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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Kepadatan Kandang 

Ayam pedaging adalah jenis ternak bersayap dari kelas 

aves yang telah didomestikasikan dan cara hidupnya diatur 

oleh manusia dengan tujuan untuk memberikan nilai ekonomis 

dalam bentuk daging (Rasyaf, 1994).Ayam pedaging adalah 

istilah untuk menyebut starin ayam hasil budidaya teknologi 

yang dimiliki nilai ekonomis dengan ciri pertumbuhan cepat 

untuk penghasil daging, konversi pakan yang sedikit dan usia 

potong yang pendek serta menghasilkan daging yang 

bertekstur lunak. 

Kepadatan kandang adalah kepadatan yang tinggi 

menyebabkan pertambahan bobot badan ayam semakin kecil 

dibandingkan dengan kepadatan kandang yang rendah. Bell 

and Weaver (2002) menyatakan bahwa luas lantai kandang 

merupakan faktor yang berbanding terbalik dengan 

pertambahan dan konversi pakan. Semakin tinggi tingkat 

kepadatan kandang per satuan luas, maka pertambahan dan 

konversi pakannya semakin buruk. Kepadatan kandang yang 

terlalu padat akan menyebabkan cekaman pada ayam sehingga 

akan berpengaruh juga terhadap pertambahan bobot badan. 

Cooper and Washburn (1998) menunjukkan bahwa suhu 

lingkungan yang tinggi menyebabkan meningkatnya suhu 

tubuh pada ayam pedaging yang ditandai dengan menurunnya 

pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan. 

Ensminger (1992) menyatakan bahwa ayam pedaging 

merupakan ayam yang telah mengalami seleksi genetik 

(breeding) sebagai penghasil daging dengan pertumbuhan 
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cepat sehingga waktu pemeliharaannya lebih singkat, pakan 

lebih efisien dan produksi daging tinggi. Menurut Amrullah 

(2004) ayam pedaging adalah ayam yang mempunyai ciri khas 

yaitu tingkat pertumbuhannya yang cepat sehingga dalam 

waktu singkat sudah dapat dipasarkan kepada konsumen. 

Umur 4 minggu ayam sudah dapat dipasarkan dengan bobot 

badan kira-kira 0,8-1,0 kg, bahkan terkadang bisa lebih dari 

itu. Bobot hidup 2,1 kg dicapai pada umur 6 minggu untuk 

ayam pedaging jantan dan 1,7 kg untuk ayam pedaging betina 

(Nieto et al., 1994). Menurut Suprijatna et al. (2005) Ayam 

pedaging adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk 

tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit 

putih dan produksi telur rendah. 

Pengaruh kepadatan kandang terhadap bobot badan yang 

menurun disebabkan karena selama proses pertambahan 

berlangsung seiring bertambahnya umur, terjadi kenaikan 

bobot badan yang dapat menyebabkan ruang gerak ayam yang 

semakin terbatas. Apabila kondisi tersebut berlangsung hingga 

batas umur tertentu, tanpa tersedia luas kandang yang cukup, 

maka dapat mengganggu proses pertambahan ayam (Bell and 

Weaver, 2002). 

Wahju (2004) menyatakan bahwa beberapa penyebab stres 

pada ayam pedaging adalah penyakit, defisiensi salah satu zat 

makanan, kandang terlalu padat, kondisi lingkungan yang 

tidak baik, vaksinasi, pemindahan kandang, pemotongan paruh 

dan lain-lain. Peningkatan kepadatan kandang dapat 

mempengaruhi bobot badan akhir dan efisiensi penggunaan 

makanan (Riley, 2000). 
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2.2.Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah istilah untuk menyebut starin ayam 

hasil budidaya teknologi yang dimiliki nilai ekonomis dengan 

ciri pertumbuhan cepat untuk penghasil daging, konversi 

pakan yang sedikit dan usia potong yang pendek serta 

menghasilkan daging yang bertekstur lunak. 

Suprijatna, dkk (2005) menyatakan bahwa ayam pedaging 

adalah jenis ayam yang telah lama mengalami pemulian, 

sehingga merupakan ayam pedaging yang unggul selain itu 

ayam pedaging juga mempunyai bentuk, ukuran, warna yang 

relatif seragam. Ayam pedaging dipanen 4 minggu dengan 

berat sekitar 1,8 kg sampai dengan 2,0 kg/ekor. Pemanenan 

ayam pedaging pada saat beratnya masih rendah disebabkan 

oleh permintaan konsumen yang cenderung membeli karkas 

ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga karena dagingnya 

cukup lunak, lemak belum cukup banyak serta tulang tidak 

terlalu keras. 

