
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging (broiler) merupakan jenis ras 
unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam 
yang memiliki banyak keunggulan (Nesheim et al., 
1979). Ayam pedaging adalah ayam yang dipelihara 
dengan tujuan untuk menghasilkan daging (Ensminger, 
1971). Ayam pedaging memiliki banyak keunggulan, 
antara lain daya produktivitas tinggi, terutama dalam 
memproduksi daging ayam (Kusuma, 2005).  Selanjutnya 
menurut Ensminger (1971),  ayam pedaging memiliki 
kelebihan sama baiknya dengan kalkun, karena 
pertumbuhannya menghemat waktu, tenaga kerja, 
konsumsi pakan dan mengurangi pengeluaran produksi.  

Daging ayam pedaging memiliki ciri khas yang 
berbeda dari daging unggas yang lain, yakni rasanya khas 
dan enak, dagingnya empuk dan banyak, berprotein 
tinggi dan pengolahannya mudah tetapi cepat hancur 
dalam perebusan yang terlalu lama (Sugiarti, 2008). 
 
2.2 Kebutuhan Pakan 

Pakan merupakan salah satu komponen penting 
dalam usaha ternak ayam pedaging. Biaya terbesar dalam 
suatu peternakan adalah pakan sekitar 50-70 % dari total 
biaya (Ensminger, 1971). Pakan harus memenuhi 
kebutuhan ternak agar hasil produksi maksimum, namun 
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harus memperhatikan juga bentuk pakan yang diberikan 
supaya ternak mudah mencerna pakan (Singh and Earl, 
1978). 
 
Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging 
Zat Makanan (%) Periode 

Starter Finisher 
Energi Metabolis 
(EM) 

3.100 Kkal/kg 3.200 Kkal/kg 

Protein Kasar (PK) 22 20 
Lemak Kasar (LK) 5-8 5-8 
Serat Kasar (SK) 3-5 3-5 
Ca 0.9-1,1 0,9-1,1 
P 0,7-0,9 0,7-0,9 
N 0,2 0,15 
K 0,3 0,3 
Cl 0,2 0,15 
Mn (ppm) 60 60 
Zn (ppm) 40 40 
Arginin 1,25 1,1 
Sistin 0,4 0,34 
Glisin 1 0,9 
Histidin 0,35 0,32 
Isoleusin 0,8 0,73 
Leusin 1,2 1,09 
Lisin 1,1 1 
Metionin 0,5 0,38 
Fenilalamin 0,72 0,65 
Treonin 0,8 0,74 
Triptofan 0,2 0,18 
Tirosin 0,62 0,57 
Valin 0,9 0,82 
Sumber : Wahyu (2004). 
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Pada Tabel 1, memperlihatkan standar kebutuhan 
zat makanan ayam pedaging. Kebutuhan pakan ayam 
pedaging terdiri dari dua tahap yaitu fase starter (1-21 
hari) ayam pedaging diberi pakan mash dengan kadar 
protein kasar 23 % dan energi metabolisme sebesar 2.900 
Kkal/kg sedangkan fase finisher (21-35 hari) diberi pakan 
dengan kandungan protein kasar 21 % dan energi 
metabolisme sebesar 3.000 Kkal/kg (Prabakaran, 2003). 
Wahju (2004) menyatakan bahwa dalam pakan yang 
sempurna mengandung 20 % protein, 5 % lemak dan 65 
% karbohidrat. Seiring bertambahnya umur ayam 
pedaging, maka kebutuhan protein kasar dalam tubuh 
berkurang. 

 
2.3  Jagung  

Jagung merupakan tanaman serealia yang paling 
produktif di dunia, dalam satu siklus hidupnya 
membutuhkan waktu berkisar antara 80 – 150 hari. 
Penyebaran jagung sangat luas karena mampu 
beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. 
Jagung tumbuh baik di wilayah tropis. Indonesia 
termasuk wilayah tropis yang kaya akan produksi jagung 
(Iriany, Yasin dan Andi, 2007).  

Penelitian Alam dan Nurhaeni (2008), 
membuktikan bahwa setiap varietas jagung memiliki sifat 
genetik yang berbeda sehingga membuat komposisi 
kimia pati jagung berbeda, ditinjau dari ekstraksi pati 
beragam varietas jagung memberikan pengaruh yang 

9 
 



berbeda sangat nyata terhadap kadar pati, amilosa, gula, 
protein, lipida, abu, dan asam lemak bebas serta berbeda 
nyata terhadap kadar serat.  

