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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Ayam bangkok merupakan ayam kontes yang telah diakui 

kehebatannya. Ayam bangkok juga memiliki prospek usaha yang cukup baik 

karena permintaan terus mengalir. Ayam bangkok bukanlah ayam asli 

Indonesia, melainkan ayam yang berasal dari Ayuthaya, sekitar 100 km dari 

Bangkok, Thailand. Akan tetapi, ayam bangkok sudah sejak lama dikenal dan 

digemari oleh masyarakat Indonesia (Sudrajat, 2005). 

  Ayam bangkok memiliki keunggulan sebagai ayam kontes yang 

tangguh, berpenampilan gagah dan tegap serta memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi. Ayam jantan serupa ini kondisis fisiknya harus selalu sehat, 

kuat, lincah dan memiliki bentuk tubuh yang atletis, sehingga mampu bersaing 

dan mengalahkan prospek atau performans saingannya (Sarwono, 1990).  

  Untuk mendapatkan ayam bangkok yang berkualitas perlu 

diperhatikan bentuk dan jenis pakan serta suplement yang diberikan. Faktor 

pakan berperan penting bagi pertumbuhan normal ayam bangkok. Pakan yang 

diberikan harus mampu memenuhi kebutuhannya sehingga ayam bangkok 

tersebut memiliki performan unggul. Penggunaan pakan dan suplemen pada 

ayam bangkok jantan di kalangan peternak sangat beragam, baik pakan dan 

suplemen yang berasal dari pabrik maupun buatan sendiri, dengan asumsi 

bahwa dengan pemberian pakan pokok seperti pakan pabrik maupun pakan 

buatan sendiri dan pemberian suplemen pabrik maupun suplemen buatan 

sendiri dapat meningkatkan performan ayam bangkok jantan.  
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  Berdasarkan hasil penelitian Hikmatoar (2017), peternak ayam 

bangkok jantan di Kota Mataram menggunakan pakan utama yang diracik 

dari bahanpakan jagung kuning, jagung mutiara, jagung pecah, dan beras 

merah. Perbandingan campuran antara jagung kuning dan beras merah, 

jagung pecah danberas merah, jagung mutiara dan beras merah yaitu 2 : 1 

atau 1 : 1, perbedaan campuran ini disesuaikan dengan jenis ayam yang 

dipelihara. Bahan-bahanyang mereka gunakan merupakan kreasi dari masing-

masing peternak.Jumlah pakan yang diberikan berbeda-beda, namun 

umumnya didominasi oleh beras merah. 

 Beradasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat Kabupaten 

Bima biasanya membuat suplemen sendiri yakni seperti penggunaan jahe, 

putih telur, madu dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian ini yang berjudul “Study dan analisis kandungan nutirisi 

Jenis Pakan dan Suplemen Ayam Bangkok Jantan kaitannya dengan 

performans Ayam di Kabupaten Bima“. 

Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

 Untuk mengetahui dan menganalisis jenis pakan dan suplemen yang 

diberikan pada ayam bangkok jantan di Kabupaten Bima. 

 Untuk mengetahui performan ayam bangkok jantan di Kabupaten Bima. 

 Untuk mengetahui teknik beternak ayam bangkok jantan di Kabupaten 

Bima. 

 



3 
 

Kegunaan Penelitian 

Menjadi salah satu sumber data tentang jenis pakan dan suplemen yang 

diberikan pada ayam bangkok jantan di Kabupaten Bima. 

 Menjadi sumber data tentang kualitas atau performan ayam bangkok 

jantan di Kabupaten Bima. 

 Menjadi  sumber data dan pengetahuan tentang ayam bangkok jantan 

bagi Mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. 

METODE PENELITIAN 

Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2018 di tiga Kecamatan yaitu Sape, 

Lambu dan Wawo yang berada di Kabupaten Bima. 

Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima NTB. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini diambil di tiga kecamatan yaitu kecamatan Sape, Lambu, dan 

Wawo. Kecamatan tersebut adalah lokasi terdapat banyaknya populasi ayam 

bangkok jantan yang berada di Kabupaten Bima. Penentuan responden ditentukan 

ditiga kecamatan tersebut secara insidental (kebetulan), artinya setiap masyarakat 

yang mengikuti kontes atau yang memelihara ayam bangkok jantan kontes bisa 

dijadikan responden dan diambil 5 responden kemudian dikelompokan menjadi 3 

kelompok berdasarkan kriteria penggunaan pakan dan suplemen. Tahap-tahap 

penelitian ini yaitu : 
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 Tahap I : Jenis pakan dan suplemen ayam bangkok diinventarisasi di 

Kabupaten Bima pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Lambu, Sape dan 

Wawo menggunakan kusioner yang telah disusun.. 

 Tahap II  : Performan ayam bangkok di tiga kecamatan tersebut 

diinventarisasi dengan cara melakukan diskusi dan wawancara secara 

langsung pada peternak menggunakan kusioner yang telah disusun. 

 Tahap III : Bahan pakan dan suplemen yang diberikan pada ayam bangkok 

tersebut di timbang dan dihitung serta dianalisis secara dekskriptif.  

 Dalam penelitian ini variabel yang dibandingkan adalah tiga kriteria 

penggunaan pakan dan suplemen, yaitu :  

Kriteria A. Penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan   suplemen 

 pabrik (SP).  

Kriteria  B. Penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan 

        suplemen buatan sendiri (SBS).  

Kriteria C. Penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan 

suplemen kombinasi antara suplemen pabrik dengan buatan sendiri (SP 

dan SBS). 

Variabel Yang Diamati 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

variabel pokok dan variabel penunjang yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

 Variabel Pokok  

Adapun variabel pokok dalam penelitian ini yaitu penggunaan jenis 

pakan dan suplemen yang diberikan untuk ayam bangkok jantan, jumlah 
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pemberian pakan dan suplemen, manajemen pemeliharaan ayam bangkok 

jantan, kemampuan bertarung, dan catatan kemenangan.  

 Variabel Penunjang  

Variabel penunjang dalam penelitian ini adalah profil dari ke tiga 

Kecamatan di atas.    

Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

metode survei atau pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan 

menggunakan kuisioner atau angket yang berisi sejumlah pertanyaan kepada 

masyarakat yang datang menyabung ayam atau memelihara ayam bangkok 

jantan di tempat kontes ayam atau kelurahan tersebut, serta analisis jenis pakan 

dan suplemen di Laboratorium.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.  

Alat Pengumpulan Data 

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu seperangkat kuisioner yang berisi sejumlah pertanyaan, kamera dan alat 

tulis.  

Analisis Data 

Semua data yang terkumpul ditabulasi dan dilakukan pembahasan secara 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang 

ada disekitar manusia baik secara alamiah maupun buatan manusia. Dan 
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dilanjutkan dengan membandingkan point kemenangan ayam sesuai dengan 

kriteria pemberian pakan dan supplement.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Pakan Dan Suplemen Yang Dikonsumsi Ayam Bangkok Jantan  

       kontes di Kabupaten Bima 

  Umumnya peternak ayam bangkok jantan kontes  memberikan pakan 

utama yang diracik sendiri dengan bahan pakan yang hampir sama yaitu jagung 

kuning, beras merah, pakan pabrik (hi-pro-vit 594), dan terkadang diberikan 

dedak padi, selain pemberian pakan utama juga diberikan suplemen.  

