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INFLUENCE OF STRAIN AND CAGE DENSITY ON PRODUCTIVITY OF 
LAYING HENS 

ABSTRACT 
Taat Setyorini, V. M. Ani Nurgiartiningsih and Gatot Ciptadi 

 
 Data of this research was collected from June 8th to July 4th 2011 at CV 
Santoso Farm in Kerjen Srengat Blitar. The aim of the research was to study the 
defference  of strain and cage density on layer productivity. The research material 
were 1200 of Lohmann Brown strain and 1200 of Isa Brown strain. The research 
method was experiment using Completely Randomized Design with factorial (2x2). 
The first factor was strain, consisted of two strains, Lohmann Brown and Isa Brown 
(in randomized named were a1 and a2), the second factor was cage density, consisted 
of two cage levels, one bird per cage (600 cm2/bird) and two bird per cage (1575 
cm2/two cage or 787,5 cm2/bird). Variables measured were egg weight, Hen Day 
Production (HDP), feed conversion ratio and mortality. The result showed that both 
strain and cage density had significant effect (P<0,01) on egg weight, HDP and feed 
conversion, and the interaction between cage density and strain didn’t have 
significant effect (P>0,05) on egg weight, HDP, feed conversion and mortility. It is 
concluded that egg weight of a1 was better than a2, HDP of a2 was better than a1. In 
order to get efficient breeding of laying hens, cage with only one birds/cage it should 
be applied.  

Key Word: strain, egg weight, Hen Day Egg Production, feed conversion ratio, 
mortality 
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PENGARUH STRAIN DAN KEPADATAN KANDANG BATERAI 
TERHADAP PRODUKTIVITAS AYAM PETELUR 

RINGKASAN 
Taat Setyorini, V. M. Ani Nurgiartiningsih dan Gatot Ciptadi 

 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai 4 Juli 2011 di CV. 
Santoso Farm milik Bapak H. Masngut Imam Santoso yang terletak di Desa Kerjen 
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  perbedaan strain dan 
kepadatan kandang baterai terhadap produktivitas ayam petelur yang meliputi: bobot 
telur, Hen Day Production (HDP), konversi pakan dan mortalitas. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur strain 
Lohmann Brown sebanyak 1200 ekor dan strain Isa Brown sebanyak 1200 ekor. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
faktorial (2x2), faktor 1 adalah strain ayam petelur (a), terdiri dari strain Lohmann 
Brown dan strain Isa Brown dan secara acak diberi nama (a1) dan (a2). Faktor 2 
adalah kepadatan kandang (b), terdiri dari kandang baterai isi 1 ekor dengan ukuran 
lantai 600 cm2/ekor (b1) dan kandang baterai isi 2 ekor dengan ukuran lantai 1575 
cm2/2 ekor atau 787,5 cm2/ekor (b2). Masing-masing perlakuan terdapat 6 ulangan 
dan masing-masing ulangan terdiri dari 100 ekor ayam, sehingga terdapat 24 unit 
percobaan dengan jumlah ayam 2400 ekor. Variabel yang diamati adalah bobot telur, 
HDP, konversi pakan dan mortalitas. Data dianalisis dengan sidik ragam. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strain ayam petelur menunjukkan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot telur dan HDP, tetapi 
memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan dan mortalitas. 
Kepadatan kandang memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap HDP 
dan konversi pakan, tetapi memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot 
telur, dan mortalitas. Interaksi antara strain dan kepadatan kandang tidak memberikan 
pengaruh  yang nyata (P>0,05) terhadap bobot telur, HDP, konversi ransum dan 
mortalitas.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ayam petelur strain a1 
memiliki bobot telur yang lebih tinggi daripada strain a2, tetapi memiliki nilai HDP 
yang lebih rendah daripada strain a2. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut dengan berbagai jenis strain dan untuk efisiensi pakan sebaiknya menggunakan 
kandang baterai isi 1 ekor dengan ukuran 600cm2/ekor. 

 



8 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

RIWAYAT HIDUP ...............................................................,.................   iii 

KATA PENGANTAR .............................................................................   iv 

ABSTRACT .............................................................................................   vi 

RINGKASAN ..........................................................................................   vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL. ....................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xiv 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang ..........................................................................    1 
1.2 Perumusan Masalah ..................................................................    2 
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................    3 
1.4 Kegunaan Penelitian .................................................................    3 
1.5 Kerangka Pikir ..........................................................................    3 
1.6 Hipotesis ....................................................................................   5 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Petelur ..............................................................................   7 
2.2 Strain Ayam Petelur ...................................................................   8 
2.3 Perkandangan .............................................................................  10 
2.4 Produksi Telur ............................................................................  10 
2.5 Hen Day Egg Production ...........................................................  11 
2.6 Konsumsi Pakan.......................................................................... 12 
2.7 Konversi pakan ........................................................................... 13 
2.8 Mortalitas ..................................................................................   14 

BAB III MATERI DAN METODE 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................   17 
3.2 Materi Penelitian .......................................................................   17 
3.3 Metode Penelitian ......................................................................  18 
3.4 Pelaksanaan Penelitian ..............................................................   19 
3.5 Variabel Penelitian ....................................................................   20 



9 
 

3.6 Analisis Data .........................................................................................   21 
3.7 Batasan Istilah .......................................................................................   22 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Produktivitas Ayam Petelur     23 
4.1.1 Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Bobot Telur ......................   23 
4.1.2 Pengaruh Strain Ayam PetelurTerhadap Hen Day Egg Production..... 25 
4.1.3 Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Konversi Pakan ................   26 
4.1.4 Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Mortalitas .........................   28 
4.2 Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Produktivitas Ayam 

Petelur ....................................................................................................  29 
4.2.1 Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Bobot Telur ..........  29 
4.2.2 Pengaruh Kepadatan Kandang Terhadap Hen Day Egg Production .   30 
4.2.3 Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Konversi Pakan ....   31    
4.2.4 Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Mortalitas ............   33  
4.3 Interaksi Strain dan Kepadatan Kandang Terhadap Produktivitas Ayam 34 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan ...........................................................................................   37 
5.2 Saran .....................................................................................................   37 

 
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................  38 
LAMPIRAN ...........................................................................................................   43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel           Halaman 

1. Komposisi kandungan makanan dalam ransum komersial................... 18 
2.  Lay out percobaan perbedaan strain dan kepadatan kandang terhadap 

produktivitas ayam petelur.................................................................... 19 
3. Rataan nilai bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas ............  23 
4. Rataan nilai bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas pada  

kepadatan kandang yang berbeda.........................................................  29 
5. Rataan nilai bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas pada  

interaksi strain dan kepadatan  kandang .............................................   34 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar          Halaman 

1. Skema kerangka pikir penelitian .........................................................  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran          Halaman 

1. Data produktivitas ayam petelur a1 pada kandang baterai isi 1 ekor ..    43 
2. Data produktivitas ayam petelur a1 pada kandang baterai isi 2 ekor .     44 
3. Data produktivitas ayam petelur a2 pada kandang baterai isi 1 ekor  .    45 
4. Data produktivitas ayam petelur a2 pada kandang baterai isi 2 ekor ..    46 
5. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap bobot telur ................    54 
6. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Hen Day Egg Production 56 
7. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan ............  58 
8. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap mortalitas ...................   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang sangat diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama kebutuhan gizi protein 

hewani. Komoditas peternakan terbesar di Indonesia saat ini berasal dari sektor 

perunggasan, hampir 70% industri peternakan didominasi industri perunggasan 

(Anonimus, 2011a). 

Peternakan ayam ras petelur saat ini telah berkembang sangat pesat dan 

menjadi suatu usaha berskala industri yang modern. Menurut data statistik Dinas 

Peternakan Jawa Timur pada tahun 2009 populasi ayam petelur adalah sebesar 

21.396.783 ekor dan pada tahun 2010 mengalami kenaikkan dengan populasi 

sebanyak 21.959.505 ekor (Anonimus, 2010). 

Keberhasilan suatu usaha peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh tiga 

faktor utama yaitu, pakan, bibit dan manajemen. Pemilihan bibit merupakan 

pertimbangan ekonomis yang berorientasi pada kemampuan berproduksi, yang 

diharapkan akan memberi keuntungan yang optimal dan maksimal. Di Indonesia 

cukup banyak usaha pembibitan ayam (Breeding Farm) yang menawarkan berbagai 

macam jenis strain dengan tampilan produksi yang berbeda-beda, sehingga peternak 

dituntun untuk lebih teliti dalam memilih strain ayam petelur. Sebagian besar 

peternak memilih strain Lohmann Brown dan Isa Brown, dengan standart produksi 

strain Lohmann Brown sebagai berikut: daya hidup 93-94%, HDP 50% dicapai pada 
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umur 20-22 minggu, puncak produksi mencapai 94,5%. Rata-rata bobot telur 

mencapai 63,3 gram, dengan konsumsi rata-rata 112,8-113,6 gram dan konversi 

pakan 2,1 (Anonimus, 2008). Sedangkan standart produksi strain Isa Brown sebagai 

berikut: daya hidup 98% sampai umur 18 minggu dan 93% sampai masa produksi 76 

minggu. Umur mulai berproduksi18 minggu, HDP 50% dicapai pada umur 20 

minggu dan mencapai puncak produksi pada umur 25 minggu. Puncak produksi 

mencapai 95% HDP. Rata-rata bobot telur mencapai 62,7 gram sampai umur 76 

minggu (Anonimus, 2006). Rata-rata konsumsi ransum 111 gram dan konversi pakan 

2,14 (Anonimus, 2008).  

