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RINGKASAN 

 
Penelitian dilaksanakan mulai mulai tanggal               

22 Maret  - 18 April 2012 di PT. Prospek Karyatama Desa 

Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

Tujuan penelitian adalah untuk penggunaan jenis 

tempat pakan yang berbeda pada ayam petelur periode 

starter terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, dan keseragaman bobot badan. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai informasi tentang 

penggunaan wadah pakan yang memberikan penampilan 

produksi yang lebih optimal terhadap penampilan produksi 

ayam starter dengan membandingkan dua jenis wadah pakan 

yang biasa digunakan di lapang untuk ayam petelur periode 

starter yaitu Baby Chick Feeder dan Feed Tray. 

Materi penelitian adalah ayam petelur periode starter 

strain Isa Brown sebanyak 250 ekor menggunakan Baby Chick 

Feeder dan 250 ekor menggunakan menggunakan Feed Tray 

dengan bobot badan rata-rata 44,5±4,01 g/ekor dengan 

koefisien keragaman 9,01%. Penggunakan  Baby Chick Feeder 

dan Feed Tray dilakukan pada ayam petelur mulai umur 3 – 30 

hari. Metode penelitian metode percobaan lapang dengan 

membandingkan 2 perlakuan yang diulang sebanyak 10 kali 

setiap perlakuan. Cara pengambilan sampel menggunakan 

acak random sebanyak 20% dari 25 ekor untuk setiap ulangan. 

Variabel yang diukur adalah konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, dan keseragaman bobot badan. 

Pengamatan dilakukan mulai umur 3 – 30 hari. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t tidak 
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berpasanagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan Baby Chick Feeder dan Feed Tray terdapat 

pengaruh yang nyata (P<0,05),  terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, dan konversi pakan sedangkan 

keseragaman bobot badan DOC kedua perlakuan telah 

seragam. 

Kesimpulan penelitian penggunaan Baby Chick 

Feeder untuk ayam petelur periode starter menunjukkan 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan yang lebih baik dari pada penggunakan Feed Tray 

namun keseragaman bobot badan kedua jenis tempat pakan 

tersebut menunjukkan hasil yang masih memenuhi standar. 
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