 Peternak pengguna pakan buatan sendiri dan suplemen pabrik di 

Kabupaten Bima tidak terlalu banyak dan bahkan paling sedikit dibandingkan 

dengan penggunaan pakan buatan sendiri dan suplemen buatan sendiri maupun 

suplemen kombinasi keduanya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penggunaan Pakan Buatan Sendiri dengan Suplemen Pabrik 

Responden Jenis Pakan Jumlah Pakan   Jenis Suplemen     Jumlah Suplemen 

          (g)           (g) 

Halen Hiprovit 

Nasi 

50 

100 

Supertop 140 

Saiful 

Rahman 

Berasmerah 120 Supervit 

Supertop 

           70 

           70 

Burhan Beras merah 130 Supertop 140 

 

Junaidin Jagung kuning 150 Supertop 140 

 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

Pemberian pakan di kalangan peternak ini disesuaikan dengan jenis bertarung 

ayam yang dipelihara. Landasannya adalah jika pukulan sering tapi tidak terlalu 

keras maka diberi pakan beras merah, sedangkan jika pukulannya jarang tapi 

keras maka diberi pakan jagung kuning.  
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Kandungan nutrisi pakan tentu berbeda. Perbedaan kandungan nutrisi tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Protein dan Energi Pakan Pokok Ayam Bangkok 

Jenis Pakan   Protein  (%)   ME (kkal/kg) 

jagung          9    3.200 

Gabah          8    2.650 

Beras merah       12    3.100 

Sumber :Sitanggang (2013). 

Penggunaan Pakan Buatan Sendiri dan Suplemen Buatan Sendiri 

Penggunaan pakan buatan sendiri dan suplemen buatan sendiri menjadi 

salah satu kriteria yang cukup dominan dikalangan masyarakat. Peternak 

meyakini bahwa dengan pakan buatan sendiri yang di tambah dengan suplemen 

buatan sendiri bisa memberikan hasil yang cukup maksimal untuk performans 

ayam bangkok. Peternak pengguna pakan buatan sendiri dan suplemen buatan 

sendiri dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Penggunaan Pakan Buatan Sendiri dan Suplemen Buatan Sendiri 

Responden Jenis pakan Jumlah 

pakan 

(g ekor) 

Suplemen Jumlah 

suplemen  

 (ml/ekor) 

Jainul Jagung kuning, 

dedak padi  

campur nasi 

110 

50 

Kuning telur ayam 

kampung, jahe dan 

madu 2 sendok 

Makan 

20 

 

Amrin Beras merah 130 Kuning telur ayam 

kampung, jahe, 

temulawak, beras 

ketan, kencur dan 

daging keong atau 

bekicot. 

25 

Muhtar  Jagung kuning 120 Kuning telur 

ayam kampung, jahe 

dan madu 2 sendok 

makan 

20 

Muliadin Jagung kuning 

Dedak padi 

100 

50 

Kuning telur dan 

jahe 

15 
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Sambungan Tabel 4. 

Responden Jenis pakan Jumlah 

pakan 

(g/ekor) 

Suplemen Jumlah 

suplemen 

(ml/ekor) 

Mujtahid  Beras merah  140 Kuning telur, madu 3  

sendok makan,dan  

Temulawak 

20 

Awaludin Jagung kuning 

Dedak padi + 

nasi 

100 

50 

Telur ayam kampung 

dan jahe dan madu 3 

sendok makan  

20 

Mone  Jagung kuning 130 Telur ayam kampung 

dan jahe 

20 

Man  Beras merah 140 Kuning telur, madu 

2 sendok makan dan 

jahe 

15 

Simon  Beras merah 130 Kuning telur, madu 

1 sendok, jahe dan 

temulawak 

20 

Ramlin  

 

