
3 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Petelur 

 Ayam petelur mempunyai dua tipe yaitu tipe ringan dan tipe medium.  

Ayam tipe ringan memiliki ciri – ciri sebagai berikut: yaitu mempunyai bentuk 

tubuh yang kecil dan ramping, cenggernya yang berwarna merah serta mata yang 

bersinar. Ayam tipe ringan dikembangbiakkan untuk produksi telur. Ayam tipe 

medium mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam 

tipe ringan dan dikembangbiakkan untuk produksi telur dan daging (Rasyaf, 

1994). 

Strain ayam petelur diantaranya adalah strain Hy-line dan ISA Brown. 

Ayam petelur dengan jenis strain Hy-line berasal dari Amerika Serikat. 

Keunggulan yang dimiliki oleh ayam petelur dengan strain Hy-line adalah 

mempunyai kerabang telur yang kuat, peningkatan produktivitas rata – rata 

bertelur serta memiliki feed convertion ratio (FCR) yang rendah. Strain Isa Brown 

mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki ayam dengan strain Hy-line adalah 

kemampuan produksinya hingga umur 76 minggu dan memproduksi telur 339 

butir (Poultry Indonesia, 2006). 

Berdasarkan fase pemeliharaannya, ayam petelur mempunyai 3 fase yaitu 

fase starter, grower dan fase layer. Fase starter ayam berumur 0 - 6 minggu, fase 

grower umur 7 - 17 minggu dan fase layer umur 17 - 80 minggu. Produksi ayam 

petelur sangat dipengaruhi oleh pemberian pakan, tatalaksana pemeliharaan, bibit 
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ayam dan pakan yang terdiri dari manajemen pemeliharaan, manajemen kesehatan 

dan pakan 

 

2.2. Pakan 

 Ayam petelur membutuhkan asupan nutrisi untuk pertumbuhannya yang 

harus dicukupi oleh peternak. Pencampuran pakan tidak sempurna atau ada jenis 

pakan yang belum dimasukkan akan menyebabkan kerugian pada produksi telur 

serta pertumbuhan ayam petelurnya (Sudaryani dan Santosa, 2003). Pakan 

berperan penting pada pertumbuhan dan produktivitas ternak. Ternak juga 

membutuhkan senyawa kimia essensial pada pakan, karena jika senyawa 

essensialnya tidak tercukupi maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

produksi ternaknya (Anggrodi, 1985). 

 Pakan merupakan campuran dari bahan organik dan bahan anorganik yang 

akan dimakan oleh ternak untuk mencukupi kebutuhan zat - zat yang 

mempengaruhi pertumbuhannya, reproduksi serta perkembangannya. Kandungan 

yang terdapat di dalam pakan ternak adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, 

vitamin dan air (Suprijatna dkk., 2005). 

 Kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan diproleh dari campuran bahan 

baku misalnya jagung, katul, tepung ikan, bungkil kedelai, serta bahan tambahan 

vitamin. Campuran dari mineral dan vitamin sebagai bahan tambahan pada pakan 

(Hardjosworo dkk., 2000). Satu hal yang sangat berpengaruh pada pakan adalah 

kandungan dalam pakan tersebut. Industri pakan sangat disiplin mencapai  
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kualitas tinggi. Kualitas yang dihasilkan adalah refleksi dari program pakan yang 

diberikan oleh industri pakan (Patrick dkk., 1980). 

 

2.3. Pengelolaan Pakan 

 Pengelolaan pakan  merupakan proses penanganan bahan baku mulai dari 

penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan bahan baku (penggilingan, 

pencampuran), pengemasan produk, penyimpanan dan distribusi pakan. Proses 

pengolahan pakan adalah tahap yang paling penting dan sangat mempengaruhi 

mutu ransum pakan jadi. Faktor yang sangat mempengaruhi proses pengelolaan 

pakan adalah bahan baku, bahan tambahan serta perhitungan. Tahap pengelolaan 

pakan sangat berperan penting terhadap kesuksesan suatu peternakan. Rata - rata 

biaya pakan yang harus dikeluarkan 70% dari biaya produksi sehingga harus ada 

ketelitian dalam pengelolaan pakan (Ketaren, 2002).  

