
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

Ayam broiler merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut salah 

satu komoditas peternakan yaitu strain ayam hasil budidaya teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomis dengan masa pertumbuhan yang cepat sebagai 

penghasil daging dan kualitas daging berserat lunak serta halus (Murtidjo, 1992 

dalamZulfanita et al., 2011).Ayam broiler merupakan ayam jantan maupun betina 

yang secara genetik telah dimodifikasi untuk dapat tumbuh dan berkembang 

dengan cepat (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). Pada umur lima hingga enam 

minggu umumnya di Indonesia sudah dapat dipasarkan dengan bobot hidup antara 

1,3 hingga 1,6 kg (Rasyaf, 2003). Beberapa strain ayam broiler yang popular di 

Indonesia antara lain Cobb, Ross, Lohmann, Hubbard, dan Hybro (Santoso dan 

Sudaryani, 2015).  

2.2. Manajemen Budidaya Ayam Broiler 

 Kegiatan usaha budidaya ayam broiler ditujukan untuk mendapat hasil 

produksi yang maksimal yang dapat diwujudkan melalu manajemen budidaya 

ayam broiler yang baik untuk mencapai kesehatan ternak yang baik, tingkat 

kematian serendah mungkin, berat setiap ekor mencapai target dengan masa 

pemeliharaan dan biaya produksi seminimal mungkin, dan daya alih pakan baik. 

Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para 



peternak dalam pemeliharaan ayam pedaging yaitu perkandangan, peralatan, 

persiapan, pemeliharaan, pemberian pakan, pencegahan dan pemberantasan 

penyakit (Risnajati, 2012).Untuk mencapai performa ayam pedaging yang 

maksimal dapat dicapai dengan sistem peternakan intensif modern yang 

bercirikan pemakaian bibit unggul, pakan berkualitas, serta perkandangan yang 

memperhatikan aspek kenyamanan dan kesehatan ternak (Nuriyasa, 2003).  

2.2.1. Persiapan Kandang (Masa Kosong Kandang) 

 Kegiatan budidaya ayam broiler diawali dengan persiapan yang meliputi 

persiapan kandang dan persiapan sarana produksi atau masa kosong kandang. 

Kegiatan persiapan kandang memiliki tujuan untuk menjaga kandang dan 

lingkungannya serta peralatan produksi dalam keadaan bersih dan steril untuk 

meminimalisir penyakit (Tamalludin, 2014). 

2.2.1.1. Pencucian dan SterilisasiKandang 

 Persiapan kandang dilakukan dua minggu sebelum DOC memasuki 

kandang yang diawalai dengan kegiatan pembersihan seluruh ruangan kandang 

dan lingkungan disekeliling kandang serta peralatan. Pencucian kandang dapat 

menggunakan detergen dan desinfektan dengan menggunakan gayung dan ember 

atau peralatan canggih berupa sprayer dengan tekanan tinggi (Fadilah, 2004). 

Tahap kedua yaitu pengapuran di dinding dan lantai kandang dan dibiarkan 

minimal selama 10 hari sebelum melaksanakan kegiatan budidaya periode 

berikutnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kandang steril dan memutus 



siklus penyakit pada pemeliharaan berikutnya (Rasyaf, 2009). Jenis litter yang 

sering digunakan adalah sekam dan serbuk gergaji. Peternak menaburkan sekam 

dengan ketinggaan lima hingga delapan cm yang telah diberi alas koran atau 

bahan lainnya yang sejenis untuk menghindari luka lecet pada kulit kaki DOC. 

Pemberian alas tersebut dilakukan sampai dengan DOC berumur 7 hari, dan pada 

setiap 3 hari sekali alas kandang diganti dengan yang baru (Fadilah, 2004).  