Beras merah 130 Telur ayam kampung, 

madu 1 sendok dan 

jahe 

23 

Rusdin  Beras merah  130 Kuning telur, madu 

2 sendok dan jahe 

20 

Asrin  Beras merah 

Jagung kuning 

100 

50 

Kuning telur, jahe 

dan madu 2 sendok 

makan 

20 

Dandi  Beras merah 120 Kuning telur, jahe  

dan gula merah 

20 

Syarifudin  Beras merah 130 Kuning telur, jahe, 

kunyit dan madu 3 

sendok makan 

20 

Irwadin  Jagung kuning 

Dedak padi 

campur nasi 

100 

60 

Telur ayam kampung, 

jahe dan garam 

23 

Sarifuddin  Beras merah 

Hipro vit  

100 

50 

Telur ayam kampung 

dan jahe 

23 

Subhan Jagung kuning 

Beras merah 

100 

60 

Kuning telur, jahe  

dan temulawak 

15 

Sahril Beras merah 130 Telur ayam kampung,

 madu 3 sendok  

makan, jahe dan 

temulwak 

25 

Ajhar  Beras merah 130 Kuning telur, madu 

2 sendok makan dan 

jahe 

20 

Rataan  147  20 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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Pakan biasanya hanya diberikan satu kali dalam sehari yaitu pada pukul 15:00 

WITA dengan rata-rata pemberian sebanyak 150 gram dengan pemberian 

suplemen sebanyak 20 ml.  

Penggunaan Pakan Buatan Sendiri dengan Kombinasi Suplemen Buatan       

    Sendiri dan Suplemen Pabrik 

 Peternak sudah mulai mengkombinasikan suplemen buatan sendiri dengan 

suplemen pabrik. Peternak pengguna pakan buatan sendiri dan kombinasi 

suplemen buatan sendiri dan suplemen pabrik dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pemberian Pakan Buatan Sendiri dengan Kombinasi Suplemen Buatan     

   Sendiri dan Pabrik 

Responden Jenis pakan Jumlah 

pakan 

(g/ekor) 

Jenis suplemen Jumlah 

suplemen 

Tablet 

(pabrik) 

Ml 

(SBS) 

Imam 

sofian 

Jagung 

kuning 

150 1.  Super top 

2. kuningtelur, madu 2 

sendok, jahe dan 

temulawak 

1 23 

Jasmin Beras merah 130 1. Supertop 

2. satu butir telur 

ayam kampung, jahe 

dan madu 3 sendok 

1 25 

Iwan Beras merah 130 1. supertop 

2. satubutir telur, jahe 

temulawak dan 

madu du sendok 

1 25 

Bambang  Beras merah 130 1. super vit dan super 

top 

2. satu butir telur, jahe 

dan satu sendok madu 

½  super 

top    

Dan ½ 

super vit 

25 

Syamsuddin  Jagung 

kuning 

150 1. super top 

2. kuning telur, jahe dan 

madu dua sendok 

makan 

1 20 

Iwan 

maulana 

Beras merah 

Jagung kuning 

100 

  50 

1. supertop 

2. kuning telur, jahe dan 

madu 2sendok makan 

1 23 

Rataan  140  1 23,5 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

 Suplemen pabrik yang sering digunakan oleh peternak adalah super top. 
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Untuk suplemen buatan sendiri yang mereka racik menggunakan bahan 

herbal atau obat tradisional seperti kuning telur ayam kampung, madu, kunyit dan 

jahe. Untuk pemberian suplemen pabrik dan buatan sendiri tidak diberikan secara 

bersamaan, melainkan pemberiannya menjelang  2 – 3 hari setelah pemberian 

suplemen pabrik atau suplemen buatan sendiri yang didahulukan. Pemberian 

suplemen pabrik biasanya akan lebih rutin pada sat seminngu sebelum ayam 

mengikuti kontes dengan dosis pemberian satu tablet yang berisis 140 gram di 

habiskan dalam tiga kali pemberian dengan rata-rata pemberiannya adalah 

sebanyak 1 tablet, sedangkan rata-rata pemberian suplemen buatan sendiri adalah 

sebanyak 23,5 ml. 

Kemampuan Bertarung Ayam Bangkok Jantan kontes Berdasarkan Pakan 

       dan Suplemen Yang Diberikan 

 Ayam yang bangkok dari kelas 5-7 ayam harus memiliki bobot badan 

ideal antara 2 - 3,5 kg, sedangkan untuk kelas 7 – 10 bobot badan ayam harus 

mencapai 3,6 – 5 kg (Anonim, 2016). 