Jagung adalah sumber santofil yang baik dan 
menghasilkan pigmentasi kuning pada ayam pedaging 
dan kuning telur. Selain itu, jagung juga mengandung 
sumber pati mentah yang tinggi sehingga dapat dicerna 
dengan sangat baik pada usus halus ayam melalui getah 
pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase dan 
protease dari pankreas (Wahju, 2004). 

Tanaman jagung merupakan tanaman tingkat 
tinggi dengan klasifikasi sebagai berikut: (Iriany dkk., 
2007).  
Kingdom  : Plantae 
Dividio  : Spermatophyta 
Sub Divisio  : Angiospermae 
Class   : Monocotyledoneae 
Ordo   : Poales 
Familia  : Poaceae  
Genus   : Zea 
Species  : Zea mays L. 

 
2.4 Jagung Kuning Hibrida 

Jagung hibrida merupakan hasil silangan dua atau 
lebih tetua yang memiliki sifat unggul. Varietas jagung 
hibrida di Indonesia pertama kali dilepas pada tahun 
1983 yang dihasilkan oleh PT. BISI, yaitu varietas C-1 
yang merupakan hibrida silang puncak (topcross hybrid), 
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yaitu persilangan antara populasi bersari bebas dengan 
silangan tunggal dari Cargill (Takdir, Made, dan Mejaya, 
2007). Beberapa varietas unggul jagung bersari bebas 
untuk dipilih sebagai benih yaitu Kelingga, Wiyasa, 
Arjuna, Sadewa, Nakula, Srikandi, Plaka dan BISI 2. 
Jagung hibrida yang ada saat ini antara lain Hibrida C1, 
Pioneer 1, CPI-1 dan CP-2 (Ingtyas, 2012). Kandungan 
nutrisi jagung Bisi-2 antara lain Abu (1.00 %), PK (8.40 
%), SK (2,20 %), LK (3.60 %), dan Karbohidrat (76.30 
%) (Suarni dan Firmansyah, 2005). 

Perkembangan varietas hibrida berhubungan 
dengan makin pesatnya pertumbuhan industri peternakan 
yang didorong oleh permintaan daging yang cukup cepat 
pula. Jagung hibrida banyak digunakan sebagai bahan 
baku pakan ternak, karena ketersediaan jagung hibrida di 
pasaran luas dan banyak (Kasryno, Pasandaran, Suyamto 
dan Adnyana, 2007). 
 
2.5 Jagung Kuning Lokal (Inbreed Line) 
 Jagung kuning lokal merupakan persilangan 
dalam satu galur yang murni. Jagung komposit adalah 
jagung yang berasal dari persilangan bebas dalam 
beberapa galur murni minimal 5 kali untuk mencapai 
keseragaman biji, bentuk dan warna tetap (Suarni dan 
Firmansyah, 2005). Komposisi kimia varietas jagung 
kuning lokal dipengaruhi oleh sifat genetik. Pada Tabel2, 
dapat dilihat komposisi kimia dari beragam varietas. 
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Tabel 2. Komposisi kimia dari beragam varietas 
Varietas 
Jagung 

Abu 
(%) 

PK 
(%) 

SK 
(%) 

LK 
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

Anoman *) 1.89 9.71 2.05 4.56 73.77 
Hitam 1.2 5.2 1.0 4.4 75.9 
Manis 1.5 12.9 2.9 3.9 69.3 
Lokal Pulut 
*) 

1.99 9.11 3.02 4.97 72.81 

Lokal non 
Pulut *) 

2.01 8.78 3.12 4.92 74.20 

Srikandi 
Putih *) 

10.08 1.81 9.99 2.99 5.05 

Srikandi 
Kuning *) 

11.03 1.85 9.95 2.97 5.10 

Sumber: *) Suarni dan Firmansyah (2005) 
 
2.6 Jagung Pulut (waxy corn) 
 Jagung pulut (waxy corn) adalah varietas jagung 
yang memiliki kandungan amilopektin tinggi dan 
berwarna putih seperti ketan. Kandungan amilopektin 
pada jagung pulut hampir mencapai 100 %. Endosperm 
jagung biasa terdiri atas campuran 72 % amilopektin dan 
28 % amilosa (Azrai dkk., 2007).  