2.2.1.2.Indukan atau brooder 

Broodermerupakan kandang khusus ternak pada saat DOC masuk hingga 

selama dua minggu dengan alat pemanas yang memiliki fungsi seperti induk ayam 

yang dapat menghangatkan anak ayamnya ketika baru menetas. Kegiatan 

mempersiapkan brooder diawali dengan memasang lingkaran pelindung (Chick 

Guard) yang terbuat dari seng (Rasyaf, 2009).  

2.2.2. Chick In 

 Kegiatanchick in merupakan proses masuknya DOC kedalam kandang 

yang selanjutnya dipelihara hingga masa panen tiba. Setelah DOC memasuki 

kandang peternak tidak langsung memberikan pakan namun memberikan minum 

yang ditambahkan gula merah dengan tujuan untuk memulihkan kondisi ayam 

sewaktu dalam perjalanan menuju kandang. Banyaknya gula merah yang 

diberikan kurang lebih sebanyak 50 gram per liter air (Rasyaf, 2009). Kualitas 

DOC yang dipelihara harus yang terbaik, karena performa yang jelek bukan saja 



dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan tetapi juga oleh kualitas DOC pada saat 

diterima (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). 

2.2.3. Pemeliharaan  

Masa pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan peternak untuk 

memperoleh ayam yang sehat dan tumbuh sesuai berat badan ideal dengan biaya 

seminimal mungkin. Ayam broiler biasanya dipelihara sampai panen berkisar 

umur 30-35 hari (Rasyaf, 2003). 

2.2.3.1.Pemberian Pakan  

 Metode pemberian pakan pada pemeliharaan ayam broiler dibagi menjadi 

dua metode yang dibedakan berdasarkan sistem pemeliharaan, jenis ternak ayam 

yang dipelihari, dan tujuan usaha beternak ayam, yaitu berdasarkan kebutuhan 

setiap hari (Everyday base) dan berdasarkan kebutuhan selang hari (Skip-a-day) 

(Suprijatna et al., 2005). Everyday base merupakan metode yang cocok untuk 

diterapkan pada pemeliharaan ayam potong (broiler) dan ayam petelur yang 

menghasilkan telur konsumsi (commercial layer) dimana metode ini melakukan 

pemberian pakan setiap harinya dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan 

kebutuhannya. Skip-a-day merupakan metode pemberian pakan dimana pakan 

diberikan setiap dua hari dan pada hari lain disediakan air minum tanpa pemberian 

pakan. Metode ini baik diterapkan pada ayam-ayam bibit dengan tujuan untuk 

untuk membatasi bobot badan agar tidak berlebih (over weight) (Kartadisastra, 

1994). 



 Sesuai dengan tujuan budidaya ayam broiler yaitu memproduksi daging 

secara maksimal dalam waktu singkat, maka jumlah pemberian pakan tidak 

dibatasi (ad libitum) (Kartadisastra, 1994). Pada budidaya ayam broiler pakan 

dibagi menjadi dua fase, yaitu fase starter pada ternak umur 0-3 minggu dan fase 

finisher pada ternak umur empat minggu hingga panen (Suprijatna et al., 2005). 

Frekuensi pemberian pakan pada anak ayam umumnya lima kali sehari. Semakin 

tua frekuensi pemberian pakan akan semakin berkurang (Suci et al., 2005). 

Frekuensi pemberian pakan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Sudaro et al., 

2007) : 

- Pada umur 1-7 hari pakan diberikan secara ad libitum 

- Pada umur 8-21 hari pembatasan pakan dengan berbagai frekuensi 

- Pada umur 22-35 hari pakan diberikan secara ad libitum. 

2.2.3.2.Sanitasi 

 Sanitasi dilakukan untuk mencegah dan membasmi organisme penyebab 

penyakit. Kegiatan sanitasi dapat diupayakan dengan menjaga dan mengelola 

kebersihan kandang serta area sekitar kandang (Tamalluddin, 2014). 