Selain bibit, dari segi manajemen hal pertama yang harus diperhatikan adalah 

perkandangan. Kandang juga menentukan produktivitas ayam petelur. Dalam 

pembuatan kandang harus memperhatikan segi ekonomi dan produktivitas ayam, 

karena kandang berfungsi tidak hanya pada sekali periode. Terdapat berbagai macam 

tipe kandang, pada periode layer sebagian besar peternak memilih tipe kandang 

baterai dengan kepadatan kandang tiap kotak baterai berisi 1 ekor ayam dan 2 ekor 

ayam. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu dibahas mengenai perbedaan 

strain dan kepadatan kandang baterai terhadap produktivitas ayam petelur.  

1.2.Rumusan Masalah 

1. Apakah strain ayam petelur memberikan perbedaan penagruh terhadap tampilan 

produksi ayam petelur?  

2. Apakah kepadatan kandang baterai memberikan perbedaan pengaruh terhadap 

tampilan produksi ayam petelur 
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3. Apakah ada interaksi antara strain dan kepadatan kandang baterai terhadap 

tampilan produksi ayam petelur. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan strain ayam petelur dan 

kepadatan kandang baterai serta interaksinya terhadap tampilan produksi yang 

meliputi bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

tampilan ayam petelur  pada strain dan kepadatan kandang baterai yang berbeda. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Keberhasilan suatu usaha peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh bibit, 

pakan dan manajemen. Bibit merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan 

dalam usaha peternakan ayam. Di Indonesia cukup banyak usaha pembibitan ayam 

(Breeding Farm) yang menawarkan berbagai macam jenis strain dengan tampilan 

produksi yang berbeda-beda. Menurut hasil penelitian Prastiawan (2008) strain 

berpengaruh nyata terhadap HDP dan konversi ransum, sehingga peternak dituntun 

untuk lebih teliti dalam memilih strain ayam petelur. Sebagian besar peternak 

memilih strain Lohmann Brown dan Isa Brown, dengan standart produksi strain 

Lohmann Brown sebagai berikut: daya hidup 93-94%, HDP 50% dicapai pada umur 

20-22 minggu, puncak produksi mencapai 94,5%. Rata-rata bobot telur mencapai 
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63,3 gram, dengan konsumsi rata-rata 112,8-113,6 gram dan konversi pakan 2,1 

(Anonimus, 2008). Sedangkan standart produksi strain Isa Brown sebagai berikut: 

daya hidup 98% sampai umur 18 minggu dan 93% sampai masa produksi 76 minggu. 

Umur mulai berproduksi18 minggu, HDP 50% dicapai pada umur 20 minggu dan 

mencapai puncak produksi pada umur 25 minggu. Puncak produksi mencapai 95% 

HDP. Rata-rata bobot telur mencapai 62,7 gram sampai umur 76 minggu (Anonimus, 

2006). Rata-rata konsumsi ransum 111 gram dan konversi pakan 2,14 (Anonimus, 

2008).  

Selain strain, kepdatan kandang juga menentukan produktivitas ayam petelur. 

Model kandang ayam petelur umumnya dibedakan menjadi dua tipe yaitu, kandang 

baterai dan litter, untuk kandang ayam petelur periode layer menggunakan kandang 

baterai dengan kepadatan kandang, 1 kotak baterai berisi 1 ekor ayam dan 1 kotak 

baterai yang berisi lebih dari 1 ekor ayam, pengaturan kepadatan kandang baterai ini 

perlu diperhatikan untuk mengatasi kanibalisme, selain itu kepadatan kandang 

berpengaruh terhadap produksi, performens dan tingkat kenyamanan ternak (Arifin, 

2009). Berdasarkan hal tersebut kepadatan kandang baterai yang digunakan dalam 

penelitian yaitu kandang baterai isi 1 ekor dan kandang baterai isi 2 ekor. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikaji perbedaan tampilan produksi 

strain dan kepadatan kandang baterai ayam petelur terhadap produktivitas yang 

diukur dengan bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas. 
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Skema kerangka pikir disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6.Hipotesis 

1. Strain dan kapadatan kandang baterai memberikan perbedaan terhadap 

tampilan produksi ayam petelur 

2. Terdapat interaksi antara strain dan kepadatan kandang baterai terhadap 

produktivitas ayam petelur 

Bibit ayam dari Breeding 
Farm 

Manajemen Pakan Bibit 

• Lohmann Brown 
• Isa Brown 

Perkandangan 

Litter  Baterai  

Isi 2 ekor Isi 1 ekor 

Produktivitas ayam petelur 

• Bobot telur 
• HDP 
• Konversi pakan  
• Mortalitas 



18 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Ayam Petelur 

Ayam ras petelur adalah jenis ayam dari luar negeri yang bersifat unggul 

karena telah mengalami perbaikan mutu genetik dengan tujuan pemeliharaan untuk 

diambil telurnya (Suprijatna, 2005). 

Ternak ayam di dalam dunia hewan memiliki taksonomi sebagai berikut: 

(Suprijatna, 2005) 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Aves 

Subkelas : Neornithes 

Ordo  : Galiformes 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus domesticus 

Berdasarkan tipenya, ayam ras petelur dibedakan menjadi dua yaitu tipe 

ringan dan sedang. Ayam ras petelur tipe ringan berasal dari bangsa White Leghorn, 

tipe medium berasal dari bangsa Rhode Island Reds dan Barred Plymount rock, 

sedangkan tipe berat dari bangsa New Hampshire, White Plymount Rock dan Cornish 

(Amrullah, 2004). 

Ayam ras petelur tipe ringan dikembangkan khusus untuk menghasilkan telur, 

akhir masa produksi ayam dijual  sebagai ayam afkir dengan harga daging yang 
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murah. Ayam tipe ringan memiliki ciri-ciri badan ramping, postur tubuh kecil dan 

telur berwarna putih dengan ukuran lebih kecil dibanding telur ayam tipe sedang. 

Ayam ras petelur tipe sedang mempunyai postur tubuh yang cukup besar dan pada 

akhir masa produksi bisa dijual sebagai ayam pedaging. Telur yang dihasilkan 

berwarna cokelat dan ukurannya lebih besar. Ayam tipe sedang ini disebut juga tipe 

dwiguna (Abidin, 2004). 

Syarat bibit ayam petelur yang baik adalah sebagai berikut: (Anonimus, 

2008): a) Sehat dan tidak cacat fisik, b) Pertumbuhan dan perkembangan normal, c) 

Potensi genetik teruji 

2.2. Strain Ayam Petelur 

 Menurut Sudaryani dan Santoso (2000), strain adalah jenis ayam yang telah 

mengalami penyilangan dari bermacam-macam bangsa sehingga tercipta ayam baru 

dengan nilai ekonomi produksi tinggi dan bersifat turun menurun, sedangkan menurut 

Suprijatna (2005) strain adalah sekelompok ayam yang dihasilkan oleh breeding farm 

melalui proses pemuliabiakan untuk tujuan ekonomis tertentu.   

Strain ayam tingkatan Final Stock diperoleh dari keturunan  Parent Stock, 

yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga 

diperoleh hasil akhir yang benar-benar produktif. Pada umumnya semua DOC yang 

diperjual belikan kepada peternak adalah strain tingkatan Final Stock (Sudarmono, 

2003). Strain tingkatan Final Stock secara umum diarahkan pada tiga sifat ekonomi 

yaitu: pertumbuhan yang cepat, daya hidup yang baik dan produktivitasnya tinggi 

(Rasyaf, 2005).   
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 Sebelum tahun 2000 terdapat berbagai jenis strain ayam petelur di Indonesia 

diantaranya strain Babcock, Hy-line, Harco, Dekalb, Enya, Ross, strain Hypeco, 

Rossela, Shaver dan Kimber-Brown (Hartono, 1999), namun saat ini strain yang 

masih tetap bertahan adalah: 1) Isa Brown, 2) Hisex Brown, 3) Lohmann Brown, 4) 

Hyline Brown (Anonimus, 2009). 

Ayam strain Isa Brown mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi 

pemeliharaan, seperti dalam cage, floor atau sistem range. Strain ini mempunyai 

daya hidup 98% sampai umur 18 minggu dan 93% sampai masa produksi 76 minggu. 

Umur mulai berproduksi pada strain ini adalah 18 minggu, HDP 50% dicapai pada 

umur 20 minggu dan mencapai puncak produksi pada umur 25 minggu. Puncak 

produksi mencapai 95% HDP. Rata-rata bobot telur mencapai 62,7 gram sampai 

umur 76 minggu (Anonimus, 2006). Rata-rata konsumsi ransum 111 gram dan 

konversi pakan 2,14 (Anonimus, 2008).  

Ayam strain Hisex Brown mempunyai daya hidup 94,5%, HDP 50% dicapai 

pada umur 20 minggu, puncak produksi mencapai 96% HDP. Rata-rata bobot telur 

mencapai 62,5 gram, dengan konsumsi rata-rata 112 gram dan konversi pakan 2,17 

(Anonimus, 2008). 

Ayam strain Lohmann Brown mempunyai daya hidup 93-94%, HDP 50% 

dicapai pada umur 20-22 minggu, puncak produksi mencapai 94,5% HDP. Rata-rata 

bobot telur mencapai 63,3 gram, dengan konsumsi rata-rata 112,8-113,6 gram dan 

konversi pakan 2,1 (Anonimus, 2008). 
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Ayam strain Hyline Brown mempunyai daya hidup 96-98%, HDP 50% 

dicapai pada umur 20 minggu, puncak produksi mencapai 94-96% HDP. Rata-rata 

bobot telur mencapai 62,7-66,9 gram, dengan konsumsi rata-rata 109 gram dan 

konversi pakan 1,96 (Anonimus, 2008). 

2.3. Perkandangan 

Pada pemeliharaan secarta intensif untuk membatasi aktivitas ayam, 

pemeliharaan dilakukan di dalam kandang. Kandang harus mampu menyediakan 

suatu lingkungan nyaman bagi ternak dan memudahkan pengelolaan, sehingga ayam 

mampu berproduksi secara maksimal sesuai potensi genetis dengan pengelolaan 

efisien (Suprijatna, 2005). 

