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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

Ayam broiler merupakan strain ayam hibrida modern yang berjenis 

kelamin jantan dan betina yang dikembangbiakan oleh perusahaan pembibit 

khusus (Gordon dan Charles, 2002). Ayam broiler mempunyai beberapa 

keunggulan seperti pertambahan atau produksi daging dan pemeliharaan dalam 

waktu yang relatif lebih cepat, dengan harga terjangkau, dapat dikonsumsi segala 

lapisan  masyarakat dan cukup tersedia di pasaran (Triyantini dkk., 2000). Ayam 

broiler adalah ayam jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur 5-6 

minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging (Kartasudjana dan Suprijatna 

2006). Pertambahan bobot badan ayam broiler umur 5-6 minggu dapat mencapai 

± 2 kg sedangkan dalam waktu 4 minggu dapat mencapai 1,5 kg (Amrullah, 

2004). 

 Pertumbuhan broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, 

nutrisi ransum, kontrol penyakit, kandang dan manajemen produksi (Budiansyah 

dkk., 2010). Salah satu upaya faktor lingkungan yang penting diperhatikan adalah 

manajemen pemeliharaan dapat dilakukan yaitu meningkatkan kepadatan 

kandang. Peningkatan kepadatan kandang berpengaruh terhadap bobot badan, 

konsumsi ransum, konversi ransum (Skrbic dkk., 2010). Peningkatan kepadatan 
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kandang juga beresiko menurunkan konsumsi ransum dan meningkatkan 

terjadinya dermatitis, goresan, memar dan cekaman panas (Estevez, 2007). 

2.2. Ransum dan Kebutuhan Ayam Broiler 

 Ransum adalah campuran berbagai bahan pakan dengan komposisi 

tertentu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan ternak (hidup pokok, 

pertumbuhan, pemeliharaan panas tubuh, dan produksi) selama 24 jam dan 

pemberiannya dapat dilakukan beberapa kali (Suprijatna dkk., 2008). Penyusunan 

ransum harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tujuan khusus untuk 

produksi telur atau daging (Nova, 2008).  

Konsumsi ransum adalah jumlah ransum dan zat makanan lain yang 

dimakan dalam jumlah waktu tertentu dan digunakan oleh ternak untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya  Jackson dkk. (1982) 

menunjukkan bahwa  level protein 20% dan energi 2.800 kkal/kg merupakan 

susunan yang tepat untuk performans ayam broiler.  Konsumsi ransum pada 

unggas pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi metabolis. 

Ransum juga harus diimbangi dengan protein, vitamin, dan mineral yang cukup 

agar tidak mengalami kekurangan zat-zat makanan tersebut (Wahju, 2004). 

Kebutuhan nutrisi ayam broiler pada fase yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Broiler. 

Komponen  Starter 

(0-3 minggu) 

Grower 

(4-5 minggu) 

Finisher 

(6-7 minggu) 

Protein Kasar (%) 22 20 18 

EM (Kkal/kg) 3050 3100 3150 

Kalsium (%) 0,95 0,92 0,89 

Pospor (%) 0,45 0,41 0,38 
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Methionin (%) 0,50 0,44 0,38 

Lysin (%) 1,30 1,15 1,00 

Sumber : Lesson dan Summers, 2005 

 

2.3. Kepadatan Kandang 

Populasi yang terlalu padat mengakibatkan ayam menderita cekaman atau 

stres sehingga menurunkan laju pertumbuhan dan efisiensi penggunaan ransum, 

demikian juga sebaliknya populasi yang terlalu rendah menyebabkan penggunaan 

kandang menjadi rendah (Suprijatna dkk., 2008). Pada kandang yang memiliki 

kepadatan tinggi, broiler akan berdesakan, berebut makanan, kemudian masing-

masing broiler akan mengeluarkan panas karena aktivitas yang berlebihan, 

konsumsi minum meningkat, kelembaban menjadi tinggi. Salah satu faktor 

lingkungan yang penting diperhatikan adalah manajemen pemeliharaan, terutama 

menentukan tingkat kepadatan kandang (Gustira dkk., 2015). Kepadatan kandang 

adalah banyaknya ternak ayam yang secara ideal dapat dimasukan dalam kandang 

persatuan luas lantainya. Kepadatan kandang yang menyebabkan berkurangnya 

konsumsi ransum, menurunnya ransum pertumbuhan, menurunnya efisiensi 

makanan, meningkatkan mortalitas dan meningkatkan kanibalisme (Bell dan 

Weaver, 2002). Peningkatan kepadatan kandang dapat mempengaruhi bobot 

badan akhir dan penggunaan pakan (Riley dan Estevez, 2000).  