 Berikut adalah performans ayam berdasarkan pemberian pakan buatran 

sendiri dengan suplemen pabrik yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Performans Ayam Yang Mendapat Pakan Buatan Sendiri dan Suplemen  

   Pabrik 

Responden Berat ayam 

(kg/ekor) 

Jumlah 

Pertandingan 

(kali) 

Jumlah 

Kemenangan 

(kali) 

Halen 3,5 5 2 

Saiful Rahman 3,6 4 2 

Burhan 3,3 6 2 

Junaidin 3,4 3 1 

Rataan 3,4 - - 

Sumber : Data Primer Diolah (2018). 
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Pada Tabel 7 diketahui rataan berat bobot ayam bangkok jantannya adalah 3,4 

kg. Peternak yang memiliki performans ayam yang kurang bagus adalah atas 

nama Burhan yang mendapat 2 kali kemenangan dari 6 kali kemenangan. Bobot 

ayam yang dimilki adalah 3,3 kg. Pakan yang diberikan adalah beras merah 

sebanyak 130 g yang mengandung 15,6 g protein dan energi sebanyak 416 

kal/130 g pakan dalam sehari dan suplemen pabrik yang diberikan adalah super 

top yang diberikan 2 kali dalam sebulan.  

Performans ayam yang dikasih pakan buatan sendiri dan suplemen buatan 

sendiri dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Performans Ayam Yang Mendapat Pakan Buatan Sendiri dan Suplemen 

    Buatan Sendiri 

Responden Berat Ayam 

(kg) 

Jumlah 

Pertandingan 

(kali) 

Jumlah 

Kemenangan 

(kali) 

Jainul 3,4 5 

5 

3 

Amrin 3,7 4 

Muhtar  3,4 3 1 

Muliadin 3,3 3 1 

Subhan 4 3 2 

Syarifudin  3,8 4 2 

Ramlin  4 4 3 

Asrin  3,6 5 3 

Dandi  3,5 3 1 

Mone  3,8 4 2 

Man  3,6 3 2 

Simon  3,8 3 3 

Rusdin  3,7 4 2 
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Sambungan Tabel 7. 

Responden Berat Ayam 

(kg) 

Jumlah 

Pertandingan 

(kali) 

Jumlah 

Kemenangan 

(kali) 

Sahril 4,2 5 4 

Ajhar  3,7 3 2 

Irwadin  3,4 2 0 

Sarifuddin  3,6 4 2 

Mujtahid  3,9 5 3 

Awaludin 3,1 2 1 

Rataan 3,7 - - 

 Sumber: Data Primer Diolah  (2018). 

 Peternak yang performans ayamnya paling bagus ada tiga orang. Peternak 

atas nama Amrin memberikan pakan beras merah sebanyak 130 g pada sore hari 

saja yaitu pukul 15:00 WITA dengan suplemen yang diberikan adalah campuran 

bahan-bahan tradisional seperti kuning telur ayam kampung, jahe, madu 3 sendok, 

kencur, beras ketan, temulawak dan daging keong atau bekicot yang diracik 

sebanyak 25 ml. Suplemen diberikan 3-4 kali dalam sebulan serta latihan dan 

perlakuan khusus juga sangat perhatikan, ayam dimandikan setiap hari pukul 

06:00 selama 15 menit, berenang selama  5 menit setelah itu dijemur selama 2 jam 

dan terakhir push up selama 20 menit barulah ayam diistirahatkan.   

 Peternak atas nama Sahril memiliki ayam dengan bobot 4,2 kg dan pakan 

yang diberikan adalah beras merah sebanyak 130 g yang diberi pada sore hari saja 

pukul 15:00 WITA dengan suplemennya sebanyak 25 ml dari bahan racikan 

sendiri yaitu 1 butir telur ayam kampung, madu 3 sendok, jahe dan temulawak. 

Suplemen diberikan sama seperti ayam pak Amrin yaitu 3-4 kali dam sebulan 
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yang diberikan sore hari setelah pakan dihabiskan. Perlakuan khusus dan latihan 

fisik yang diberikan juga sama seperti yang dilakukan oleh pak Amrin.  