Penerimaan bahan baku adalah tahap yang sangat mempengaruhi tahap 

selanjutnya. Tahap penerimaan bahan baku sering disebut dengan tahap critical 

karena tahap ini sangat berkaitan dengan mutu bahan pakan yang kemudian 

diolah. Beberapa langkah yang harus dilakukan pada uji mutu bahan pakan adalah 

pengamatan fisik bahan, konsistensi mutu bahan, hasil pengujian mutu barang\ uji 

proksimat, kontinuitas pengiriman dan kredibilitas supplier (Alamsyah, 2005). 

Bahan baku yang diterima harus memenuhi beberapa syarat yaitu bahan baku 

ternak tidak bersaing dengan bahan baku manusia, ketersediaan bahan baku harus 

continue, ketersediaan bahan baku harus dapat terjamin kontiniutasnya, harga 
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bahan baku yang murah serta memiliki nutrisi yang baik untuk pakan ayam 

petelur (Rasyaf, 1990). 

 Penyimpanan pakan yang sudah dikemas sebaiknya ditumpuk dan 

disesuaikan dengan tanggal masuknya supaya mempermudah saat pengambilan 

pakan. Tempat penyimpanan pakan jangan di tempat yang gelap untuk mencegah 

timbulnya proses enzimatis yang akan mengakibatkan penurunan mutu 

(Alamsyah, 2005). Penyimpanan harus terlebih dahulu memperhatikan kadar air 

pakan yang tidak lebih dari 14% supaya bahan baku dapat disimpan dalam jangka 

waktu yang lama serta tidak mudah rusak, pengemasan pada pakan menggunakan 

karung plastik agar tidak ada kontak langsung dengan udara, tumpukan karung 

pakan jangan terlalu tinggi serta diberikan alas yaitu pallet yang berasal dari kayu, 

tempat penyimpanan pakan tidak lembab, kering serta memiliki ruangan yang 

sejuk dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung (Ichwan, 2003).

 Penggilingan berfungsi untuk memperkecil ukuran bahan baku, 

menghancurkan, menghaluskan dan dilakukan pengayakan supaya menghasilkan 

gilingan bahan baku yang sangat halus. Tahap pengilingan bahan baku 

mempunyai 3 tahapan seperti penggilingan kasar, penggilingan halus dan 

dilanjutkan ke tahap pengayakan (Alamsyah, 2005). Alat yang digunakan pada 

tahap penggilingan yaitu disk mill dan hammer mill. Mesin hammer mill 

digunakan pada tahap penggilingan kasar sedangkan disk mill digunakan pada 

tahap penggilingan halus. Saat proses penggilingan bahan baku berlangsung 

diharapkan adanya orang yang menjaga agar tidak ada bahan baku berhamburaan 

(Ichwan, 2003). 
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 Pencampuran dilakukan untuk mencampur bahan pakan supaya dapat 

tercampur dengan merata dan semua bahan pakan yang sudah diformulasikan 

dapat tercampur secara seimbang dengan persen jumlah bahan baku yaitu 

50%:35%:15%. Pencampuran bahan pakan dilakukan mulai dari pencampuran 

bahan pakan dengan jumlah yang besar  (bahan makro) lalu bahan pakan 

dicampurkan lagi dengan bahan pakan dengan jumlah kecil (bahan mikro) 

(Alamsyah, 2005). Mesin pencampuran bahan pakan ada beberapa tipe yaitu 

vertikal, horizontal, drum mixer dan mixer. Pencampuran secara manual adalah 

dengan cangkul atau menggunakan sekop dan sebagai alasnya yaitu papan. 