Iklim kandang yang cocok untuk beternak ayam petelur yaitu temperatur 

berkisar antara 32,2–35°C, kelembaban berkisar antara 60–70%, tata letak kandang 

mendapat sinar matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin serta sirkulasi 

udara yang baik (Rasyaf, 2005). 

Kandang ayam petelur dibedakan menjadi kandang koloni dan kandang 

individu. Kandang koloni dicirikan oleh satu kandang besar yang berisi ratusan 

hingga ribuan ekor ayam. Sementara kandang individu hanya dihuni satu ekor ayam. 

Pemakaian kedua jenis kandang tersebut tergantung pada periode pemeliharaannya 

(Rasyaf, 2005).  

Menurut hasil penelitian Zein (1993) ayam buras yang dipelihara pada 

kandang individu menghasilkan rataan produksi telur lebih tinggi yaitu 20,17%/hari, 

dibandingkan dengan produksi ayam pada kandang kelompok dengan rataan 
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8,03%/hari, sedangkan rataan kematian induk ayam pada kandang individu lebih 

kecil yaitu 0,l1% dibandingkan dengan rataan kematian ayam pada kandang 

kelompok 0,49%.  

2.4. Produksi Telur 

 Periode produksi telur yang dianggap menguntungkan dapat dicapai selama 

15 bulan. Ayam pada umur 22 minggu mengalami kenaikan produksi telur dengan 

tajam dan mencapai puncaknya pada umur 28-30 minggu, kemudian produksi telur 

menurun dengan perlahan sampai 65% sesudah masa produksi 15 bulan, yaitu pada 

umur ayam 82 minggu (Wahju, 2004). 

 Selama minggu pertama periode bertelur, ovulasi sangat tidak teratur karena 

mekanisme hormonal ayam tidak seimbang. Seringkali produksi telur hanya 2-4 butir. 

Namun pada minggu ke-2 atau ke-3 kecepatan ovulasi meningkat sampai puncak 

produksi, kemudian menurun perlahan setiap minggu sepanjang sisa siklus bertelur 

(Suprijatna, 2005). 

 Secara genetik setiap jenis unggas mempunyai batas kemampuan maksimal 

dalam berproduksi, dalam kondisi lingkungan yang baik dan sesuai dengan yang 

dibutuhkan maka produksi telur akan sampai pada kemampuan produksi menurut 

genetiknya. Dinyatakan lagi bahwa kemampuan produksi ayam tipe ras petelur dapat 

mencapai maksimal 300-360 butir per tahun (Rasyaf, 2005). 

 Ukuran telur ayam ras petelur lebih besar yakni sebesar rata-rata 55-65 

gram/butir, bila dibandingkan dengan telur ayam buras hanya mencapai rata-rata 43.6 
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gram/butir. Warna kerabang telur ayam ras patelur ada yang putih dan ada yang 

berwarna cokelat (Rasyaf, 2005).  

2.5. Hen Day Egg Production 

Hen Day Egg Production (HDP) membandingkan produksi telur yang telah 

diperoleh hari itu dengan jumlah ayam yang hidup pada hari itu. Hen Day Egg 

Production mencerminkan produksi nyata dari ayam yang hidup atau jumlah yang 

ada sekarang. Hen Day Egg Production merupakan indikasi produksi yang baik 

(Rasyaf, 2005). 

Menurut Rasyaf (2005) akhir masa bertelur pada setiap tipe dan strain ayam 

berbeda-beda. Beberapa ayam petelur tipe medium ada yang mencapai 50% HDP 

setelah berumur lebih dari 74 minggu, tetapi ada pula yang baru berumur 55 minggu 

sudah berproduksi dibawah 60% HDP. Faktor-faktor yang mempengaruhi ayam 

untuk mencapai produksi dibawah 50% HDP adalah sebagai berikut:1) Kemampuan 

genetis ayam, 2) Puncak produksi, 3) Pemberian ransum dan kualitas ransum 

Hen Day Egg Production (HDP) ialah persentase produksi telur yang 

dihasilkan oleh ayam produktif per hari. Rata-rata HDP layer selama hidupnya ialah 

80% dengan HDP mencapai puncak produksi pada angka 95% dan persistensi 

produksi (lama bertahan dipuncak HDP>90%) yaitu pada umur 24-34 minggu 

(Anonimus, 2011b), sedangkan ayam petelur mencapai HDP 73% dalam 52 minggu 

masa produksi (Natamijaya, 2008).  

Berdasarkan hasil penelitian Prastiawan (2008) HDP dari berbagai strain 

memberikan pengaruh yang nyata, dengan nilai rataan HDP strain Lohmann Brown 
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72,72%, HDP strain Isa Brown 78,19%, HDP strain CP 909 72,39%, HDP strain 

L300 67,95% dan HDP strain Dekalb Warren 69,27%, sedangkan menurut Santoso 

(2004) Rataan HDP strain Lohmann Brown pada umur 32 minggu adalah 92,8-

94,1%, dan HDP strain Isa Brown pada umur 32 minggu adalah 95% (Anonimus, 

2011c). 

2.6. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan hasil pengurangan jumlah pakan pemberian 

dengan jumlah pakan sisa setiap harinya. Konsumsi pakan merupakan indikator 

penting dari nilai suatu bahan pakan yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhannya, baik untuk hidup pokok maupun berproduksi (Wahju, 2004).  

Konsumsi pakan tergantung dari beberapa faktor yaitu strain, aktivitas ternak 

sehari - hari, suhu atau temperatur didalam dan disekitar kandang, kualitas dan 

kuantitas pakan yang diberikan pada ayam, dan manajemen pemeliharaan ayam 

(Akhmad, 2008). Standart konsumsi strain Lohmann Brown adalah 112,8-113,6 gram 

dan konsumsi strain Isa Brown 111 gram (Anonimus, 2011c), sedangkan menurut 

hasil penelitian Prastiawan (2008) rata-rata konsumsi strain Lohmann Brown dan Isa 

Brown pada umur 22-50 minggu adalah 116 gram. 

Menurut penelitian Gunawan dan Sihombing (2004), suhu lingkungan 

mempengaruhi konsumsi ayam. Pada suhu lingkungan yang tinggi diatas 25°C 

jumlah penurunan pakan bervariasi, tergantung dari strain ayam, lama cekaman 

panas, tingkat produksi, berat telur dan kandungan energi metabolis dari pakan yang 

diberikan.  



25 
 

2.7. Konversi Pakan 

Menurut Sudarmono (2003) konversi pakan pada unggas merupakan 

kemampuan unggas dalam mengubah makanan menjadi telur atau daging. 

Kemampuan ayam ras petelur dalam memanfaatkan ransum pakan baik dan 

berkorelasi positif. Konversi terhadap penggunaan ransum cukup bagus, yaitu setiap 

2,2-2,5 kg ransum dapat menghasilkan 1 kg telur. Faktot-faktor yang mempengaruhi 

konversi pakan adalah bentuk fisik pakan, bobot badan, kandungan nutrisi ransum, 

lingkungan tempat pemeliharaan, strain dan jenis kelamin (Hunton, 1995). 

Konversi pakan dalam farm layer merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi 

ayam untuk menghasilkan sebutir telur. Ayam yang baik akan mengkonsumsi 

sejumlah ransum lebih sedikit dibandingkan telur yang dihasilkan. Idealnya satu 

kilogram ransum dapat menghasilkan satu kilogram telur atau lebih. Namun sampai 

saat ini, hal itu belum pernah ada. Nilai konversi ransum untuk layer berkisar 2,1-2,3 

(Anonimus, 2011b).  

Hasil penelitian Prastiawan (2008) menunjukkan bahwa rataan konversi pakan 

berbagai strain menunjukkan pengaruh yang sangat nyata. Rataan konversi pakan 

strain Lohmann Brown 2,78, strain Isa Brown 2,44,  strain CP 909 2,74, strain L300 

2,97 dan konversi pakan strain Dekalb Warren 2,89, sedangkan menurut Santoso 

(2004) konversi pakan strain Lohmann Brown umur 32 minggu adalah 2,58 dan 

konversi pakan strain Isa Brown umur 32 minggu 1,90 dengan konversi pakan 

kumulatif 2,38 (Anonimus, 2011c). Adanya pengaruh yang sangat nyata terhadap 

konversi pakan ini disebabkan karena masing-masing bibit berasal dari perusahaan 
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yang berbeda, dan produktivitas bibit dipengaruhi oleh bobot tetas, umur dari induk 

dan adanya kelainan pada bibit tersebut.  

2.8. Mortalitas 

 Mortalitas adalah jumlah ayam yang mati hari itu dibagi jumlah ayam mula-

mula kali 100%. Mortalitas dipengaruhi oleh penyakit, manajemen yang salah, cuaca,  

cekaman panas dan racun yang terkandung di dalam pakan atau ransum (Anonimus, 

2011a). 

 Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang menunjukkan jumlah ayam 

yang mati selama pemeliharaan. Mortalitas merupakan faktor penting dan harus 

diperhatikan dalam suatu usaha pengembangan peternakan ayam. Tingkat mortalitas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bobot badan, strain, tipe ayam, iklim, 

kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan dan kandang, penyakit (North, 1990). 

Mortalitas harus diukur secara kuantitatif, standart mortalitas ayam ras petelur 

untuk kondisi daerah tropis yaitu 4% (Anonimus, 2011a). Standart mortalitas layer 

selama masa grower 2-3%, sedangkan pada masa produksi 4-7% (Anonimus, 2011b). 

Rataan mortalitas ayam strain Lohmann Brown umur 32 minggu adalah 0,07-0,3% 

(Santoso, 2004), sedangkan rataan mortalitas kumulatif strain Isa Brown pada umur 

32 minggu adalah 1,2% (Anonimus, 2011c). 