Pemberian beras merah sebanyak 130 g  jika dihitung kebutuhannya, maka 

130 g beras merah mengandung 15,6 g protein, kandungan protein tersebut sudah 

sudah memenuhi kebutuhan protein ayam bangkok yaitu sebesar 14-15 %. 

Sedangkan untuk energi yang terkandung adalah sebanyak 416 kal/130 g pakan. 

Peternak atas nama Syarifudin memiliki pola pemberian pakan yang 

berbeda. Pakan yang digunakan adalah beras merah dan pakan parik (hi-pro-vit 

594) dengan jumlah pemberiannya adalah 100 g beras merah dan 50 g hi-pro-vit 

594.  

Hi-pro-vit 594 diberikan pada pagi hari pukul 09:00 WITA dan beras 

merah diberikan sore hari pukul 15:00 WITA. Hi pro vit sendiri mengandung 17,5 

– 19,5 % protein, 3 % lemak, 8 % serat, 13 % kadar air, 7 % abu, 0,9 % calcium 

dan 0,6 % phosphor (Anonim, 2016). Dari campuran kedua bahan pakan tersebut 

terkandung 20,75 % protein dan melebihi kebutuhan protein ayam bangkok yaitu 

sebanyak 15 – 16 % saja. Kelebihan protein tersebut akan diubah menjadi energi 

yang juga sangat dibutuhkan oleh ayam bangkok. Suplemen yang diberikan 

adalah sebanyak 23 ml. Suplemen diberikan pada sore hari setelah pakan habis 

dan dalam sebulan diberi 3-4 kali. 

 Peternak yang memiliki performans ayam yang kurang bagus adalah atas 

nama Irwadin yang memilki berat ayam 3,4 kg dengan catatan kemengan 0 dari 2 

kali pertandingan. Ayam bangkok yang dimilki diberi pakan jagung kuning  100 

gram dan dedak padi campur nasi sebanyak 60 g. Total protein yang terkandung 

dalam pakan tersebut adalah sebanyak 27 g dan dapat dikatakan telah memenuhi 
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kebutuhan proteinnya, akan tetapi latihan dan perlakuan khusus yang diberikan 

belum maksimal. 

 Performans ayam yang diberi pakan buatan sendiri dan suplemen 

kombinasi antara suplemen pabrik dengan buatan sendiri berjumlah 6 orang. 

Performans ayam cukup bagus. Hal ini bias dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Performans Ayam Yang Berikan Pakan Buatan Sendiri dan Kombinasi 

   Suplemen Pabrik dan Suplemen Buatan Sendiri 

Responden Berat Ayam 

(kg) 

Jumlah 

Pertandingan 

(kali) 

Jumlah  

Kemenangan 

(kali) 

Imam sofian 3,8 3 2 

Jasmin 3,8 1 1 

Iwan  3,7 1 1 

Bambang  3,8 1 0 

Syamsuddin  3,8 5 4 

Iwan maulana  4 4 2 

Rataan 3,8 - - 

Sumber : Data Primer Diolah (2018). 

 Peternak pengguna pakan buatan sendiri dengan suplemen kombinasi 

buatan sendiri dan pabrik berjumlah 6 orang dengan rataan bobot ayam adalah 

3,8 kg dan rata-rata kemenangan 2 kali dari 3 kali rata-rata pertandingan. 