2.2.3.3. Kandang 

 Kepadatan kandang yang ideal untuk ayam broiler berumur lima minggu 

berjumlah 8-10 ekor Kepadatan kandang yang ideal untuk ayam broiler berumur 

lima minggu berjumlah 8-10 ekor per m2 (Martono, 1996). Sebaran ayam sesuai 

dengan syarat-syarat Social Welfare ayam yang ditinjau dari umur ayam broiler, 



yaitu pada umur satu hari hingga satu minggu kepadatan ideal 40-50 ekor per m2, 

pada umur tujuh hari hingga dua minggu 20-25 ekor ayam per m2, dan pada umur 

dua minggu dengan 8-12 ekor ayam per m2 (Murni, 2009). Kepadatan ayam per 

meter persegi disesuaikan dengan umur ayam untuk menghindari kompetisi 

memperoleh pakan yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

pertambahan bobot badan. Kepadatan jumlah ayam dalam kandang yang melebihi 

batas ideal akan menyebabkan suhu kandang cepat meningkat yang merupakan 

salah satu faktor penyebab stres dan pada akhirnya pertumbuhan terhambat 

sehingga mudah terserang penyakit (Iskandar, 2009). Kandang yang ideal 

memiliki beberapa kualifikasi, yaitu:  

1. Lokasi kandang terletak jauh dari pemukiman penduduk, mudah dicapai 

sarana transportasi, terdapat sumber air, mudah mendapatkan sumber daya 

dan sarana produski yang dibutuhkan 

2. Kandang memiliki arah yang membujur dari timur ke barat 

3. Memiliki sirkulasi udara yang baik 

4. Suhu dan kelembaban udara baik lingkungan maupun dalam kandang ideal. 

Suhu ideal untuk ayam broiler pada usia 1-2 minggu adalah 32-28 oC (ISA 

Brown Management, 2011 dalam Nadzir et al., 2015). 

2.3. Usaha Peternakan Ayam Broiler 

 Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

940/Kpts/OT.210/10/97, usaha peternakan adalah suatu usaha pembibitan atau 

budidaya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, 



yang dilakukan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam 

jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil dalam menghasilkan ternak bibit atau 

ternak potong, telur, susu, serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk 

mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan. Usaha peternakan ayam dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu peternakan rakyat, usaha kecil peternakan, dan 

perusahaan peternakan. Peternakan rakyat merupakan kegiatan usaha dibidang 

budidaya peternakan ayam ras pedaging atau ayam broiler dengan jumlah ternak 

yang dipelihara tidak melebihi 15.000 ekor per periode yang dilakukan oleh 

perorangan secara individual atau kelompok. Usaha kecil peternakan adalah usaha 

budidaya ayam ras yang jumlahnya tidak melebihi dari 65.000 ekor per periode 

produksi. Perusahaan peternakan adalah usaha menengah dan besar di bidang 

usaha budidaya ayam yang jumlahnya lebih besar dari 65.000 ekor per periode 

produksi (Suharno, 2003).  

2.4. Faktor-Faktor Produksi 

 Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha budidaya 

ayam broiler adalah bibit ayam, pakan, tenaga kerja, obat-obatan, vaksin, vitamin, 

dan bahan penunjang lainnya seperti bahan bakar, sekam, listrik (Fadillah, 2004). 

2.4.1. DOC 

 Bibit yang berkualitas akan memberikan tingkat mortalitas yang rendah, 

lebih mudah untuk mengelola, dapat menghemat biaya pengobatan dan 

keuntungan yang diperoleh akan tinggi (Rasyaf, 2009). Beberapa cirri bibit ayam 



broilerberkualitas, yaitu sehat dan bebas dari penyakit, berasal dari induk yang 

matang umur, terlihat aktif, mata cerah dan lincah, memiliki kekebalan dari induk 

yang tinggi, bulu cerah, tidak kusam dan penuh, anus bersih, tidak ada kotoran 

atau pasta putih, keadaan tubuh normal, berat sesuai dengan standar strain, 

umumnya 37 gram per ekor (Fadillah, 2004). 