Kepadatan kandang yang tinggi dapat membatasi pergerakan ayam yang 

dapat membuang energi (Nisa, 2008). Kepadatan kandang yang ideal untuk ayam 

broiler yaitu 10-12 ekor/m
2
 dan untuk daratan rendah biasanya 8-10 ekor/m

2
 

(Kartasudjana dan Suprijatna, 2010). Kepadatan kandang optimum adalah 8 
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ekor/m2 (Nuriyasa, 2003). Kepadatan yang normal biasanya 1 m : 10 ekor, ini 

dikarenakan dengan sistem kandang tertutup maka suhu ruangan bisa diatur lebih 

dingin, sehingga untuk kepadatan lebih efisien (Sulistyoningsih, 2003).  

Kepadatan kandang merupakan faktor yang penting dalam produksi broiler 

karena pengaruhnya terhadap kesehatan, kesejahteraan, tingkah laku serta 

performans (Houshmand dkk., 2012). Kepadatan jumlah ayam dalam kandang 

merupakan salah satu faktor penyebab stres yang diindikasikan dengan perubahan 

pola makan dan beberapa perubahan perilaku pada ayam (Iskandar dkk., 2009). 

Peningkatan kepadatan kandang juga beresiko menurunkan konsumsi ransum dan 

meningkatkan terjadinya dermatitis, goresan, memar, dan cekaman panas 

(Estevez, 2007). Sesuai dengan pendapat El Deek dan Al-H (2004) perbedaan 

hasil penelitian dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan, kepadatan kandang, 

pakan, dan genetik. 

Kepadatan kandang yang tinggi menyebabkan suhu lingkungan dan 

kelembaban tinggi sehingga dapat mengakibatkan heat stress (Lara dan Rostagno, 

2013). Kepadatan kandang yang terlalu tinggi berpengaruh terhadap penurunan 

konsumsi ransum, efisiensi dan pertambahan bobot badan (Brites, 2002). 

Kepadatan kandang yang tinggi sering menyebabkan ternak sulit untuk makan dan 

minum, kualitas udara di dalam kandang dan jumlahnya amonia yang meningkat. 

Kepadatan dan temperatur kandang berkaitan erat dengan tingkat kenyamanan 

bagi ayam dari tingkat efisiensi dan pemeliharaan (Utami dkk., 2012). Menurut 

Türkyilmaz (2008) pada tingkat kepadatan kandang yang tinggi dalam keadaan 

panas mengakibatkan tingkat mortalitas yang tinggi, produksi daging menurun, 
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gangguan pada kaki dan tingkat kanibalisme meningkat. Strategi usaha peternakan 

di daerah padat penduduk adalah menghemat penggunaan lahan dan 

mengoptimumkan produksi ternak karena alasan keterbatasan lahan dan tingginya 

biaya kandang (Kardaya dan Ulupi, 2006). 

2.4. Rasio Efisiensi Protein 

 Rasio Efisiensi Protein (REP) merupakan menentukan tingkat efisiensi 

seekor ternak dalam mengubah setiap gram protein menjadi sejumlah 

pertumbuhan bobot badan. Jumlah konsumsi protein berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot hidup, ini disebabkan karena pertambahan bobot hidup berasal 

dari sintesis protein tubuh yang berasal dari protein ransum yang dikonsumsi 

(Rizal dkk., 2003). Menurut Situmorang dkk. (2013) rasio efisiensi protein 

dipengaruhi dua hal yaitu pertambahan bobot hidup dan konsumsi protein, 

semakin tinggi nilai rasio efisiensi protein maka semakin efisien ternak 

memanfaatkan protein yang dikonsumsi. Protein yang berkulitas baik akan 

meningkatkan pertambahan berat badan setiap unit protein yang dikonsumsi 

(Hanafiasti dkk., 2006).  Fanani dkk. (2015) menambahkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi rasio efisiensi protein antara lain pertambahan bobot badan, 

konsumsi protein, umur dan temperatur. 