Peternak yang memilki performans ayam yang paling bagus adalah atas nama 

Syamsuddin dengan bobot ayam 3,8 kg dan kemenangan 4 kali dari 5 kali 

pertandingan. Pakan diberikan pada sore hari saja pada pukul 15:00 sebanyak 

150 g. Kandungan protein dari 150 g pakan tersebut adalah sebanyak 13,5 g /150 

g pakan dan energy sebanyak 480 kal/150 g pakan. Suplemen di kombinasikan 

antara suplemen pabrik (super top) dengan suplemen buatan sendiri. Super top 

diberi dua kali seminggu dengan dosis 50 gr dalam sekali pemberian. Sedangkan 
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suplemen buatan sendiri diracik sebanyak 20 ml dengan bahan-bahannya yaitu 

kuning telur, jahe, temulawak dan madu dua sendok makan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah : 

1. Pakan yang dominan diberikan untuk ayam bangkok jantan di kalangan 

peternak adalah beras merah saja yang rata-rata pemberiannya adalah sebanyak 

130 g/ekor/hari dan mengandung 15,6 g protein dan  energi sebesar 403 

kal/130 g pakan, selain itu juga dikombinasikan antara beras merah dengan 

jagung kuning . 

2. Perolehan point kemenangan tertinggi didapati pada penggunaan pakan buatan 

sendiri (PBS) dengan suplemen kombinasi antara suplemen pabrik dan 

suplemen buatan sendiri (SP dan SBS) dibandingkan dengan penggunaan 

pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen pabrik (SP) dan penggunaan 

pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen buatan sendiri (SBS). 

3. Peternak yang menggunakan pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen 

kombinasi antara suplemen pabrik dan suplemen buatan sendiri (SP dan SBS) 

adalah peternak-peternak yang sudah berpengalaman memelihara ayam 

bangkok jantan aduan yang memiliki kreatifitas lebih tinggi. 

Saran 

Adapun saran yang dihrapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah : 

1. Bagi masyarakat pengguna suplemen pabrik, agar memberikan juga 

suplemen buatan sendiri seperti campuran antara kuning telur, jahe,   
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kunyit, dan madu atau bahan – bahan herbal alami lainnya untuk 

melengkapi zat-zat nutrisi pada ayam bangkok jantan kontes. 

2. Bagi masyarakat peternak ayam bangkok jantan aduan agar tetap 

memperhatikan perlakuan khusus dan latihan rutin untuk ayam bangkok 

sehingga ayam menjadi lebih aktif dan agresif. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada kajian jenis pakan dan 

suplemen, dalam hal ini masih banyak yang perlu diteliti dan dikaji lebih 

lanjut mengenai faktor lain yang mempengaruhi kemampuan bertarung 

ayam bangkok jantan. 

RINGKASAN 

Ayam bangkok merupakan salah satu jenis ayam yang digemari oleh 

masyarakat yang ditujukan sebagai ayam kontes. Di Kabupaten Bima khususnya 

Kecamatan Sape, Lambu dan Wawo perlombaan dan pemeliharaan ayam bangkok 

jantan sangat digemari oleh masyarakat, ayam bangkok jantan yang dipelihara 

mulai dari satu - lima ekor. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan 

bertarung ayam bangkok jantan, baik itu faktor gen, lingkungan maupun pakan 

dan suplemen. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan 

bertarung ayam aduan adalah pakan dan suplemen. Pada pakan dan suplemen, 

ayam bangkok jantan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup bagi tubuhnya 

sehingga mampu meningkatkan energi untuk melakukan aktifitasnya, salah 

satunya yaitu bertarung. Terdapat tiga kriteria penggunaan pakan dan suplemen 

yaitu penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen pabrik (SP), 

penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen buatan sendiri (SBS), 

dan penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen kombinasi antara 
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suplemen pabrik dan buatan sendiri (SP dan SBS). Untuk menentukan 

penggunaan pakan dan suplemen yang cocok untuk ayam bangkok jantan 

dilakukan pembahasan secara deskriptif berdasarkan rataan kemenangan. Hasil 

anaisis menunjukkan rata-rata kemampuan bertarung ayam bagkok jantan dengan 

penggunaan pakan buatan sendiri (PBS) dengan suplemen kombinasi antara 

suplemen pabrik dan buatan sendiri (SP dan SBS) lebih tinggi dibandingkan 

Kriteria penggunaan pakan lainnya. 
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