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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh berbagai model feeder terhadap tingkat deplesi, 

uniformity, dan produksi hatching egg pada parent stock 

periode layer dapat dilihat pada Tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Pengaruh berbagai model feeder terhadap tingkat 

deplesi, uniformity, produksi hatching egg, hen day 

production dan bobot telur pada parent stock broiler 

Variabel 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

Deplesi (ek/hari) 7,8 ± 4,03 6,3 ± 3,12 7,6 ± 2,72 

Uniformity (%) 86,7 ± 4,99 82,3 ± 3,87 80,8 ± 2,35 

Prod. HE (%) 99,2 ± 0,3a 98,7 ± 0,56a 99,1 ± 0,46a 

HDP (%) 58,2 ± 1,45c 48,7 ± 1,88a 51,2 ± 2,1b 

Bobot Telur (g) 58,5 ± 0,31a 58,8 ± 0,85a 58,4 ± 0,35a 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama (abc) 

menunjukan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Tingkat Deplesi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan tidak 

memberi pengaruh nyata (P>0,05) terhadap tingkat deplesi 

harian. Pengamatan pada setiap perlakuan juga 

menunjukan hasil yang tidak berpengaruh (P>0,05) 

terhadap tingkat deplesi harian. Rataan tingkat deplesi P1 

cenderung lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lain. 

Rataan tingkat deplesi dari tertinggi sampai terendah 

berurutan yaitu P1, P3 dan P2 adalah 7,8, 7,6, dan 6,3 

ekor/hari. Tingkat deplesi tersebut sesuai dengan standar 

deplesi parent stock Lohman broiler dengan standar 

deplesi maksimal 8% pada betina selama fase produksi. 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa deplesi maksimal 
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untuk parent stock Lohman broiler mencapai 0,02% dari 

populasi per hari (Japfa Comfeed, 2015) atau sekitar 9 

ekor/hari pada saat penelitian. 

P1 cenderung memiliki tingkat deplesi tinggi 

dibanding perlakuan lain karena dari segi struktur P1 yaitu 

pan feeder dipasang dengan model menggantung dengan 

pipa auger yang memanjang sepanjang kandang. Hal 

tersebut memicu insting alami ayam yang bertengger pada 

sesuatu saat tidur. Hal tersebut dinilai membahayakan 

ayam, karena selain terdapat pan pada pipa auger bagian 

atas terdapat kawat stabilizer untuk menjaga pan agar 

tidak miring. Kawat tersebut dapat menjerat kaki ayam 

yang bertengger diatas pipa auger saat malam. Operator 

kandang juga menuturkan bahwa sering menemukan ayam 

mati karena kakinya tersangkut pada kawat stabilizer 

hingga pagi. Pihak operator juga menuturkan bahwa tidak 

jarang operator menemukan ayan yang masih hidup 

setelah kakinya tersangkut kawat stabilizer semalaman, 

tetapi setelah ditolong ayam tersebut langsung diculling 

karena kakinya pincang, atau tidak dapat berjalan. Hal 

tersebut dapat menyebabkan pemeliharaan kurang efisien 

karena karena kejadian tersebut ayam cacat sehingga tidak 

mampu kawin dan bertelur. Menurut Cumberland (2010) 

pipa auger yang menggantung memang dapat 

mengundang ayam untuk bertengger diatasnya, maka 

daripada itu bagian atas pipa biasanya memiliki penutup 

pelindung untuk kawat stabilizer dan pengunci adjuster. 

Hal tersebut tidak ditemukan pada P2 dan P3. P2 dan P3 

memiki struktur berbeda yaitu menempel di lantai 

kandang secara tetap (Cumberland, 2010). Hal tersebut 

tidak terlalu berbahaya bagi ayam karena selain 

ketinggiannya yang dekat dengan lantai, bagian atas P2 
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dan P3 hanya terdapat grill untuk pengatur feeder space 

ayam saat makan. 

Berdasarkan segi teknis sendiri pada P1 kadang 

ditemui adanya kawat stabilizer yang kurang kencang 

sehingga pan yang dilewati kawat tersebut mudah miring. 