Rasio efisiensi protein akan menunjukkan tingkat koefisien seekor ternak 

untuk mengubah setiap gram protein yang dikonsumsi menjadi pertambahan 

bobot badan (Situmorang dkk., 2013). Rasio Efiensi Protein (REP) ditentukan 

oleh perubahan nilai pertambahan berat dan konsumsi protein, penurunan rasio 

efisensi protein terjadi karena meningkatnya protein pakan (Winedar dkk., 2006). 
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Jumlah konsumsi protein berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, ini 

disebabkan karena pertambahan bobot badan tersebut berasal dari sintesis protein 

tubuh yang berasal dari protein. Peningkatan pertambahan berat badan berbanding 

terbalik dengan konversi ransum dan rasio efisiensi protein (Iqbal dkk., 2012). 

 

2.5. Massa Protein Daging 

 Massa protein daging merupakan indikator keberhasilan dalam 

pemanfaatan protein pakan ke dalam jaringan tubuh, nilai massa protein daging 

yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan protein 

pakan yang didistribusikan ke dalam jaringan tubuh, dengan kata lain massa 

protein daging yang semakin tinggi maka semakin baik karena deposisi protein 

dimanfaatkan secara optimal di dalam jaringan tubuh (Sari dkk., 2014). Massa 

protein daging merupakan tingkat deposisi protein di dalam tubuh ternak (Fanani 

dkk., 2016).  Massa protein daging menurun seiring dengan kandungan protein 

dalam ransum yang menurun sehingga protein daging menjadi rendah pula 

(Mirnawati dkk., 2013). 

Faktor yang mendukung deposisi protein adalah konsumsi protein dan 

keseimbangan asam amino, semakin tinggi asupan protein sebagai subtrat untuk 

sintesis protein maka semakin tinggi pula massa protein daging (Maharani dkk., 

2013). Suthama (2003) menyatakan bahwa protein dan energi memiliki peranan 

yang sangat penting dalam proses sintesis protein. Proses metabolisme 

pertumbuhan ternak dipengaruhi oleh faktor proporsi asupan protein dan asam 
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amino esensial untuk proses sintesis protein tubuh (Trisiwi dkk., 2004). Semakin 

tinggi jumlah protein yang dikonsumsi, maka nutrisi terutama asam amino, 

disertai dengan keseimbangan hormonal didalam tubuh semakin baik, sehingga 

proses degradasi protein lebih rendah dibandingkan dengan sintesis protein, yang 

berdampak pada massa daging dengan protein lebih tinggi, dan pada akhirnya 

pertambahan bobot badan meningkat (Suthama dkk., 2010).  

2.6. Bobot Daging 

 Besarnya massa protein daging dipengaruhi oleh kadar protein daging, 

bobot daging yang dihasilkan dan kadar lemak dalam tubuh (Pratiwi dkk., 2016).  

Ada hubungan linier antara protein, energi, dan persentase karkas. Protein dan 

energi yang terkandung dalam pakan akan digunakan untuk memproduksi daging 

dalam tubuh (Pesti dan Bakalli, 1997). Pemberian pakan berprotein tinggi dapat 

meningkatkan bobot daging ayam broiler (Bregendahl dkk., 2002). Menurut 

Suthama dkk. (2010) Deposisi protein daging merupakan faktor penting bagi 

keberhasilan produksi daging dan dapat menentukan kualitas bobot karkas. 

Protein memiliki fungsi yang sangat vital bagi unggas, seperti 

memperbaiki jaringan yang rusak, pertumbuhan jaringan yang baru, pertumbuhan 

bulu serta, pensuplai asam amino (Wahju, 2004). Perbedaan kualitas dan 

kandungan nutrisi dalam pakan akan mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang 

nantinya akan berpengaruh pada produksi daging (Soeparno, 2005). Beberapa 

studi melaporkan bahwa broiler yang dipelihara pada temperatur lingkungan yang 

tinggi dapat menurunkan kecernaan komponen pakan termasuk protein sehingga 

menekan pertumbuhan akibatnya efisiensi produksi dan produksi daging broiler 


