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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Petelur Periode Starter  

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk 

mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk 

menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti 

mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. 

Ada dua tipe ayam ras petelur, yakni tipe ringan dan 

tipe medium atau sedang (Abidin, 2004). Ayam tipe sedang 

dikembangkan untuk memproduksi telur sekaligus daging 

(sesudah ayam diafkir). Ayam tipe sedang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1.  Ukuran badan lebih besar dan kokoh dari ayam tipe ringan, 

serta lebih tenang. 

2.  Bobot badan lebih berat dari pada ayam tipe ringan, karena 

jumlah daging dan lemaknya lebih banyak. 

3. Otot kaki kaki dan dada lebih tebal. 

Periode  ayam ras petelur dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu starter, grower, dan finisher (Abidin, 2004). Periode 

starter adalah umur 0-5 minggu (Johari, 2005). Periode starter 

merupakan tahap yang paling kritis dalam usaha pemeliharaan 

ayam ras petelur, terutama pada dua minggu pertama. Ayam 

masih beradaptasi dengan kondisi lingkungan pada masa 

tersebut. Ayam dengan penampilan pada masa awal yang baik 

diharapkan akan memberikan hasil akhir yang baik juga. 

Pemeliharaan awal harus diperhatikan secara baik karena akan 

menentukan keberhasilan pada tahap pemeliharaan selanjutnya 

(Abidin, 2004). 
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Ayam petelur yang akan dipelihara harus memenuhi 

syarat antara lain yaitu ayam petelur harus sehat dan tidak 

cacat fisik, pertumbuhan, ayam petelur berasal dari bibit yang 

diketahui keunggulannya (Anonymous, 2001). Bobot badan 

DOC yang memenuhi bobot badan normal yaitu 35-40 g atau 

tidak kurang dari 32 g. Bobot badan DOC berkorelasi positif 

terhadap laju pertumbuhan ayam (Sudarmono, 2003). 

Anonymous (2009a) menyatakan bahwa, berat badan 

standar hendaknya tercapai tiap minggunya. Bila terdapat 

ayam dengan bobot badan yang rendah (kurang dari 10% di 

bawah standar) maka dilakuakn  pisah kandang untuk 

mengejar ketinggalan bobot badan dengan perlakukuan 

khusus. Standar bobot badan pada tiap umur dan tiap jenis 

ayam petelur dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Target performan pullet berdasarkan strain ayam 

petelur. 
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 Periode starter merupakan kunci awal untuk 

keberhasilan pencapaian bobot badan. Periode ini menjadi 

kesempatan untuk mengejar target bobot badan sehingga 

pakan yang diberikan harus memenuhi nutrisi yang baik dan 

kuantitas yang cukup (Riski, 2010). Kegagalan pada periode 

starter dapat menurunkan performan anak ayam dan 

pencapaian produktivitas pada masa berikutnya (Risnajati, 

2011). 

 

2.2. Tempat Pakan 

Pembagian pakan dan jarak tempat pakan (feeder) 

dengan unggas merupakan hal penting yang mempengaruhi 

tingkat konsumsi pakan. Sistem pemberian pakan 

menggunakan jenis tempat pakan dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Tempat pakan manual; berbagai macam tempat pakan 

manual antara lain: 

-  Tempat pakan memanjang (long feeder), dengan standar 

5 cm/ekor 

-  Tempat pakan bundar (round feeder), dengan standar 2 

cm/ekor 

- Tempat pakan nampan (tray feeder), umumnya 

digunakan minggu pertama dengan standart pada hari I 

yaitu  1 nampan untuk 100 ekor. 

b. Tempat pakan otomatis (baby chick feeder) 

Tempat pakan nampan digunakan pada fase brooding 

yang secara perlahan-lahan diganti dengan tempat pakan 

gantung. Untuk mencegah pakan tumpah bentuk tempat 

pakan ini mempunyai penampung seperti corong lebar 

agar ayam tidak mengais pada tempat pakan, buang 
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kotoran dalam tempat pakan, dan mengurangi jumlah 

pakan yang terbuang  (Anonymous, 2011b). 

 

2.2.1.   Feeder Tray (FT) 

 Feeder Tray merupakan nampan pakan untuk anak 

ayam sebanyak 50 - 80 ekor umur 1 - 14 hari. Berdiameter 40 

cm dengan tinggi 5 cm.  Wadah ini mampu menampung 1 kilo 

gram pakan. Jenis tempat pakan Feed tray adalah jenis yang 

terbuka, sehingga anak ayam dapat masuk kedalam untuk 

makan (Wulandari, 2011). 

Jumlah dan ukuran tempat makan yang dibutuhkan 

pada pemeliharaan awal adalah kecil dan dalam jumlah yang 

terbatas. Bahan yang digunakan sebagai tempat pakan pada 

umumnya berasal dari plastik, seng, ataupun  papan. Bahan 

yang banyak digunakan umumnya adalah plastik karena 

ringan, mudah dibersihkan, tahan lama dan lebih praktis 

(Wulandari, 2011). 

 
Gambar 2. Feed tray 
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Berbagai bentuk, model bahan, serta ukuran yang 

banyak digunakan dalam pembuatan tempat pakan bagi anak 

ayam menurut Sudarmono (2003) adalah sebagai berikut: 

1.  Model baki (nampan) yang terbuat dari plastik, cukup 

digunakan bagi anak ayam umur 1 – 10 hari hingga       

100 ekor. 

2.  Gantung berbentuk tabung terbuat dari seng atau plastik 

berukuran 1 kg cukup digunakan bagi anak ayam umur   

10 – 30 hari hingga 50 ekor. 

3.  Gantung berbentuk tabung yang terbuat dari seng atau 

plastik berukuran 3 kg, cukup digunakan bagi anak ayam 

berumur 4 – 8 minggu hingga 30 ekor. 