Pan yang miring sendiri memiliki kekurangan yaitu pakan 

menjadi mudah tumpah keluar pan dan jatuh ke bawah 

slat. Tumpahan pakan tersebut selain dapat mengurangi 

efisiensi penggunaan pakan juga dapat mengundang 

serangga parasit seperti kutu atau caplak. Keberadaan 

serangga tersebut dapat menyerang bagian kaki ayam 

sehingga mengurangi daya gerak ayam untuk hidup, 

makan dan berproduksi. Menurut Hadi (2013) salah satu 

kutu yang sering ditemukan di litter atau di makanan ayam 

diantaranya adalah jenis Alphitobius diaperinus atau kutu 

Frengki. Kutu Frengki sering ditemukan secara 

berkelompok dengan jumlah banyak. Kutu Frengki selain 

dapat menembus kayu hingga kabel kandang, kutu Frengki 

juga dapat menggigit kaki ayam hingga membengkak dan 

mengalami infeksi atau biasa disebut penyakit bubul. 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Uniformity 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian 

perlakuan tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap uniformity 

atau keseragaman bobot badan ayam. Pengamatan pada 

setiap perlakuan menunjukan hasil yang tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap uniformity atau keseragaman bobot 

badan.  Uniformity dipengaruhi oleh model feeder yang 

digunakan. Nilai rataan uniformity P1 cenderung lebih 

besar dibanding perlakuan yang lain. Rataan nilai 

uniformity dari tertinggi hingga terendah berurutan yaitu 

P1, P2 dan P3 adalah 86,75, 82,33, dan 80,81 %. Hasil dari 
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ketiga perlakuan tersebut masih tergolong memiliki 

uniformity yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Abbas 

(2017) yang menyatakan bahwa tingkat keseragaman 

bobot badan pada ayam ras dipengaruhi oleh metode 

pemberian pakan. Fadilah dan Fatkhuroji (2013) 

menyatakan tingkat keseragaman yang baik (good 

uniformity) harus mencapai >80% pada ayam pembibit. 

Tingginya nilai Uniformity pada P1 berkaitan dengan 

kelebihan P1 sendiri yaitu konsumsi pakan yang sangat 

terkontrol. Konsumsi pakan pada peternakan parent stock 

dan ayam petelur biasanya dibatasi untuk menjaga 

keseragaman bobot badan dan mencegah penumpukan 

lemak di saluran reproduksi (Zulfanita, 2011). 

Pengontrolan konsumsi P1 dilakukan melalui sinkronisasi 

jumlah pan yang terbuka dengan jumlah populasi betina 

aktual dalam kandang. P1 juga berprinsip kerja 

menampung pakan sesuai FC dan jumlah ayam yang dapat 

makan di pan tersebut. Hal tersebut memudahkan operator 

kandang memberikan pakan benar-benar mendekati FC 

145g/ekor/hari pada fase dan umur pemeliharaan tersebut. 

Pada perlakuan lain seperti model P2 dan P3 masih terdapat 

kemungkinan adanya overfeeding dan lessfeeding. Rataan 

uniformity terendah ada pada P3. Hal tersebut dikarenakan 

bahwa teknis untuk pakan esok hari pada P3 di 

distribusikan pada sore hari ini. Hal tersebut berbeda 

dengan P1 dan P2 dimana pendistribusian pakan dilakukan 

pada pagi hari tepat sebelum waktu makan. 

Pendistribusian pakan lebih awal memiliki kekurangan 

selain dapat terjadi overfeeding dan lessfeeding pada 

beberapa titik dalam kandang hal tersebut juga dapat 

mengundang tikus dan kutu Frengki (Alphitobius 

diaperinus) saat malam hari. Dengan adanya tikus maupun 
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kutu Frengki pakan yang seharusnya diberikan pada ayam 

menjadi kurang efisien dan menurun kualitasnya. 