 

 

 

 



27 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di CV. Santoso Farm milik Bapak Haji Masngut 

Imam Santoso yang terletak di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

Pelaksanaan penelitian pada 8 Juni sampai dengan 4 Juli 2011. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ayam petelur 

Ayam petelur yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2400 ekor 

yang terdiri dari 2 strain yaitu: strain Lohmann Brown 1200 ekor yang 

diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama Indonesia Tbk dan strain Isa 

Brown 1200 ekor yang diproduksi oleh PT. Charon Pokhpan Indonesia Tbk . 

Masing-masing strain ayam petelur berumur 8 bulan (32 minggu). 

2. Kandang  

Kandang yang digunakan dalam penelitian menggunakan sistem baterai 

yang terdiri dari, 1 baterai berisi 1 ekor ayam dan 1 baterai berisi 2 ekor ayam. 

Ukuran masing-masing baterai yaitu: 

a) Ukuran lantai baterai isi 1 ekor 20x30 cm (600 cm2/ekor) 

b) Ukuran lantai baterai isi 2 ekor 35x45 cm (1575 cm2/2 ekor) sehingga 

ukuran untuk 1 ekor 787,5 cm2/ekor 
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Baterai disusun bertingkat (double deck) dalam ruangan kandang. 

3. Ransum 

Ransum yang digunakan dalam penelitian adalah ransum komersial 

standart untuk ayam petelur yang diproduksi oleh PT. CJ Feed Jombang. 

Komposisi ransum yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 

1. 

 Tabel 1. Komposisi kandungan makanan dalam ransum komersial 

Zat Makanan Hasil Analisis 
Kadar Air (%) 13 
Protein (%) 17-18 
Lemak (%) 4 
Serat Kasar (%) 6 
Abu (%) 14 
Ca (%) 3,5-3,8 
Phosphor (%) 0,7-0,9 
Antibiotik + 
Enzim + 

(Sumber: Brosur PT. CJ Feed Jombang, 2011). 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan faktorial (2x2) dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dalam percobaan ini ada dua faktor perlakuan, 

faktor I adalah strain (a), yang terdiri dari dua strain yaitu: strain Lohmann Brown 

dan strain Isa Brown disusun secara acak dan diberi nama (a1) dan (a2). Faktor II 

adalah kepadatan kandang baterai (b), yang terdiri dari dua jenis yaitu: kandang 

baterai isi 1 ekor ayam, dengan ukuran 20cm x 30cm (600cm2/ekor) (b1) dan 

kandang baterai isi 2 ekor ayam, dengan ukuran 35cm x 45cm/2 ekor (787,5/ekor) 
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(b2), sehingga dalam penelitian ini terdapat 4 perlakuan dan 6 ulangan, sehingga ada 

24 unit percobaan. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan kandang percobaan sebanyak 24 unit percobaan 

2. Pelaksanaan sanitasi kandang dan lingkungan 

3. Pemberian kode/tanda sesuai perlakuan 

4. Memasukkan ayam percobaan dalam kandang baterai yang berisi 1 ekor ayam 

dan 2 ekor ayam 

Adapun lay out dari percobaan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Lay out percobaan perbedaan strain dan kepadatan kandang baterai terhadap 
produktivitas ayam petelur 

Kandan
g (b) 

Strain 
(a1)  (a2) 

Baterai isi 1 
ekor (b1) 
(n=600) 

Baterai isi 2 
ekor (b2) 
(n=600) 

Baterai isi 1 
ekor (b1) 
(n=600) 

Baterai isi 2 
ekor (b2) 
(n=600) 

1 (a1b1)1 (a1b2)1 (a2b1)1 (a2b2)1 
2 (a1b1)2 (a1b2)2 (a2b1)2 (a2b2)2
3 (a1b1)3 (a1b2)3 (a2b1)3 (a2b2)3 
4 (a1b1)4 (a1b2)4 (a2b1)4 (a2b2)4
5 (a1b1)5 (a1b2)5 (a2b1)5 (a2b2)5
6 (a1b1)6 (a1b2)6 (a2b1)6 (a2b2)6

 
Keterangan :  
a1dan a2 : Ayam petelur strain Lohmann Brown atau strain Isa Brown 
b1 : Kandang baterai isi 1 ekor dengan ukuran 600 cm2/ekor 
b2 : Kandang baterai isi 2 ekor dengan ukuran 1575 cm2/2 ekor (787,5 cm2/ekor) 
(...)n : ulangan, n = 1,2,3,...,6  
Masing-masing ulangan menggunakan ayam sebanyak 100 ekor, sehingga tiap 
perlakuan menggunakan 600 ekor ayam 
 



30 
 

5. Pakan perlakuan diberikan 2 kali sehari sebanyak 120 gram/ekor, yaitu: 

• Pagi hari pada pukul 07.00, jumlah pemberian pakan 30% dari total 

pemberian yaitu 36 gram/ekor 

• Sore hari pukul 15.00, jumlah pemberian pakan 70% dari total pemberian 

yaitu 84 gram/ekor 

6. Menghitung jumlah dan bobot telur 

7. Menghitung HDP 

8. Menghitung konversi pakan 

9. Menghitung mortalitas 

 

3.5.Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Bobot telur (gram) 

Bobot telur dihitung selama penelitian dengan cara sebagai berikut: 

Bobot telur
jumlah bobot telur per perlakuan gram

jumlah telur per perlakuan   

2. Hen Day Egg Production (%)  

Hen Day Egg Production (HDP) dihitung selama penelitian dengan 

menggunakan rumus: 

HDP
jumlah telur yang diperoleh pada hari itu butir

jumlah ayam pada hari itu  X 100% 

3. Konversi Pakan  

Konversi pakan dihitung selama penelitian dengan menggunakan rumus: 
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Konversi Pakan
jumlah pakan yang dikonsumsi Kg

jumlah telur yang dihasilkan Kg  

4. Mortalitas (%) 

Mortalitas diperoleh dari pencatatan kematian tiap hari 

Mortalitas
jumlah ayam yang mati ekor

jumlah ayam awal ekor  X 100% 

3.6. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan Analisis Varian 

(Anava) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial (2x2), model 

matematika sebagai berikut: 

Yijk = μ +  αi + βj + (αβ)ij + εij(k) 

 

Keterangan : 

Yijk  = Peubah respon karena pengaruh bersama level ke-I faktor A dan level ke-j  
faktor B yang terdapat pada pengamatan ke-k 

μ  = Nilai tengah umum 

αi  = Pengaruh dari level ke-I dari faktor A (strain) 

βj  = Pengaruh dari level ke-j dari faktor B (tipe kandang) 

(αβ)ij = Pengaruh aditif taraf ke-I dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B 

εij(k) = Galat percobaan level ke-I dari faktor A, level ke-j dari faktor B dan 
interaksi AB yang ke-i dan ke-j 

i = 1,2,3.... a 

j = 1,2,3.... b 
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k = 1,2,3.... r 

 

3.7.Batasan Istilah 

1. Strain adalah jenis ayam yang telah mengalami penyilangan dari bermacam-

macam bangsa sehingga tercipta ayam baru dengan nilai ekonomi produksi 

tinggi dan bersifat turun menurun (Sudaryani dan Santoso, 2000). 

2. Berat telur merupakan bobot telur yang diperoleh dari hasil penimbangan telur 

yang baru dikeluarkan dari tubuh ayam  

3. Hen Day Egg Production adalah suatu ukuran efisiensi teknis produksi telur 

yang membandingkan produksi hari itu dengan jumlah ayam yang hidup pada 

hari tersebut.  

4. Konversi pakan merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi ayam untuk 

menghasilkan sebutir telur 

5. Mortalitas adalah angka kematian pada suatu populasi ternak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Produktivitas Ayam Petelur 

Data hasil penelitian pengaruh strain terhadap produktivitas ayam petelur 

yang meliputi: bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas selama penelitian 

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan nilai bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas  

No Variabel Strain 
a1 a2 

1 Bobot Telur (gram) 60,53±0,82a 59,59±0,51b 

2  HDP (%) 87,23±2,07a 89,61±1,58b 

3 Konversi pakan 2,27±0,08 2,25±0,05 

4 Mortalitas (%) 1,17±0,72 0,92±0,67 

 
Keterangan: Notasi dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 

4.1.1. Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Bobot Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa strain ayam petelur 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot telur. Rataan bobot 

telur ayam a1  lebih tinggi yaitu sebesar 60,53±0,82 gram/butir, dibandingkan dengan 

rataan bobot telur ayam a2 yaitu 59,59±0,51 gram/butir. Hal ini karena sifat genetik 

dan tahap kedewasaan. Wahju (2004) menyatakan bahwa bobot telur ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu genetik, tahap kedewasaan, umur, beberapa obat dan beberapa 

zat makanan dalam ransum.  
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Faktor genetik berhubungan dengan kemampuan ayam dalam menghasilkan 

kuning telur. Kuning telur yang besar, menghasilkan telur yang besar sedangkan 

kuning telur yang kecil akan menghasilkan telur yang kecil (Amrullah, 2004). Umur 

dewasa kelamin juga mempengaruhi berat telur. Ayam a1 dan ayam a2 pertama 

bertelur pada umur 18 minggu dengan rataan bobot pertama bertelur 42 gram dan 40 

gram. Ayam ketika pertama bertelur telurnya besar maka akan menghasilkan telur 

yang besar selama periode produksi telur (Nort dan Bell, 1990).  

Hasil penelitian ini lebih tinggi dari hasil penelitian Prastyawan (2008) yang 

melaporkan bahwa rataan bobot telur a1 adalah 58 gram/butir, tetapi lebih rendah dari 

standart bobot telur a1, yaitu 63,3 gram/butir (Anonimus, 2008). Rataan bobot telur 

a2 pada penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian F. Kabir dan M. T. Haque 

(2010) serta standart bobot telur a2 yang melaporkan rataan bobot telur a2 adalah 

61,45±4,11 gram/butir dan standart bobot telur a2 pada umur 32 minggu adalah 62,2 

gram/butir (Anonimus, 2011c). Hal ini karena penelitian terdahulu dilakukan pada 

lingkungan dan rentang umur yang berbeda yaitu berkisar pada umur 22-50 minggu 

dan umur 20-80 minggu.  