Kandungan zat pakan dalam jagung pulut PMS.F 
(Pulut Muneng Sintetik dengan tipe biji mutiara /flint) 
yaitu kandungan amilopektin mencapai 96.43 % (dari 
rata rata 94.98 % pada kesembilan populasi) sehingga 
memberi rasa gurih. Kandungan protein 9.76 % (dari 
rata-rata 9.71 %), lemak 4.12 % (rata-rata 4.14 %), 
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karbohidrat 74.27% (rata-rata 74.76 %) dan abu 1.88 % 
(rata-rata 1.93 %) (Anonimus, 2012a). 
 
2.7 Jagung Ungu 

Jagung ungu (Zea mays L.) adalah jagung yang 
memiliki keunikan dari warnanya ungu sesuai nama 
jagung tersebut. Jagung ungu merupakan tanaman 
serealia varietas baru, yang memiliki antosianin tinggi. 
Antosianin adalah suatu pigmen warna pada jagung. 
Kandungan senyawa antosianin pada jagung ungu 
bermanfaat untuk antioksidan dalam tubuh ternak 
(Anonimus, 2012b).  

Jagung ungu memiliki senyawa isoflavon yang 
dapat mencegah berbagai penyakit (Anonimus, 2012b). Menurut 
Bailon, Buelga and Gonzalo (2004), kadar antosianin 
dalam jagung ungu sekitar 34 %. Kandungan antosianin 
dalam jagung ungu dapat mengubah radikal bebas 
menjadi non radikal bebas, dapat mengikat ion logam dan 
meningkatkan sistem imun (Miguel, 2011).  
 
2.8 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dapat 
dikonsumsi oleh ayam. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsumsi pakan adalah bentuk fisik pakan, kecepatan 
pertumbuhan atau produksi telur, umur ternak, strain, stres 
dan ukuran tubuh (NRC, 1994).  Konsumsi energi yang 
optimum dan perkiraan konsumsi pakan ayam pedaging 
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pada tiap tingkat energi dalam pakan dianggap seimbang, 
terlihat pada Tabel 3 (Scott, Nesheim and Young, 1982). 

 
Tabel 3. Hubungan antara kandungan energi dalam pakan 

dan konsumsi pakan pada ayam pedaging 
selama pemeliharaan)*) 

EM dalam pakan 
(kkal/kg) 

Konsumsi pakan 2-6 
minggu 

Jantan (kg) Betina(kg) 
2800 2,75 2,08 
2900 2,65 2,01 
3000 2,56 1,94 
3100 2,48 1,88 
3200 2,40 1,82 
3300 2,33 1,77 
3400 - - 

*) dianggap pada keadaan lingkungan sedang (moderate 
environment) dan pakan cukup mengandung protein, asam-asam 
amino dan zat-zat makanan lainnya (Scott, et al., 1982). 
 

Menurut hasil penelitian Mahmilia (2005),  
menyatakan bahwa konsumsi pakan cenderung menurun 
dengan peningkatan penggunaan tepung eceng gondok 
fermentasi yang mungkin merupakan akibat kadar serat 
kasar dalam pakan yang juga meningkat.  

Suhu lingkungan yang rendah dapat membuat 
anak ayam pada minggu kedua berkelompok bersama-
sama untuk mendapatkan suhu yang hangat, dan 
sebaliknya jika suhu lingkungan tinggi, maka ayam akan 

14 
 



berpencar sendiri-sendiri (Puswell, Lott, Dozier, Roush 
and Branton, 2008). Menurut hasil penelitian Mailto 
(2012), menyatakan bahwa setiap suhu turun 1 °C di 
bawah 20 °C  maka konsumsi pakan akan meningkat 1 
%, sebaliknya jika kenaikan suhu 1 °C antara 20-25 °C  
akan membuat ayam mengurangi konsumsi pakan 
sebesar 1 % . Hal ini dikarenakan panas yang meningkat 
membuat ayam lebih banyak mengkonsumsi air daripada 
pakan. 

