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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Parent stock atau ayam pembibit adalah jenis 

ayam yang khusus dipelihara untuk menghasilkan 

final stock. Untuk menghasilkan final stock yang 

bermutu maka diperlukan  pengelolaan pemeliharaan 

Parent Stock yang baik agar diperoleh telur tetas dan 

Day Old Chick (DOC) yang baik sehingga peran 

perusahaan pembibitan dalam rangka menghasilkan  

Final Stock yang berkualitas dapat memenuhi 

permintaan pasar. Usaha peningkatan produk 

peternakan unggas dimulai dari peningkatan kualitas 

ayam bibit atau Parent Stock sebagai penghasil ayam 

Final Stock. Tata laksana pemeliharaan Parent Stock 

perlu ditingkatkan untuk menghasilkan DOC yang 

berkualitas baik. Perusahaan pembibitan (breeder 

farm) selalu berusaha untuk menghasilkan telur 

dengan fertilitas dan daya tetas yang tinggi. 

Pemeliharaan yang baik berimbas pada produksi yang 

optimal dengan fertilitas dan daya tetas yang tinggi. 

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan 

dalam pemeliharaan parent stock adalah uniformity 

atau keseragaman bobot badan. Pada pemeliharaan 

ternak berupa pembibitan maupun penggemukan 

keseragaman sangat  penting artinya, misalnya 

keseragaman bobot badan bagi bakal indukan ayam 

pedaging (broiler breeder) maupun indukan petelur. 

Keseragaman (uniformity) menjadi ukuran variabilitas 

bobot badan ayam dalam suatu populasi. Tingkat 

keseragaman yang baik (good uniformity) harus 
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mencapai 80 %, karena tingkat keseragaman selama 

periode starter merupakan dasar awal untuk mencapai 

keseragaman periode berikutnya. Keseragaman yang 

tinggi menjadi syarat penting agar produksi telur atau 

hen day production bisa mencapai puncak.  

Keseragaman ayam  yang tidak optimal akan  

berpengaruh pada waktu mulai berproduksi sangat 

beragam sehingga puncak produksi sulit dicapai. 

(Putra, 2015). 

Uniformity atau keseragaman bobot badan 

sangat dipengaruhi tingkat konsumsi pakan. Konsumsi 

pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak. Konsumsi pakan diantaranya dipengaruhi oleh 

bangsa ternak, kebutuhan nutrisi, suhu lingkungan, 

hingga stress. Pada pemeliharaan parent stock 

umumnya menerapkan metode pemberian Skip a Day 

yang bertujuan mengurangi overfeeding atau 

pemberian pakan berlebih. Pemberian pakan berlebih 

sangat merugikan pada pemeliharaan parent stock, 

karena selain mengurangi efisiensi penggunaan pakan 

pemberian pakan berlebih juga dapat membuat ayam 

memiliki bobot badan berlebih. Bobot badan berlebih 

akan mengakibatkan penimbunan lemak di saluran 

reproduksi, sehingga produksi telur parent stock juga 

menurun. 

Industri peternakan parent stock milik 

perusahaan menggunakan berbagai alat feeder untuk 

dapat memberikan pakan yang efisien untuk parent 

stock. Penggunaan alat tersebut selain untuk efisiensi 

tenaga pekerja tetapi juga untuk dapat memberikan 

pakan dengan tingkat konsumsi spesifik secara merata 

dan terkontrol. Model feeder dalam pemeliharaan 
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parent stock umumnya bertipe conveyor dengan rantai 

besi sebagai belt yang mengangkut pakan dan 

mendistribusikannya sepanjang lintasan conveyor. 

Beberapa feeder bertipe conveyor yang sering 

digunakan antara lain model chain feeder, covinc 

feeder serta pan feeder. Penggunaan berbagai model  

feeder tersebut dapat memberikan keuntungan dan 

kerugian tersendiri dalam praktik pemeliharaannya 

dan tercermin pada performa produksinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu 

bagaimana pengaruh model feeder berbeda ditinjau 

dari performa produksi antara lain tingkat deplesi, 

uniformity, produksi hatching egg, HDP serta bobot 

telur parent stock ayam pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah didapati tujuan 

penelitian yaitu untuk menganalisa pengaruh 

penggunaan model feeder berbeda berbeda terhadap 

performa produksi seperti antara lain deplesi, 

uniformity, produksi hatching egg, HDP serta bobot 

telur final stock parent stock ayam pedaging. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Mahasiswa mengetahui bahan penelitian dan 

mengembangkan ilmu peternakan yang mungkin 

dapat diteliti lebih lanjut. 

2. Peternak dapat menentukan feeder system yang 

paling efisien pada praktik pemeliharaan parent 

stock ayam pedaging. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Efektivitas produksi & fertilitas telur broiler breeder dipengaruhi 

oleh keseragaman bobot badan (uniformity) (Leeson, 2010) 

Uniformity dipengaruhi oleh kerataan pemberian pakan 

Chain Feeder Covinc Feeder Pan Feeder 

Feeder System 

 Mati 
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 Telur Tetas 

 Bobot Telur 

Tingkat Deplesi Uniformity Produksi Hatching Egg 

 Menurut Tvardikova (2010) 

wadah pakan berpengaruh 
terhadap aktivitas predasi & 

dominasi dalam populasi. 

 Menurut Risnajati (2011) 
keseragaman dipengaruhi oleh 

cara pemberian pakan & 
minum. 

 Menurut Anderson (2011) 

banyaknya pakan yang dimakan 

pada wadah berpengaruh 

terhadap produksi telur bebek. 

Pemeliharaan parent stock sangat memperhatikan uniformity 

agar produksi dapat mencapai puncak (Putra, 2015) 
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1.6 Hipotesis 

Penggunaan model feeder berpengaruh terhadap 

performa produksi yang meliputi tingkat deplesi, 

uniformity, produksi haching egg (telur tetas), hen day 

production, dan bobot telur pada parent stock ayam 

pedaging.  