Menurut Amrullah (2004) ukuran telur secara bertahap bertambah sejalan 

dengan semakin tua umur ayam. Hal ini diakibatkan oleh bobot kuning telur, albumen 

dan kerabang telur yang meningkat sampai umur 45 minggu (Sugandi, 2006). 

Temperatur lingkungan berpengaruh terhadap bobot telur. Temperatur lingkungan 

yang tinggi akan menyebabkan ukuran telur menurun sebagai hasil penurunan 

konsumsi zat makanan pada sekelompok ayam terutama energi dan protein, sehingga 

memproduksi telur dengan bobot yang ringan (Nort dan Bell, 1990). 
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4.1.2. Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Hen Day Egg Production  

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa strain ayam petelur 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap HDP. Rataan HDP a2 

lebih tinggi yaitu 89,61±1,58%, dibandingkan dengan rataan HDP a1 yaitu 

87,23±2,07%. Hal ini disebabkan HDP dipengaruhi oleh kemampuan genetis ayam, 

puncak produksi dan kualitas ransum.  

Menurut Rasyaf (2005) setiap strain memiliki kemampuan produksi yang 

berbeda-beda. Ada beberapa strain yang diseleksi dengan ketat untuk memberikan 

kemampuan produksi yang tinggi selama mungkin, namun ada pula strain yang 

ditujukan supaya cepat berproduksi dan cepat mencapai puncak produksi yang tinggi 

tetapi setelah itu merosot tajam dan mencapai 50% HDP lebih cepat. Target 

performans a1 yaitu berkisar pada umur 18-72 minggu, sedangkan a2 berkisar pada 

umur18-80 minggu (Anonimus, 2008). 

 Hasil penelitian ini lebih tinggi dari laporan Amrullah (2004) yang 

menyatakan rataan tingkat produksi ayam umur 22-42 minggu adalah 78% dan umur 

42-72 minggu adalah 72%. Prastyawan (2008) melaporkan bahwa HDP a2 umur 22-

50 minggu adalah 78,29% dan a1 72,71%, namun rataan HDP pada penelitian ini 

lebih rendah dari penelitian Santoso (2004) dan standart HDP a2 pada umur 32 

minggu yaitu 92,8-94,1% dan 95% (Anonimus, 2011c). Hal ini karena persentase 

HDP dipengaruhi oleh lingkungan dan  umur.  

Lingkungan berpengaruh terhadap produksi telur. Suhu lingkungan yang 

tinggi merupakan salah satu faktor penghambat produktivitas ayam, karena suhu yang 

tinggi secara langsung berpengaruh pada turunnya konsumsi pakan yang akan 
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mengakibatkan defisiensi zat-zat makanan.  Periode produksi telur dipengaruhi oleh 

umur. Produksi telur dapat dicapai selama 15 bulan. Ayam pada 22 minggu 

mengalami kenaikan produksi telur dengan tajam dan mencapai puncaknya pada 

umur 28-30 minggu. Kemudian produksi telur menurun dengan perlahan sampai 65% 

sesudah masa produksi 15 bulan, yaitu pada umur ayam 82 minggu (Wahju, 2004). 

4.1.3. Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Konversi Pakan  

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa strain memberikan 

pengaruh  tidak nyata terhadap konversi pakan. Rataan konversi pakan a1 adalah 

2,27±0,08 dan a2 adalah 2,25±0,05. Hal ini kemungkinan karena kemampuan kedua 

strain dalam memanfaatkan ransum menjadi telur hampir sama, selain itu umur dan 

pakan yang diberikan antar strain sama, sehingga kandungan gizi dan komposisi 

dalam ransum juga sama. Faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah kadar 

protein dan metabolisme pakan, suhu lingkungan, umur ayam, kondisi kesehatan dan 

komposisi pakan (Rasyaf, 2005). 

Konversi pakan dalam penelitian ini dapat dikatakan baik sesuai dengan 

pernyataan Sudarmono (2003) konversi terhadap penggunaan ransum cukup baik, 

jika setiap 2,2-2,5 kg ransum dapat menghasilkan 1 kg telur. Apabila konversi pakan 

kecil maka akan semakin baik, ini berarti ternak mengkonsumsi pakannya dengan 

sebaik mungkin untuk menghasilkan telur, sehingga dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan berdasarkan data numerik ayam a2 memiliki nilai konversi pakan yang 

lebih baik daripada ayam a1. 
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Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Prastyawan (2008) yang 

melaporkan bahwa strain ayam petelur mempunyai pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan. Hal ini karena penelitian terdahulu dilakukan 

terhadap lima strain dengan nilai rataan konversi ransum yang signifikan, yaitu 

berkisar antara 2,44-2,97. 

Rataan konversi pakan dalam penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian 

Prastyawan (2008) yang melaporkan rataan konversi pakan a1 adalah 2,78 dan a2 

2,44, tetapi hasil penelitian ini lebih tinggi dari standart konversi a1 yaitu 2,1 dan 

konversi a2 yaitu 2,14 (Anonimus, 2008). Hal ini karena penelitian terdahulu 

dilakukan pada lingkungan dan rentang umur yang berbeda yaitu berkisar pada umur 

22-50 minggu. Dalam kisaran suhu lingkungan yang optimum, ayam dapat 

menggunakan pakan lebih efisien, karena ayam tidak mengeluarkan energi untuk 

mengatasi suhu lingkungan yang tidak normal (Gunawan dan Sihombing, 2004). 

Konversi pakan dipengaruhi oleh umur. Konversi pakan pada ayam yang baru 

bertelur sangat tinggi dan akan semakin menurun seiring dengan tercapainya periode 

puncak produksi (Anonimus, 2011a).   

4.1.4. Pengaruh Strain Ayam Petelur Terhadap Mortalitas 

Hasil analisis ragam  (Lampiran 8) menunjukkan bahwa strain memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap mortalitas ayam petelur. Rataan mortalitas a1 adalah 

1,17±0,72 % dan rataan mortalitas a2 adalah 0,92±0,67 %. Hal ini kemungkinan 

disebabkan daya tahan tubuh kedua strain hampir sama, selain itu mortalitas lebih 

dipengaruhi oleh penyakit, manajemen pemeliharaan, stress dan zat racun pada 
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pakan. Kematian pada ayam sebagian besar disebabkan karena penyakit, kekurangan 

pakan, kekurangan minum, temperatur dan sanitasi (Arifin, 2009). 

Hasil penelitian ini lebih rendah dari penelitian terdahulu, yang melaporkan 

persentase kematian a1 adalah  2-6% dan a2 adalah 2-4% (Anonimus, 2010). Hal ini 

karena lingkungan dan manajemen yang berbeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menekan angka kematian adalah mengontrol kesehatan ayam, mengontrol 

kebersihan tempat pakan dan minum serta kandang, melakukan vaksinasi secara 

teratur, memisahkan ayam yang terkena penyakit dengan ayam yang sehat, dan 

memberikan pakan dan minum pada waktunya (Siregar et al., 1980). 

4.2. Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Produktivitas Ayam 

Petelur 

Data hasil penelitian pengaruh kepadatan kandang baterai terhadap 

produktivitas ayam petelur yang meliputi: bobot telur, HDP, konversi pakan dan 

mortalitas selama penelitian disajikan dalam Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Rataan nilai bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas pada kepadatan 
kandang yang berbeda 

No Variabel Kepadatan Kandang 
b1 b2 

1 Bobot Telur (gram) 60,31±0,77 59,81±0,82 

2  HDP (%) 89,29±2,05a 87,56±2,01b 

3 Konversi pakan 2,23±0,05a 2,29±0,06b 

4 Mortalitas (%) 0,92±0,67 1,17±0,72 

Keterangan: Notasi dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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4.2.1. Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Bobot Telur 

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot telur. Rataan bobot 

telur ayam pada kandang b1 adalah 60,31±0,77 gram/butir dan ayam pada kandang 

b2 adalah 59,81±0,82 gram/butir.  Hal ini karena luasan lantai kandang baterai untuk 

masing-masing ayam hampir sama yaitu 20 cm x 30 cm (600 cm2/ekor) dan 35 cm x 

45 cm (787,5 cm2/ekor), sehingga masih memberikan tingkat kenyamanan pada 

ayam.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasyaf (2005), ukuran lantai baterai untuk 

ayam petelur periode layer adalah 25 x 41 cm; 31 x 41 cm; 31 x 46 cm; 36 x 46 cm; 

41 x 46 cm, sedangkan ukuran 61 x 91 cm dan 91 x 122 cm dapat dihuni lebih dari 

seekor ayam. Sedangkan menurut Blakely dan Bade (1991), ada beberapa variasi 

pada banyaknya ayam di dalam satu baterai. Kepadatan yang paling umum adalah 

untuk satu ekor ayam betina ukuran baterai yang digunakan adalah 20 x 40 x 37 cm 

atau dengan ukuran yang sama untuk dua ekor ayam betina (hanya cukup untuk 

membalikkan badan). Ukuran lantai kotak baterai pada penelitian ini sudah sesuai 

dengan ketentuan yang ada, sehingga ayam merasa nyaman dan dapat berproduksi 

dengan optimal. Kepadatan kandang mempengaruhi produksi telur dan kenyamanan 

pada ayam. Penempatan ruang kandang yang nyaman akan  meningkatkan produksi 

telur dan menekan cekaman stress pada ayam (Iskandar, 2009). 
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4.2.2. Pengaruh Kepadatan Kandang Terhadap Hen Day Egg Production Ayam 

Petelur  

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

baterai memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap HDP. Rataan HDP ayam 

pada kandang b1 adalah 89,29±2,05% dan ayam pada kandang b2 adalah 87,56±2,01 

%. Hal ini karena sifat-sifat dan tingkah laku kehidupan sosial dari ayam. Walaupun 

luasan kandang b2 lebih besar yaitu 787,5 cm2/ekor dibandingkan dengan luasan 

kandang b1 yaitu 600 cm2/ ekor, tetapi pada kandang b2 ayam akan berkompetisi 

dalam memperoleh pakan sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi unggas 

untuk mengekspresikan pola perilaku normal sebagai wujud kenyamanan hidupnya. 