 
2.9 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan adalah laju 
pertumbuhan ayam yang dicapai dalam jangka waktu 
tertentu. Salah satu cara untuk mengetahui performans 
dari ayam pedaging yaitu dengan mengukur pertambahan 
bobot badan. Tingkat pertumbuhan ayam pedaging 
dipengaruhi oleh tipe ayam, strain ayam, jenis kelamin, 
konsumsi pakan, kondisi lingkungan, suhu, dan penyakit 
(North and Bell, 1990).  

Pertambahan bobot badan ternak akan sangat 
tergantung pada pakan dan proses pemberian 
makanannya (Anonimus, 2009). Pakan yang memiliki 
kandungan nutrisi yang tidak seimbang akan membuat 
panas tubuh ternak meningkat dan pemberian pakan yang 
sering akan membuat tidak efisien penggunaan pakan 
yang diberikan pada ayam pedaging (Wahju, 2004).  
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2.10  Konversi Pakan 
Konversi pakan (Feed Convertion Ratio) 

merupakan perbandingan antara pakan yang diberikan 
dengan bobot badan yang diperoleh. North (1978) 
menambahkan bahwa konversi pakan dapat bervariasi 
tergantung pada suhu lingkungan, umur ternak, jenis 
kelamin dan bobot badan. Konversi pakan dapat 
digunakan sebagai gambaran efisiensi produksi.  

Tinggi rendahnya angka konversi pakan 
disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau 
kecil pada perbandingan antara konsumsi pakan dengan 
pertambahan bobot badan. Semakin rendah nilai konversi 
pakan berarti efisiensi penggunaan pakan tinggi, 
sebaliknya semakin tinggi nilai konversi pakan berarti 
pakan yang dibutuhkan untuk menaikkan berat tubuh per 
satuan berat semakin banyak atau efisiensi penggunaan 
pakan menurun (Nesheim et.al., 1979). Menurut North 
(1978), standar konversi pakan yaitu sebesar 1,80 untuk 
unsex dan Scott et al,.(1982) menyatakan bahwa standar 
FCR sebesar 1,80-2,00. 

 
2.11 Indeks Produksi  

Indeks produksi (IP) merupakan kinerja 
produktivitas usaha peternakan ayam yang dinilai dari 
perbandingan daya hidup ayam dan rataan bobot badan 
sewaktu dipanen dengan konversi pakan dan rataan umur 
panen. Standar indeks produksi ayam pedaging berbeda-
beda berdasarkan umur potong, semakin bertambahnya 
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umur potong maka semakin tinggi standar indeks 
produksi (North and Bell, 1990).  

Standar indeks produksi minimal yang harus 
dicapai dalam peternakan ayam pedaging adalah 300. 
Semakin tinggi nilai indeks produksi, maka semakin 
berhasil peternakan ayam pedaging tersebut (Anonimus, 
2010). Indeks produksi dapat diperoleh dari: 

 
Bobot Hidup Rata-rata (kg) x % Ayam yang Hidup x 100 

 
Konversi Pakan x Umur Panen Rata-rata (hari)  

 
2.12 IOFC (Income Over Feed Cost) 

Nilai Income Over Feed Cost merupakan salah 
satu kriteria untuk menghitung nilai ekonomis dalam 
memelihara ayam pedaging. Perhitungannya berdasarkan 
selisih harga bobot hidup ayam pedaging dengan jumlah 
harga pakan yang dihabiskan pada waktu yang sama 
(Yamin, 2008).  

Biaya pakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan kilogam produk ternak. Menurut Tantalo 
(2009), menyatakan bahwa nilai IOFC sangat 
dipengaruhi oleh bobot tubuh akhir, konsumsi pakan, 
harga pakan dan harga jual ayam pedaging. Nilai income 
over feed cost dapat dilihat dari ayam berumur 5-10 
minggu (Nesheim et.al., 1979).  
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Tingginya nilai income over feed cost sangat 
ditentukan oleh pertambahan bobot badan yang 
dihasilkan, semakin tinggi pertambahan bobot badan 
semakin besar pula nilai jual yang diperoleh. Hal ini 
harus diikuti dengan tingkat konsumsi ayam pedaging, 
semakin rendah harga pakan yang dikonsumsi dengan 
kualitas pakan yang baik dan diiringi dengan 
pertambahan bobot badan yang tinggi maka akan 
didapatkan nilai income over feed cost yang besar pula 
(Yamin, 2008). 

 

 