2.4.2. Pakan 

Pakan merupakan campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik 

yang dapat dimakan, tidak membahayakan, dan disukai ternak untuk memenuhi 

kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, 

dan reproduksi (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). Pakan yang diberikan dalam 

kegiatan budidaya ayam broiler harus memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas 

ayam, yaitu memberikan zat pakan (nutrisi) yang dibutuhkan ayam (karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, dan mineral) sehingga pertambahan berat badan perhari 

(Average Daily Gain/ADG) tinggi (Amrullah, 2004).Efisiensi pakan dinyatakan 

dalam perhitungan FCR (Feed Convertion Ratio) yang dapat dihitung dengan 

membagi jumlah pakan selama pemeliharaan dibagi total bobot ayam yang 

dipanen. Semakin rendah angka FCR maka dapat dinilai bahwa kualitas pakan 

semakin baik (Suprijatna et al., 2005). 

2.4.3. Vaksin 

 Vaksinasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam pemeliharaan 

ayam broiler untuk merangsang pembentukkan antibodi atau menimbulkan 



kekebalan alami dan mencegah timbulnya bibit penyakit dengan memasukan agen 

penyakit yang dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh ayam (Zulfikar, 2009; 

Avigen 2014). Vaksinasi dilakukan pada seluruh ayam broiler yang dimulai 

dengan pemberian vaksin ND (Medivac ND-IB) pada umur empat hari, vaksin AI 

(Medivac AI) pada umur 10 hari dan vaksin ND pada umur 18 hari (Kartasudjana 

dan Suprijatna, 2006). 

2.5. Kemitraan 

 Kemitraan diartikan sebagai suatu strategi dalam kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih tujuan yang sama, yaitu keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan membesarkan (Hafsah, 2000).Surat Keputusan Menteri 

pertanian No.940/Kpts/ OT.210/10/1997 menerangkan bahwa kemitraan usaha 

pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan 

keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi 

kemitraan yaitu hubungan yang saling memerlukan, memperkuat dan 

menguntungkan. Kemitraan usahatani merupakan jalinan kerjasama usaha yang 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu petani yang berperan 

sebagai pengusaha kecil dengan perusahaan menengah atau perusahaan besar 

yang dalam kegiatannya disertai pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha 

besar kepada pengusaha kecil dengan memperhatikan prinsip saling 

menguntungkan satu sama lain. Terdapat tiga pola dalam kemitraan agribisnis 

(Pranadji, 2003), yaitu : 



1. Pola kemitraan tradisional, terjadi antara pemilik modal atau pemilik 

peralatan produksi dengan petani penggarap, peternak atau nelayan. 

2. Pola kemitraan pemerintah, pola kemitraan ini umumnya dikenal sebagai 

perkebunan inti rakyat. 

3. Pola kemitraan pasar, pola ini berkembang dengan melibatkan petani sebagai 

pemilik aset tenaga kerja dengan pemilik modal. 

 Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No.427/Kpts/TN.330/6/1996, pola kemitraan antara perusahaan dan peternak 

dibagi dalam tiga kelompok yaitu : 

1. Perusahaan Pengelola, yaitu perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, 

bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran 

hasil usahatani yang dibimbingnya. 

2. Perusahaan Penghela, yaitu perusahaan yang hanya melakukan fungsi 

perencanaan, bimbingan dan pemasaran hasil.  

3. Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu perusahaan yang melakukan fungsi 

perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan 

dan pemasaran hasil usahatani yang dibimbingnya serta menjalankan 

usahatani yang dimilikinya dan dikelolanya sendiri. 

2.5.1. Pola Kemitraan 

 Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

1997 membagi pola kemitraan kedalam lima jenis kelompok yaitu, inti plasma, 

subkontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba (Hafsah, 2000). 