Pengaturan kepadatan kandang  perlu diperhatikan untuk mengatasi 

penurunan produktivitas ayam.  Kepadatan kandang berpengaruh terhadap produksi, 

performans dan tingkat kenyamanan ayam (Arifin, 2009). Selain faktor genetik, 

produktivitas ayam dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung ekspresi 

kapasitas genetik ternak dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kenyamanan 

ternak (Iskandar, 2009). 

4.2.3. Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Konversi Pakan 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

baterai memberikan pengaruh  yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan. 

Rataan konversi pakan ayam pada kandang b1 lebih rendah yaitu 2,23±0,05, bila 

dibandingkan dengan rataan konversi pakan ayam pada kandang b2 sebesar 

2,29±0,06. Hal ini disebabkan pada kandang b2 kurang memberikan kenyamanan 
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ayam ketika makan, ayam akan berebut ransum sehingga sebagian ransum terbuang. 

Menurut Rasyaf (2005) kelemahan kandang multiple laying cage (baterai yang berisi 

lebih dari satu ekor ayam) adalah kemampuan dan kesehatan masing-masing ayam 

tidak dapat diperhatikan, terjadi persaingan konsumsi antar ayam, terjadi kanibalisme 

dan persaingan sosial antar ayam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fadilah (2005) 

menyatakan bahwa kepadatan kandang harus dipertimbangkan karena hal ini 

berhubungan nyata dengan konversi pakan dan tingkat kematian. 

Menurut Prayitno (1997) penyebab konversi pakan tinggi diakibatkan karena, 

1) ayam sakit, terutama terjangkit penyakit saluran pernapasan, 2) pakan banyak 

terbuang atau terjadi kebocoran, 3) kandungan gas ammonia didalam kandang tinggi, 

4) temperatur dalam kandang tinggi, 5) kualitas pakan jelek. 

Rataan konversi pakan dalam penelitian ini masih dapat dikatakan baik sesuai 

dengan pendapat Sudarmono (2003) konversi terhadap penggunaan ransum cukup 

baik, jika setiap 2,2-2,5 kg ransum dapat menghasilkan 1 kg telur. Apabila konversi 

pakan kecil maka akan semakin baik, ini berarti ternak mengkonsumsi pakannya 

dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan telur, sehingga dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan ayam pada kandang b1 memiliki nilai konversi pakan yang lebih 

baik daripada ayam pada kandang b2 . 

4.2.4. Pengaruh Kepadatan Kandang Baterai Terhadap Mortalitas 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa kepadatan kandang 

memberikan pengaruh tidak nyata terhadap mortalitas ayam petelur. Rataan 

mortalitas ayam pada kandang b1 adalah 0,92±0,67 % dan pada kandang b2 adalah 
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1,17±0,72 %.  Hal ini karena luasan kandang untuk masing-masing ayam tidak 

berbeda jauh, sehingga masih memberikan tingkat kenyamanan pada ayam. 

Penempatan ruang kandang yang nyaman dapat menekan cekaman stress dan tingkat 

kematian (Iskandar, 2009). 

 Rataan mortalitas ayam pada kandang b1 secara numerik lebih rendah 

dibandingkan ayam pada kandang b2. Hal ini karena pada kandang b1 pengontrolan 

produksi dan kesehatan ayam mudah dilakukan, kanibalisme dan persaingan sosial 

antar ayam dapat dihindari (Rasyaf, 2005). Kepadatan kandang yang tinggi menjadi 

penyebab utama stress pada ternak (Febrianti, 2009), stress dapat menyebabkan 

kondisi tubuh menurun dan mudah terserang penyakit, sehingga menyebabkan 

kematian (Prayitno, 1997). 

Menurut Prayitno (1997), tipe kandang dengan kepadatan kandang yang 

terlalu tinggi dapat mengakibatkan: 1) tingkat konsumsi pakan berkurang, 2) tingkat 

pertumbuhan ayam terhambat, 3) efisiensi pakan berkurang, 4) tingkat kematian 

meningkat, 5) kasus kanibalisme meningkat, 6) ayam terluka meningkat. 

4.3. Interaksi Strain dan Kepadatan Kandang Terhadap Produktivitas Ayam 
Petelur 
 
 Data interaksi strain dan kepadatan kandang terhadap produktivitas ayam 

petelur yang meliputi : bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas dapat dilihat 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas pada interaksi strain 
dan kepadatan kandang 

Variabel Strain Kepadatan kandang 
b1 b2 

Bobot telur (gram) a1 60,88±0.35 60,18±1,02 
a2 59,74±0,63 59,44±0,35 

HDP (%) a1 88,12±1,69 86,35±2,17 
a2 90,46±1,77 88,77±0,81 

Konversi pakan a1 2,23±0,06 2,31±0,08 
a2 2,22±0,05 2,28±0,03 

Mortalitas (%) a1 1,17±0,75 1,17±0,75 
a2 0,67±0,52 1,17±0,75 

 
Hasil analisis ragam (Lampiran 5, 6, 7, 8) menunjukkan bahwa interaksi 

strain dan kepadatan kandang terhadap produktivitas ayam petelur yang meliputi: 

bobot telur, HDP, konversi pakan dan mortalitas tidak memberikan interaksi yang 

nyata. Hal ini menunjukkan hubungan antara a1 dan a2 dengan kepadatan kandang 

tidak memberikan keterkaitan yang berarti terhadap tampilan produksi ayam petelur. 

Hal ini diduga karena tampilan kedua strain tidak jauh berbeda dan masing-masing 

luasan kandang masih dalam kondisi yang sesuai, sehingga ayam merasa nyaman dan 

dapat berproduksi dengan optimal. 

Rataan bobot telur tertinggi secara numerik yaitu pada interaksi a1b1 sebesar 

60,88±0,35 gram/butir sedangkan rataan bobot telur terendah pada interaksi a2b2 

yaitu sebesar 59,44±0,35 gram/butir. Rataan bobot telur pada penelitian ini masih 

dalam kisaran normal. Menurut Campbell et al. (2003) secara normal telur ayam 

mempunyai bobot antara 40-80 gram, sedangkan menurut Rasyaf (2005) bobot telur 

ayam ras tipe petelur berkisar antara 55-65 gram. 
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 Rataan HDP tertinggi secara numerik yaitu pada interaksi a2b1 yaitu 

90,46±1,77% sedangkan rataan HDP terendah pada interaksi a1b2 yaitu 

86,35±2,17%. Rataan bobot telur ini masih dapat dikatakan baik, rata-rata HDP layer 

selama hidupnya ialah 80% (Anonimus, 2011b). 

Rataan konversi tertinggi secara numerik yaitu pada interaksi a1b2 sebesar 

2,31±0,08 dan rataan konversi terendah pada interaksi a2b1 yaitu 2,22±0,05. Rataan 

konversi ransum dalam penelitian ini masih dapat dikatakan baik sesuai dengan 

pendapat Sudarmono (2003) konversi terhadap penggunaan ransum cukup baik, jika 

setiap 2,2-2,5 kg ransum dapat menghasilkan 1 kg telur. Idealnya satu kilogram 

ransum dapat menghasilkan satu kilogram telur atau lebih. Namun sampai saat ini hal 

itu belum pernah ada. Nilai konversi untuk layer berkisar 2,1 – 2,3 (Anonimus, 

2011b). Berdasarkan hasil penelitian ini konversi ransum terbaik adalah pada interaksi 

a2b1, karena semakin kecil nilai konversi ransum maka semakin efisien dalam 

penggunaan ransum (Anonimus, 2011b). 

Rataan mortalitas secara numerik bernilai sama pada interaksi a1 dengan tiap 

kepadatan kandang serta pada interaksi a2b2 yaitu sebesar 1,17±0,75. Rataan 

mortalitas terendah secara numerik pada interaksi a2b1yaitu 0,67±0,52% . Hasil 

penelitian ini lebih kecil dari Standart mortalitas layer yaitu 4-7% (Anonimus, 

2011b). Hal ini karena standart mortalitas tersebut dihitung pada umur mulai bertelur 

sampai afkir, sedangkan pada penelitian ini mortalitas dihitung hanya selama satu 

bulan pada umur 32-36 minggu. Semakin tua umur ayam semakin tinggi persentase 

mortalitas ayam tersebut (Anonimus, 2011c) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rataan bobot telur a1 lebih 

tinggi daripada a2, namun rataan HDP a1 lebih rendah daripada a2, ayam yang 

dipelihara pada kandang baterai dengan kepadatan 600 cm2/ekor memiliki konversi 

pakan yang lebih baik daripada ayam pada kandang baterai dengan kepadatan 1575 

cm2/2 ekor (787,5 cm2/ekor) dan tidak ada interaksi antara strain dan kepadatan 

kandang terhadap produktivitas ayam petelur, dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh strain berpengaruh terhadap tampilan produksi yang meliputi bobot 

telur dan HDP 

2. Kepadatan kandang berpengaruh terhadap tampilan produksi konversi pakan 

ayam petelur 

3. Tidak terjadi perubahan produktivitas ayam petelur strain a1 dan a2 baik 

pada kepadatan kandang baterai 600 cm2/ekor maupun 1575 cm2/2 ekor 

(787,5 cm2/ekor). 