Pencampuran bahan pakan dilakukan terlebih dahulu pencampuran bahan pakan 

dengan jumlah kecil kemudian bahan pakan dicampurkan lagi dengan bahan 

pakan yang berjumlah besar (Ichwan, 2003). 

 Pengemasan dilakukan supaya mempermudah pengangkutan serta 

mencegah terjadinya penurunan mutu pakan. Bahan yang digunakan untuk 

pengemasan pakan terbuat dari karung pakan (Alamsyah, 2005). Pengemasaan 

pakan harus dilakukan dengan ketentuan berat dan umumnya 50 kg/karung.  

Pakan akan dimasukkan karung plastik kemudian dijahit serta pada karung 

tersebut dibuat label tanggal produksinya (Ichwan, 2003).   

 Penyimpanan harus terlebih dahulu memperhatikan kadar air pakan yang 

tidak lebih dari 14%, pengemasan pada pakan menggunakan karung plastik agar 

tidak ada kontak langsung dengan udara, tumpukan karung pakan jangan terlalu 

tinggi serta diberikan alas yaitu pallet yang berasal dari kayu, tempat 

penyimpanan pakan tidak lembab, kering serta memiliki ruangan yang sejuk dan 
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tidak terkena cahaya matahari secara langsung (Ichwan, 2003). Temperatur pada 

tempat penyimpanan pakan tidak lembab, kering supaya tidak tumbuhnya jamur 

yang akan mengurangi mutu pakan tersebut. Pakan harus disimpan pada tempat 

yang tertutup, tahan air dan harus adanya ventilasi udara (Rasyaf,1994). 

 

 

2.4. Penyimpanan dan Distribusi Pakan 

 PT. Rehobat dapat menampung 800 ton per minggunya. Tumpukkan 

pakan pada gudang sekitar 2 - 3 tumpukkan. Ketinggian permukaan pada gudang 

lebih tinggi dibandingkan permukaan dasar tanah untuk menjaga lantai tidak 

lembab atau tetap kering (Syafriadi dkk., 2006). Ukuran kantor dan gudang 

dimulai dari kantor 444 m
2,  

ruang produksi 1.050 m
2
, gudang bahan baku 1.086 

m
2 

, gudang pakan jadi 954 m
2, 

pos satpam 18 m
2 

dan ruang genset 80 m
2
. 

Bangunan yang baik untuk digunakan sebagai gudang pakan adalah kerangka 

besi, mempunyai ventilasi udara, dinding semen dan ruangan tidak lembab untuk 

mencegah tumbuhnya bakteri yang dapat menurunkan kualitas pakan 

Kartadisastra (1997).  

Distribusi merupakan suatu struktur yang dapat menghubungkan antara 

perusahaan dengan agen – agen lainnya dan distribusi menjadi perantara yang 

akan memasarkan produk yang berupa pakan ternak atau produk lain (Bowersox 

dkk., 2012). 
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2.5. Pengawasan Mutu 

 Pengawasan mutu pakan dilakukan pengujian mutu pakan secara fisik, 

kimiawi dan biologis. Penilaian fisik dilakukan dengan memperhatikan jumlah 

kerusakan pada pakan, mencium baunya, merasakan rasa pakan, sera meraba 

pakan. Penilaian secara kimiawi dilakukan di laboratorium untuk mengerahui 

kandungan nutrisinya. Penilaian secara biologis dengan cara uji coba pakan ke 

ternak secara langsung untuk mengetahui tingkat kecernaan pakan tersebut 

(Alamsyah, 2005). 

Secara fisik, kadar air pada bahan baku seperti jagung dengan cara digigit. Jika 

saat digigit mengeluarkan suara dapat diartikan bahwa jagung tersebut kering. 

Menguji kadar air jagung dapat dilakukan dengan analisa kadar air di 

laboratorium perusahaan (Rasyaf, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