Menurut Putra (2015) secara fisik bobot badan ayam 

bibit dan ayam petelur harus seragam. Keseragaman yang 

baik dapat diartikan bahwa bobot badan ayam dalam satu 

populasi memiliki kesamaan.  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. Target produksi yang berat membutuhkan 

simpanan nutrisi yang cukup dan siap digunakan ketika 

asupan nutrisi belum optimal.  Simpanan nutrisi tersebut 

akan diambil dari kelebihan berat badan. Bobot badan 

ayam yang terlalu berat akan mengakibatkan timbunan 

lemak di daerah perut (abdomen). Kondisi ini akan 

mengurangi elastisitas saluran telur karena tertahan oleh 

tumpukan lemak tubuh, akibatnya saat terjadi kontraksi 

saluran telur relatif sulit kembali ke posisi semula atau ada 

sebagian saluran telur yang berada diluar, hal ini akan 

memicu munculnya kasus prolapse.  Kelompok ayam 

yang berat badannya sangat ringan saat mulai bertelur 

akan menghabiskan cadangan energinya sehingga tidak 

mampu menjaga kestabilan produksi, hal ini berpengaruh 

terhadap jumlah produksi dan ukuran telur. 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Produksi Hatching Egg 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap produksi hatching 

egg atau produksi telur tetas. Pengamatan pada setiap 

perlakuan menunjukan hasil yang tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap produksi hatching egg atau produksi 



24 

 

telur tetas. Rataan persentase telur tetas yang dihasilkan 

dari yang tertinggi hingga terendah yaitu P1, P3 dan P2 

adalah 99,25, 99,08 dan 98,74%. Persentase telur tetas 

yang dihasilkan paling tinggi ada pada P1 yaitu 

penggunaan pan feeder, diikuti oleh P3 yaitu covinc feeder 

dan P2 yaitu chain feeder. Pada P2 rataan persentase 

produksi telur tetas paling kecil dari seluruh perlakuan, 

karena jumlah telur abnormal yang dihasilkan dari proses 

grading selama proses penelitian sebanyak 1417 butir 

dengan rataan 45,7 butir/hari. Hal tersebut lebih tinggi dari 

P1 sebanyak 1064 butir dengan rataan 34,3 butir/hari dan 

P3 sebanyak 1045 butir dengan rataan 33,7 butir/hari. 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

faktor yang meningkatkan jumlah telur abnormal yang 

dihasilkan. Salah satu faktor yang diketahui yaitu karena 

uniformity yang rendah akibat overfeeding atau 

lessfeeding. Hal tersebut mengakibatkan performa 

reproduksinya berkurang sehingga menghasilkan banyak 

telur yang abnormal. Faktor stres juga berpengaruh pada 

jumlah telur abnormal. Pada teknis pengoperasian P2 dan 

P3 terdapat bunyi yang agak keras dan berderik 

dikarenakan chain dalam trough yang mulai ditarik saat 

membawa pakan. Hal tersebut dapat membuat ayam panik 

saat proses bertelur sehingga bentuk telur terkadang 

menjadi aneh, retak bahkan pecah. Hal tersebut tidak 

dialami pada P1. Bunyi mesin pada P1 cenderung agak 

teredam oleh pipa penyelubung auger sehingga suaranya 

tidak terlalu keras (Cumberland, 2010). 

Telur tetas atau hatching eggs adalah telur fertil. 

Pada usaha pembibitan telur tetas merupakan komoditi 

produksi utama. Telur yang dihasilkan dari usaha 

pembibitan tidak selalu merupakan telur tetas, oleh karena 
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itu perlu dilakukan proses penyeleksian telur (grading) 

sebelum telur tersebut ditetaskan (Sudaryani dan Santoso, 

2003). Produksi telur tetas juga dipengaruhi oleh sex ratio. 

Sex ratio parent stock saat pelaksanaan penelitian adalah 

sekitar 1:8 ekor, dengan arti 1 pejantan dapat mengawini 8 

betina aktual. Sex ratio tersebut cenderung turun dari masa 

chick in yaitu sekitar 1:10. Penurunan sex ratio juga dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas telur tetas yang 

dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

Alsobayel (2012) yang menyatakan bahwa sex ratio yang 

lebih rendah dapat meningkatkan kemampuan ayam tua 

untuk menghasilkan telur yang fertil. 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Hen Day Production 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai hen day 

production. Pengamatan pada setiap perlakuan juga 

menunjukan hasil yang berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai hen day production. Rataan persentase hen 

day production yang dihasilkan dari yang tertinggi hingga 

terendah yaitu P1, P3 dan P2 adalah 58,2, 51,22 dan 48,69. 