5.2. Saran 

 Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan berbagai jenis strain dan 

untuk efisiensi pakan ayam petelur sebaiknya menggunakan kandang baterai dengan 

ukuran lantai 600 cm2/ekor. 
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Lampiran  

1. Nilai rataan bobot telur a1 pada kandang baterai isi 1 ekor 

Bobot telur
Total bobot telur kg
Jumlah telur butir  

Ulangan 1. Bobot telur . 0.0612 kg 61.2 gram 

Ulangan 2. Bobot telur . 0.0602 kg 60.2 gram 

Ulangan 3. Bobot telur . 0.0609 kg 60.9 gram 

Ulangan 4. Bobot telur . 0.0611 kg 61.1 gram 

Ulangan 5. Bobot telur . 0.0610 kg 61.0 gram 

Ulangan 6. Bobot telur . 0.0609 kg 60.9 gram 

 

2. Nilai rataan HDP a1 pada kandang baterai isi 1 ekor 

HDP
Jumlah telur butir

Jumlah ayam pada saat itu ekor  x 100% 

Ulangan 1. HDP x 100% 88% 

Ulangan 2. HDP x 100% 85.49% 

Ulangan 3. HDP x 100% 90.7% 

Ulangan 4. HDP x 100% 88.5% 

Ulangan 5. HDP x 100% 87.5% 

Ulangan 6. HDP x 100% 88.5% 
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3. Nilai rataan konversi pakan a1 pada kandang baterai isi 1 ekor 

Konversi pakan
jumlah pakan yang dikonsumsi Kg

jumlah telur yang dihasilkan Kg  

Ulangan 1. Konversi pakan
.

2.23 

Ulangan 2. Konversi pakan .
.

2.33 

Ulangan 3. Konversi pakan .
.

2.17 

Ulangan 4. Konversi pakan .
.

2.22 

Ulangan 5. Konversi pakan .
.

2.19 

Ulangan 6. Konversi pakan .
.

2.23 

 

4. Nilai rataan mortalitas a1 pada kandang baterai isi 1 ekor 

Mortalitas
Jumlah ayam awal jumlah ayam akhir

Jumlah ayam awal  x 100% 

Ulangan 1. Mortalitas x 100% 0% 

Ulangan 2. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 3. Mortalitas x 100% 2% 

Ulangan 4. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 5. Mortalitas x 100% 2% 

Ulangan 6. Mortalitas x 100% 1% 
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1. Nilai rataan bobot telur a1 pada kandang baterai isi 2 ekor 

Bobot telur
Total bobot telur kg
Jumlah telur butir  

Ulangan 1. Bobot telur . 0.0613 kg 61.3 gram 

Ulangan 2. Bobot telur . 0.0589 kg 58.9 gram 

Ulangan 3. Bobot telur . 0.0594 kg 59.4 gram 

Ulangan 4. Bobot telur . 0.0595 kg 59.5 gram 

Ulangan 5. Bobot telur . 0.0610 kg 61.0 gram 

Ulangan 6. Bobot telur . 0.06096 kg 60,96 gram 

 

2. Nilai rataan HDP a1 pada kandang baterai isi 2 ekor 

HDP
Jumlah telur butir

Jumlah ayam pada saat itu  x 100% 

Ulangan 1. HDP x 100% 85.1% 

Ulangan 2. HDP x 100% 87.2% 

Ulangan 3. HDP x 100% 85.4% 

Ulangan 4. HDP x 100% 83.3% 

Ulangan 5. HDP x 100% 87.7% 

Ulangan 6. HDP x 100% 87.7% 
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3. Nilai rataan konversi pakan a1 pada kandang baterai isi 2 ekor 

Konversi pakan
jumlah pakan yang dikonsumsi Kg

jumlah telur yang dihasilkan Kg  

Ulangan 1. Konversi pakan .
.

2.30 

Ulangan 2. Konversi pakan .
.

2.33 

Ulangan 3. Konversi pakan .
.

2.37 

Ulangan 4. Konversi pakan
.

2.42 

Ulangan 5. Konversi pakan .
.

2.25 

Ulangan 6. Konversi pakan .
.

2.20 

 

4. Nilai rataan mortalitas a1 pada kandang baterai isi 2 ekor 

Mortalitas
Jumlah ayam awal jumlah ayam akhir

Jumlah ayam awal  x 100% 

Ulangan 1. Mortalitas x 100% 2% 

Ulangan 2. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 3. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 4. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 5. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 6. Mortalitas x 100% 2% 
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1. Nilai rataan bobot telur a2 pada kandang baterai isi 1 ekor 

Bobot telur
Total bobot telur kg
Jumlah telur butir  

Ulangan 1. Bobot telur . 0.05898 kg 58.98 gram 

Ulangan 2. Bobot telur . 0.05995 kg 59.95 gram 

Ulangan 3. Bobot telur . 0.05966 kg 59.66 gram 

Ulangan 4. Bobot telur . 0.05992 kg 59.92 gram 

Ulangan 5. Bobot telur . 0.06075 kg 60.75 gram 

Ulangan 6. Bobot telur 0.05917 kg 59.17 gram 

 

2. Nilai rataan HDP a2 pada kandang baterai isi 1 ekor 

HDP
Jumlah telur butir

Jumlah ayam pada saat itu ekor  x 100% 

Ulangan 1. HDP x 100% 92.40% 

Ulangan 2. HDP x 100% 92.39% 

Ulangan 3. HDP x 100% 88.71% 

Ulangan 4. HDP x 100% 90.35% 

Ulangan 5. HDP x 100% 90.68% 

Ulangan 6. HDP x 100% 88.20% 
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3. Nilai rataan konversi pakan a2 pada kandang baterai isi 1 ekor 

Konversi pakan
jumlah pakan yang dikonsumsi Kg

jumlah telur yang dihasilkan Kg  

Ulangan 1. Konversi pakan .
.

2.20 

Ulangan 2. Konversi pakan
.

2.17 

Ulangan 3. Konversi pakan .
.

2.27 

Ulangan 4. Konversi pakan .
.

2.22 

Ulangan 5. Konversi pakan
.

2.18 

Ulangan 6. Konversi pakan . 2.30 

 

4. Nilai rataan mortalitas a2 pada kandang baterai isi 1 ekor 

Mortalitas
Jumlah ayam awal jumlah ayam akhir

Jumlah ayam awal  x 100% 

Ulangan 1. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 2. Mortalitas x 100% 0% 

Ulangan 3. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 4. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 5. Mortalitas x 100% 0% 

Ulangan 6. Mortalitas x 100% 1% 
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1. Nilai rataan bobot telur a2 pada kandang baterai isi 2 ekor 

Bobot telur
Total bobot telur kg
Jumlah telur butir  

Ulangan 1. Bobot telur . 0.05921 kg 59.21 gram 

Ulangan 2. Bobot telur . 0.05935 kg 59.35 gram 

Ulangan 3. Bobot telur . 0.05973 kg 59.73 gram 

Ulangan 4. Bobot telur . 0.05959 kg 59.59 gram 

Ulangan 5. Bobot telur . 0.05909 kg 59.09 gram 

Ulangan 6. Bobot telur . 0.05928 kg 59.28 gram 

 

2. Nilai rataan HDP a2 pada kandang baterai isi 2 ekor 

HDP
Jumlah telur butir

Jumlah ayam pada saat itu ekor  x 100% 

Ulangan 1. HDP x 100% 87.45% 

Ulangan 2. HDP x 100% 89.36% 

Ulangan 3. HDP x 100% 89.29% 

Ulangan 4. HDP x 100% 88.46% 

Ulangan 5. HDP x 100% 89.61% 

Ulangan 6. HDP x 100% 88.42% 
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3. Nilai rataan konversi pakan a2 pada kandang baterai isi 2 ekor 

Konversi pakan
jumlah pakan yang dikonsumsi Kg

jumlah telur yang dihasilkan Kg  

Ulangan 1. Konversi pakan .
.

2.32 

Ulangan 2. Konversi pakan
.

2.26 

Ulangan 3. Konversi pakan .
.

2.25 

Ulangan 4. Konversi pakan .
.

2.26 

Ulangan 5. Konversi pakan
.

2.27 

Ulangan 6. Konversi pakan .
.

2.29 

 

4. Nilai rataan mortalitas a2 pada kandang baterai isi 2 ekor 

Mortalitas
Jumlah ayam awal jumlah ayam akhir

Jumlah ayam awal  x 100% 

Ulangan 1. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 2. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 3. Mortalitas x 100% 2% 

Ulangan 4. Mortalitas x 100% 1% 

Ulangan 5. Mortalitas x 100% 0% 

Ulangan 6. Mortalitas x 100% 2% 
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Lampiran 5. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap bobot telur 

  a1 a2 Jumlah 
Ulangan b1 b2 b1 b2   

1 61.20 61.30 58.98 59.21   
2 60.20 58.90 59.95 59.35   
3 60.90 59.40 59.66 59.73   
4 61.10 59.50 59.92 59.99   
5 61.00 61.00 60.75 59.09   
6 60.90 60.96 59.17 59.28   

Total 365.30 361.06 358.43 356.65 1441.44 
Rata-rata 60.88 60.18 59.74 59.44   

SD 0.35 1.02 0.63 0.35   
 

Strain Jumlah Rata-rata SD 
a1 726.36 60.53 0.82 
a2 715.08 59.59 0.51 

 

Kandang Jumlah Rata-rata SD 
b1 723.73 60.31 0.77 
b2 717.71 59.81 0.82 

 

FK
∑ ∑ ∑

 
1441.44

2 2 6 86572.89 

JK Total y  –  FK 61.20 60.20 59.28 86572.89

15.5376 

JK 
∑ ∑ y     FK

726.39   726.39
2 6 86572.89

5.3016 
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JK Kandang ∑ ∑ ∑     FK .   . 86572.89

1.510017  

 

 