2.3. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dihabiskan 

oleh ayam pada periode waktu tertentu, misalnya konsumsi 

pakan setiap hari dihitung dengan satuan g/ekor/hari (Agustin, 

2007). Menurut Suprijatna (2005) ayam mengkonsumsi pakan 

untuk memenuhi kebutuhan energinya, sebelum kebutuhan 

energinya terpenuhi ayam akan terus makan. 

Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah pakan atau angka yang menunjukkan 

rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor unggas 

sesuai dengan periode pemeliharaan (g/ekor) (Scott et al., 

1992). Ayam pedaging mengkonsumsi pakan dipergunakan 

untuk menjaga kondisi tubuh, kontraksi otot, pertumbuhan dan 



  9 

 

produksi. Kondisi lingkungan yang terlalu dingin atau kondisi 

lingkungan yang lebih rendah dari suhu tubuh, maka unggas 

akan mengkonsumsi pakan yang lebih banyak untuk menjaga 

panas tubuhnya. Jumlah kebutuhan pakan unggas dan jumlah 

konsumsi pakan sangat bervariasi tergantung kondisi unggas, 

strain, umur dan lingkungan (Anggorodi, 1990). 

Dalam penggantian pakan starter dengan pakan finisher 

sebaiknya tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. 

Hari pertama diberi pakan starter 75% ditambah dengan pakan 

finisher 25%, pada hari berikutnya diberikan pakan starter 

50% ditambah pakan finisher 50%, hari berikutnya diberi 

pakan starter 25% ditambah pakan finisher 25% dan hari 

terakhir diberi pakan finisher seluruhnya. Jika tahapan ini 

tidak dilakukan maka nafsu makan ayam menurun dan 

dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan (Suprijatna, 

2005). 

2.4. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan adalah laju pertumbuhan ayam 

yang dipakai dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran 

pertambahan berat badan dilakukan dalam waktu satu minggu 

sekali dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan sehari-

hari dan untuk menghindari agar ayam tidak stress (Suprijatna, 

2005). 

Pertambahan bobot badan adalah selisih antara bobot badan 

akhir dengan bobot badan awal selama waktu tertentu. 

Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan 

kuantitas pakan yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan 

nutrisi dalam pakan serta banyaknya pakan yang dikonsumsi 

akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan daerah 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan (Anggorodi, 1990). 
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Pertambahan bobot badan diperoleh melalui pengukuran 

kenaikan bobot badan dengan melakukan pertimbangan 

berulang-ulang dalam waktu tiap hari, tiap minggu atau tiap 

bulan (Wiradisastra, 1996). 

Pertambahan bobot badan erat hubungannya dengan 

konsumsi, dan diperkirakan 63% dari penurunan pertumbuhan 

disebabkan karena menurunnya konsumsi pakan dari ayam. 

Temperatur tinggi dan saat ayam dalam keadaan stres, maka 

pertumbuhannya akan menurun karena konsumsi pakannya 

menurun (Wiradisastra, 1996). 

2.5. Konversi Pakan 

Konversi pakan didefinisikan sebagai banyaknya pakan 

yang dihabiskan untuk menghasilkan setiap kilogram 

pertambahan berat badan. Angka konversi pakan yang kecil 

berarti banyaknya pakan yang digunakan untuk menghasilkan 

1 kg daging semakin sedikit (Suprijatna, 2005).North (1992). 

Menyatakan bahwa konversi pakan dapat bervariasi 

tergantung pada umur ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta 

temperatur lingkungan.  

Faktor yang mempengaruhi konversi pakan meliputi daya 

cerna ternak, kualitas pakan yang dikonsumsi serta keserasian, 

nilai nutrist yang dikandung pakan tersebut. Semakin cepat 

ternak tumbuh dan masa panen lebih cepat maka jumlah pakan 

yang dikonsumsi menjadi lebih rendah sehingga konversi 

pakan kecil, sehingga terjadi peningkatan efisiensi pakan dan 

penurunan biaya produksi per kilogram berat hidup (Rizal, 

2006). 

 