Dari data tersebut menunjukan bahwa pada tingkat umur 

yang sama pada penggunaan P2 memiliki nilai HDP yang 

rendah dibanding perlakuan lainnya. Hal tersebut 

disebabkan oleh uniformity kandang dengan P2 rendah dan 

fluktuatif. Akibat dari rendahnya uniformity kandang 

puncak produksi tidak dapat dicapai atau puncak produksi 

telur tidak bersamaan. Rahmawati dan Amalia (2017) 

menyatakan keseragaman ayam tidak optimal (<80%) 

akan berpengaruh terhadap waktu produksi telurnya akan 

sangat beragam sehingga puncak produksi sulit tercapai. 
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HDP merupakan perbandingan antara jumlah telur 

dengan jumlah ayam yang hidup dikali 100% (Muharlien 

dan Nurgiatiningsih, 2015). Ditambahkan Syamsuharlin 

(2011) nilai HDP diperoleh dari perbandingan jumlah 

produksi telur dengan jumlah ayam dalam kandang. 

Dadang (2006) menyatakan bahwa Hen day production 

(HDP) adalah merupakan perbandingan antara jumlah 

telur yang dihasilkan dalam satu flock dengan jumlah 

ayam yang hidup dalam satu flock. 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Telur 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap rataan bobot telur 

yang diproduksi. Pengamatan pada setiap perlakuan juga 

menunjukan hasil yang tidak berpengaruh (P>0,05) 

terhadap rataan bobot telur. Rataan bobot telur bobot telur 

yang dihasilkan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu 

P2, P1 dan P3 adalah 58,83, 58,56 dan 58,45. Hal tersebut 

masih tergolong memenuhi standar perusahaan dimana 

pada usia pemeliharaan ≥35 minggu telur tetas broiler 

yang dihasilkan memasuki grade Platinum dengan bobot 

≥57 g (Ma’ruf, Kusuma, Pramita, Sandi dan Witayanto, 

2017). Namun dari data tersebut pada P2 didapati standar 

deviasi data yang tinggi dibanding pada P1 maupun P3. Hal 

tersebut menunjukan bahwa rataan bobot telur P2 

mengalami fluktuasi dan tidak stabil dibanding P1 maupun 

P3. Hal tersebut dikarenakan P2 kurang dapat mengontrol 

konsumsi pakan dibanding perlakuan lain. Konsumsi 

pakan yang kurang terkontrol mengakibatkan overfeeding 

atau lessfeeding serta konsumsi yang kurang merata dalam 

kandang. Faktor lain yang menyebabkan bobot telur dari 

P2 tidak stabil sendiri karena nilai uniformity P2 tergolong 
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rendah dan berfluktuasi. Rasyaf (1985) dalam Achmanu, 

Muharlien dan Salaby (2011) menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi bobot telur terutama adalah induk, 

seperti bobot badan induk, umur, serta kualitas dan 

kuantitas konsumsi pakan. 

Bobot telur merupakan ukuran yang sering 

digunakan dalam memilih telur tetas karena bobot telur 

menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

fertilitas, daya tetas, dan bobot tetas sehingga nantinya 

akan menentukan kualitas pertumbuhan (Ahyodi, Khaira 

dan Titin, 2014). Menurut Dewanti, Yuhan dan Sudiyono 

(2014) bahwa bobot telur tetas merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan dalam penetasan. Semakin 

besar bobot telur, maka bobot DOC yang dihasilkan juga 

semakin besar. Hal ini disebabkan nutrien yang 

terkandung dalam telur besar tentunya lebih banyak 

dibandingkan telur kecil, sehingga lebih banyak pula yang 

diserap ke tubuh embrio. Bobot tetas ayam dipengaruhi 

oleh bobot telurnya. Telur yang baik untuk ditetaskan 

adalah telur yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil.  


