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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Proses pengangkutan ayam broiler dapat berpengaruh pada fisik, kimiawi 

serta kesehatan ayam oleh karena, itu proses transportasi dibuat sedemikian rupa 

sehingga ayam dalam kondisi nyaman. Proses transportasi di Indonesia dilakukan 

dengan menggunakan truk atau mobil bak terbuka tanpa adanya kipas maupun 

peneduh sehingga membuat ayam stress dan berpengaruh pada fisik, kimiawi 

serta kesehatan ayam. Penggunaan keranjang pengangkut ayam yang terbuka serta 

tidak tersedianya pakan dan air dapat menyebabkan ternak stres.  

Proses transportasi umumnya dilakukan dari kandang menuju rumah 

pemotongan ayam. Baiknya lokasi rumah pemotongan ayam tidak boleh terlalu 

jauh atau pada umumnya tiap rumah pemotongan ayam memiliki standar masing-

masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di rumah 

pemotongan ayam yang ada di Jawa Tengah (Lampiran 1) didapatkan standar 

penyusutan bobot badan pada jarak kurang dari 100, 150 dan 200 km masing-

masing sebesar 3, 4 dan 5%. Penentuan standar jarak oleh rumah potong ayam 

dimaksutkan untuk efektifitas produksi. Jarak transportasi yang ideal akan 

membuat keuntungan yang didapatkan lebih maksimal karena dampak negatif dari 

proses transportasi dapat menyebabkan kerugian secara finansial. 

Ternak yang stres selama proses transportasi bisa mengalami penyusustan 

bobot badan maupun kematian. Penyusutan bobot ayam broiler yang 

ditransportasikan pada waktu transportasi kurang dari 3,5 jam sebesar 1,27% dan 
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pada waktu lebih dari 5 jam sebesar 2,09% (Bianchi et al., 2005). Jarak 

transportasi menuju rumah potong mempengaruhi angka mortalitas unggas secara 

signifikan (Vecerek et al., 2016). Mortalitas pada ayam broiler yang 

ditransportasikan sejauh 50 km adalah sebesar 0,146% dan pada jarak 300 km 

sebesar 0,862% yang menandakan bahwa persentase mortalitas meningkat seiring 

peningkatan jarak transportasi (Vecerek et al., 2006). Waktu panen antara pagi 

maupun malam hari akan memberikan waktu tempuh yang berbeda walaupun 

jarak yang ditempuh sama. Selain hal tersebut, waktu pemanenan pagi juga 

diduga memiliki dampak yang lebih ekstrim terhadap broiler. Penelitian dari 

Bayliss dan Hinton (1990) menunjukkan bahwa mortalitas ayam broiler berkaitan 

dengan waktu transportasi sore maupun malam hari.  

Karkas merupakan bagian dari ternak yang memiliki nilai ekonomis paling 

tinggi dibanding bagian lain sehingga kualitas karkas menjadi sangat penting. 

Kualitas karkas dapat meliputi persentase karkas dan kualitas tiap bagian karkas. 

Hal utama yang bisa mempengaruhi dari persentase karkas yaitu bobot badan 

ternak. Persentase karkas akibat transportasi selama 1 jam pada ayam broiler 

jantan dengan bobot lebih dari 2,5 kg yaitu sebesar 73,5%  dan pada transportasi 

selama 3 jam sebesar 72,4% (Karaman, 2009). Penyusutan bobot badan selama 

proses transportasi disebabkan oleh stres ternak selama proses transportasi karena 

cekaman panas sehingga ternak perlu melakukan proses termoregulasi untuk 

mempertahankan keadaan idealnya namun tidak tersedia pakan. Tidak tersedianya 

pakan membuat kebutuhan untuk proses termoregulasi dipenuhi oleh 

pembongkaran lemak dan daging dalam tubuh, oleh karena itu bagian yang 
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menyusut merupakan komponen dari karkas sehingga persentase dari karkas dapat 

berkurang. 

Komponen non karkas juga dapat dipengaruhi oleh jarak transportasi. 

Bobot komponen non karkas yang menurun antara lain hati akibat proses 

transportasi terjadi akibat kerja ekstra untuk proses termoregulasi tubuh. 

Penelitian dari Wariss et al. (1993) menunjukkan bahwa proses transportasi yang 

makin panjang dan feed withdrawal time dapat menurunkan kadar glikogen hati. 

Shim et al. (2006) melaporkan bahwa dalam kondisi stres panas bobot hati dan 

kantong empedu signifikan mengalami menurun. Penelitian Schedle et al. (2006) 

melaporkan bahwa feed withdrawal time yang makin panjang berpengaruh 

signifikan terhadap bobot saluran pencernaan. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari jarak 

transportasi terhadap produksi karkas dan non karkas yang dihasilkan ayam 

broiler. Manfaat yang bisa didapatkan yaitu informasi mengenai pengaruh dari 

jarak transportasi terhadap produksi karkas dan non karkas ayam broiler. 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu semakin jauh jarak transportasi akan 

menurunkan produksi komponen karkas dan non karkas ayam broiler. 

  