JK Interaksi        
∑ y   FK JK JK Kandang

365.30   361.06 358.43 356.65
2 6 86572.89 5.3016

1.510017 

                                0.25215 

JK Galat                JK Total JK JK Kandang JK Interaksi

15.5376 5.3016 1.510017 0.25215 

                                 8.473833 

KT K 
 

. 5.3016  

KT Kandang
JK Kandang
db Kandang

1.510017
1 1.510017 

KT Interaksi
JK Interaksi
db Interaksi

0.25215
1

0.25215 

KT Galat
JK Galat
db Galat

8.473833
20

8.47383333 

SK db Jk KT Fhit 5% 1% 
Strain 1 5.3016 5.3016 12.512873** 4.35 8.1
Kandang 1 1.51001667 1.51002 3.5639518tn 4.35 8.1
Interaksi 1 0.25215 0.25215 0.5951262tn 4.35 8.1
Galat 20 8.47383333 0.42369
Total 23 15.5376



59 
 

Ket:Tanda (**): Fhit>Ftab 1% menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

SE 
KT Galat

bxr
8.74383333

12
0.187903 

JNT 1% JND 1% x SE 4.02 x 0.187903 0.755371 

 

Hasil Uji Jarak Berganda 

Strain Ayam Rata-rata Selisih  Notasi 
a2 59.59±0.82  a 
a1 60.53±0.51 0.94 b 

 

Lampiran 6. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Hen Day Egg 

Production 

a1 a2 Total 
Ulangan b1 b2 b1 b2 

1 88.00 85.10 92.40 87.45 
2 85.49 87.20 92.39 89.36 
3 90.70 85.40 88.71 89.29 
4 88.50 83.30 90.35 88.46 
5 87.50 87.70 90.68 89.61 
6 88.50 89.40 88.20 88.42 

Total 528.69 518.10 542.73 532.59 2122.11 
rata-rata 88.12 86.35 90.46 88.77 

SD 1.69 2.17 1.77 0.81 
 

Strain Jumlah Rata-rata SD 
a1 1046.79 87.23 2.07 
a2 1075.32 89.61 1.58 

 

Kandang Jumlah Rata-rata SD 
b1 1071.42 89.29 2.05 
b2 1050.69 87.56 2.01 
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FK
∑ ∑ ∑ ���� 2�

� 1
�
� 1

�
� 1

�����
 

2122.11 2

2�2�6
187639.619 

JK Total yijk2 

r

1k

–  FK 88.002
b

j 1

a

i 1

85.492 88.422 187639.619

108.708663 

JK ������
∑ ∑ yijk 

r
k 1  

2�
� 1 

���

�

� 1

 FK

1046.792  1075.322

2�6
187639.619 33.9150375 

JK Kandang ∑
∑ ∑ yijk 

r
k 1  

2�
� 1 

���
�
� 1  FK 1071.422  1050.692

2�6
187639.619

17.9055375  

JK Interaksi
∑ yijk 

2�
� 1

�

�

� 1

�

� 1

 FK JK ������ JK Kandang 

                       528.682 518.102 542.732 532.592

2�6
187639.619 33.9150375

17.9055375  

                       0.0084375 

JK Galat                JK Total JK ������ JK Kandang JK Interaksi

108.708663 33.9150375 17.9055375 0.0084375 

                                 56.87965 

KT ������ JK ������
db ������

33.9150375
1

33.9150375  

KT Kandang
JK Kandang
db Kandang

17.9055375
1

17.9055375 
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KT Interaksi
JK Interaksi
db Interaksi

0.0084375
1

0.0084375 

KT Galat
JK Galat
db Galat

56.87965
20

2.8439825 

 

SK db Jk KT Fhit 5% 1% 
Strain 1 33.9150375 33.9150375 11.92519** 4.35 8.1
Kandang 1 17.9055375 17.9055375 6.295938* 4.35 8.1
Interaksi 1 0.0084375 0.0084375 0.002967tn 4.35 8.1
Galat 20 56.87965 2.8439825
Total 23 108.708663

Ket: Tanda (**):F hit>Ftab 1% menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
        Tanda (*):F hit>Ftab 5% menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 
 

SE ������
KT Galat

bxr
2.8439825

12
0.486825 

JNT 1% JND 1% x SE 4.02 x 0.486825 1.957 

JNT 5% JND 5% x SE 2.95 x 0.486825 1.436134 

 

Hasil Uji Jarak Berganda 

Strain Ayam Rata-rata Selisih  Notasi 
a1 87.23±2.07  a 
a2 89.61±1.58 2.38 b 

 

Kandang Rata-rata Selisih  Notasi 
b2 87.56±2.01  a 
b1 89.29±2.05 1.73 b 
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Lampiran 7. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan 
 

Ulangan 
a1 a2 Total 

b1 b2 b1 b2 
1 2.23 2.30 2.20 2.32 
2 2.33 2.33 2.17 2.26 
3 2.17 2.37 2.27 2.25 
4 2.22 2.42 2.22 2.26 
5 2.19 2.25 2.18 2.27 
6 2.23 2.20 2.30 2.29 

Total 13.37 13.87 13.34 13.65 54.23 
Rata-rata 2.23 2.31 2.22 2.28 

SD 0.06 0.08 0.05 0.03 
 

Strain Jumlah Rata-rata SD 
a1 27.24 2.27 0.08 
a2 26.99 2.25 0.05 

 
Kandang Jumlah Rata-rata SD 

b1 26.71 2.23 0.05 
b2 27.52 2.29 0.06 

 

FK
∑ ∑ ∑ ���� 2�

� 1
�
� 1

�
� 1

�����
 

54.23 2

2�2�6
122.537204 

JK Total yijk2 

r

1k

–  FK 2.232
b

j 1

a

i 1

2.332 2.292 122.537204

0.09529583 

JK ������
∑ ∑ yijk 

r
k 1  

2�
� 1 

���

�

� 1

 FK
27.242  26.992

2�6
122.537204

0.00260417 

JK Kandang ∑
∑ ∑ yijk 

r
k 1  

2�
� 1 

���
�
� 1  FK 26.712  27.522

2�6
122.537204 0.0273375  
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JK Interaksi
∑ yijk 

2�
� 1

�

�

� 1

�

� 1

 FK JK ������ JK Kandang 

                       528.682 518.102 542.732 532.592

2�6
122.537204 0.00260417 0.0273375  

                       0.00150417 

JK Galat                JK Total JK ������ JK Kandang JK Interaksi

0.09529583 0.00260417 0.0273375 0.00150417 

                                 0.06385 

KT ������ JK ������
db ������

0.00260417
1

0.00260417  

KT Kandang
JK Kandang
db Kandang

0.0273375
1

0.0273375 

KT Interaksi
JK Interaksi
db Interaksi

0.00150417
1

0.00150417 

KT Galat
JK Galat
db Galat

0.06385
20

0.0031925 

 
SK db Jk KT Fhit 5% 1% 

Strain 1 0.00260417 0.00260417 0.8157139tn 4.35 8.1
Kandang 1 0.0273375 0.0273375 6.2959384* 4.35 8.1
Interaksi 1 0.00150417 0.00150417 0.4711564tn 4.35 8.1
Galat 20 0.06385 0.0031925
Total 23 0.09529583

Ket: Tanda (*):F hit>Ftab 5% menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 
        

SE kandang
KT Galat

bxr
0.0031925

12
0.016311 

JNT 5% JND 5% x SE 2.95 x 0.016311 0.048117 
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Hasil Uji Jarak Berganda 

Kandang Rata-rata Selisih  Notasi 
b1 2.23±0.05  a 
b2 2.29±0.06 0.07 b 

 
 
 
Lampiran 8. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap mortalitas 
 

Ulangan a1 a2 Total 
b1 b2 b1 b2 

1 0 2 1 1 
2 1 1 0 1 
3 2 1 1 2 
4 1 0 1 1 
5 2 1 0 0 
6 1 2 1 2 

Total 7 7 4 7 25 
Rata-rata 1.17 1.17 0.67 1.17 

SD 0.75 0.75 0.52 0.75 
 

Strain Jumlah Rata-rata SD 
a1 14 1.17 0.72 
a2 11 0.92 0.67 

 
Kandang Jumlah Rata-rata SD 

b1 11 0.92 0.67 
b2 14 1.17 0.72 

 
 

FK
∑ ∑ ∑ ���� 2�

� 1
�
� 1

�
� 1

�����
 

25 2

2�2�6
26.04167 

JK Total yijk2 

r

1k

–  FK 02
b

j 1

a

i 1

12 22 26.04167 10.95833 

JK ������
∑ ∑ yijk 

r
k 1  

2�
� 1 

���

�

� 1

 FK
142  112

2�6
26.04167 0.375 
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JK Kandang
∑ ∑ yijk 

r
k 1  

2�
� 1 

���

�

� 1

 FK
112  142

2�6
26.04167 0.375 

JK Interaksi
∑ yijk 

2�
� 1

�

�

� 1

�

� 1

 FK JK ������ JK Kandang 

                       72 72 42 72 

2�6
26.04167 0.375 0.375  

                       0.375 

JK Galat                JK Total JK ������ JK Kandang JK Interaksi

10.95833 0.375 0.375 0.375 

                                 9.833333 

KT ������ JK ������
db ������

0.375
1

0.375  

KT Kandang
JK Kandang
db Kandang

0.375
1

0.375 

KT Interaksi
JK Interaksi
db Interaksi

0.375
1

0.375 

KT Galat
JK Galat
db Galat

9.833333
20

0.491666667 

 
SK db Jk KT Fhit 5% 1% 

Strain 1 0.375 0.375 0.762712tn 4.35 8.1
Kandang 1 0.375 0.375 0.762712tn 4.35 8.1
Interaksi 1 0.375 0.375 0.762712tn 4.35 8.1
Galat 20 9.833333 0.491666667
Total 23 10.95833
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