2.5.1.1.Kemitraan Inti-Plasma 

 Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan besar yang 

bertindak sebagai inti dengan pengusaha skala kecil yang berperan sebagai 

plasma. Perusahaan inti memiliki peran dalam penyediaan sarana produksi dan 

prasarana, memberikan atau meminjamkan modal, menampung dan membeli hasil 

produksi, memberikan pembinaan teknologi, bimbingan teknis dan manajemen, 

serta pemasaran hasil produksi. Pengusaha skala kecil sebagai plasma berperan 

dalam memproduksi produk dan menjual seluruh hasil produksinya kepada inti 

dan mentaati peraturan sesuai kontrak yang disepakati diawal(Kesumaet al., 

2006). 

2.5.1.2.Kemitraan Sub-Kontrak 

 Pola ini merupakan hubungan kemitraan dimana pengusaha skala kecil 

yang bermitra memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau 

bagian produksi dari perusahaan inti. Manfaat bagi pengusaha kecil antara lain 

dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan 

sebagian produksi dan atau komponen, dan bimbingan serta kemampuan teknis 

produksi atau manajemen.  

2.5.1.3.Kemitraan Dagang Umum 

 Berdasarkan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, 

Pola Dagang Umum merupakan hubungan kemitraan antara pengusaha kecil 

dengan perusahaan menengah atau usaha besar, yang di dalamnya perusahaan 



menengah atau perusahaan besar memasarkan hasil produksi dari pengusaha kecil 

atau pengusaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan 

menengah atau perusahaan besar mitranya. 

2.5.1.4. Kemitraan Keagenan 

 Berdasarkan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, 

pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya Usaha Kecil diberi 

hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar 

mitranya. 

2.5.1.5.Kemitraan Waralaba 

 Pasal 27 huruf (d) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 menjelaskan 

bahwa pola waralaba adalah Hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi 

waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran 

distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan 

bimbingan manajemen, memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba.  

2.6. Biaya Produksi 

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau 

dimasa yang akan datang bagi organisasi(Mulyadi, 2012). Biaya produksi dalam 



usahatani berdasarkan jumlah output yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variabel(Hernanto, 1995). Rumus matematis biaya adalah sebagai berikut : 

TC = FC + VC .........................................................................................  (1) 

Keterangan: 

TC  = Biaya Total (Rp/Periode) 

FC  = Biaya Tetap (Rp/Periode) 

VC  = Biaya Variabel (Rp/Periode) 

2.6.1. Biaya tetap (fixed cost) 

 Biaya tetap harus tetap dikeluarkan walaupun tidak ada produksi. 

Beberapa komponen biaya tetap, yaitu pajak bumi dan bangunan, biaya air, biaya 

listrik, penyusutan, dan lain sebagainya. 

2.6.2. Biaya Variabel 

 Biaya variable adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh skala 

produksi. Dalam usahatani komponen biaya variabel antara lain, yaitu biaya 

pangan, bibit, tenaga kerja, dan lain sebagainya(Sunarto, 2004). 

2.7. Penerimaan 

  Penerimaan usahatani merupakan perkalian antara jumlah produksi yang 

diperoleh dengan harga jual (Suratiyah, 2009). Penerimaan utama dalam 

usahaternak ayam broiler adalah ayam broiler hidup yang dihitung dalam satuan 



kilogram. Besarnya penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

TR = Y. Py ..............................................................................................  (2) 

Keterangan : 

TR   = Total Penerimaan (Rp/Periode) 

Y   = Jumlah Output (Kg/Periode) 

Py   = Harga Output (Rp/Kg) 

2.8. Pendapatan 

  Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima perusahaan dalam 

perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya dan dari sumber lain (Sukirno, 2006). Pendapatan usahatani dapat 

dihitung dengan rumus: 

Pd = TR – TC ..........................................................................................  (3) 

Keterangan : 

Pd   = Pendapatan Petani (Rp/Periode) 

TR   = Total Revenue (total penerimaan) (Rp/Periode) 

TC  = Total Cost (total biaya) (Rp/Periode) 

 