 

2.2.2.  Baby Chick Feeder (BCF) 

 Baby Chick Feeder merupakan pengembangan dari 

tempat pakan konvensional yang digunakan pada masa 

brooding atau maksimal selama 15 hari. Pemberian pakan 

dengan menggunakan Baby Chick Feeder lebih mudah, tetapi 

perlu memutar bagian yang seperti corong agar level pakan 

akan turun. Pakan tidak keluar secara merata jika tidak pernah 

diputar yang akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan.  

(Wulandari, 2011).  

Kapasitas maksimal baby chick feeder sekitar              

50-80 ekor per unit. DOC bibit (breeder) dapat ditampung 

sebanyak 50 ekor. Pada kandang broiler, bisa menampung    

60-80 ekor per unit. Baby chick feeder menampung pakan 

sebanyak 3 kilogram (Wulandari, 2011). 
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Gambar 3. Baby Chick Feeder 

 

Baby chick feeder digunakan untuk ayam umur          

1-14 hari. Tempat pakan ini terdapat dua jenis warna yaitu 

kuning dan kuning-merah. Warna kuning-merah ini dibuat 

berdasarkan penggunaan warna yang telah umum di 

masyarakat. Warna kuning berdasarkan pada tempat pakan 

ayam, sedangkan warna merah berdasarkan pada tempat 

minum ayam. Warna-warna cerah  dibuat untuk meningkatkan 

nafsu makan ayam (Wulandari, 2011). 

 

2.3. Konsumsi Pakan 

  Konsumsi adalah jumlah makanan yang terkonsumsi 

oleh hewan bila diberikan secara adlibitum (Parakkasi, 1999). 

Konsumsi pakan dihitung dari banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan atau rangka yang menunjukkan 

rata-rata jumlah pakan yang dikonsumsi seekor ayam sesuai 

dengan periode pemeliharaan (Scott et al., 1992).  Konsumsi 

pakan ternak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain; 

umur, palatabilitas pakan, aktifitas ternak, energi pakan, dan 

tingkat protein. Juga ditentukan oleh kwalitas dan kuantitas 
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dari pakan yang diberikan serta pengolahannya. Pakan yang 

diberikan pada ternak harus disesuaikan umur dan berdasarkan 

atas kebutuhan, hal ini bertujuan selain untuk 

mengefisiensikan jumlah pakan pada ternak juga untuk 

mengetahui sejauh mana pertambahan bobot badan yang 

dicapai (Anggorodi, 1990). Wahju (2004) manambahkan 

faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain umur, 

nutrisi ransum, kesehatan, bobot badan, suhu dan kelembaban 

serta kecepatan pertumbuhan  

Pakan yang dikonsumsi sebagian diserap tubuh dan 

sebagiannya lagi yang tidak diserap akan disekresikan dalam 

bentuk ekskreta. Zat makanan yang diserap tubuh akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

pertumbuhan (Wahju, 2004). Ditambahkan oleh Maynard, 

Loosly, Hinzt and Warner (1979) tujuan ternak mengkonsumsi 

ransum adalah untuk hidup, bertumbuh dan berproduksi. 

 

2.4. Pertambahan Bobot Badan 

Pertumbuhan adalah suatu proses peningkatan ukuran 

tulang, otot, organ dalam dan bagian tubuh lainnya yang 

terdapat sebelum lahir dan sesudah lahir sampai mencapai 

tubuh dewasa. Pertambahan bobot badan dari minggu ke 

minggu berikutnya pada periode pertumbuhan tidak sama dan 

akan terus meningkat sampai tahap akhir pemeliharaan. Hal ini 

disebabkan karena laju pertumbuhan unggas yang dipengaruhi 

oleh strain, jenis kelamin, lingkungan, kwalitas dan kuantitas 

pakan serta manajemen pemeliharaan (Ensminger, 1991). 

Anggorodi (1994) menambahkan, pertumbuhan murni adalah 

pertambahan dalam bentuk dan bobot jaringan-jaringan tubuh 

seperti urat daging, tulang, jantung, otak dan semua jaringan 
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tubuh lainnya (kecuali lemak). Pertumbuhan umumnya 

dinyatakan dengan pengukuran kenaikan bobot badan yang 

dengan mudah dilakukan dengan penimbangan berulang-ulang 

dan diketengahkan dengan pertumbuhan badan tiap hari, tiap 

minggu, atau tiap waktu lainya (Tillman  et al.,1991). 

Kecepatan pertumbuhan mempunyai variasi cukup besar 

tergantung pada tipe ternak, jenis kelamin, umur galur, tata 

laksana, suhu lingkungan, kwalitas dan kuantitas pakan   

(North and Bell, 1990).  

 

2.5. Konversi Pakan 

Konversi ransum adalah perbandingan jumlah 

konsumsi ransum pada satu minggu dengan pertambahan 

bobot badan yang dicapai pada minggu itu, bila rasio kecil 

berarti pertambahan bobot badan ayam memuaskan atau ayam 

makan dengan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh besar badan 

dan bangsa ayam, tahap produksi, kadar energi  dalam ransum, 

dan temperatur lingkungan (Rasyaf, 2000). Konversi ransum 

merupakan suatu ukuran yang dapat digunkan untuk menilai 

efisiensi penggunaan ransum serta kwalitas ransum. Konversi 

ransum adalah perbandingan antara jumlah ransum yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka 

waktu tertentu (North and Bell, 1990). Konversi pakan 

merupakan hubungan antara pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan bobot badan. Konversi pakan 

melibatkan pertumbuhan ayam (NRC, 1994). Konversi pakan 

didefinisikan sebagai banyaknya pakan yang dihabiskan untuk 

menghasilkan setiap kilogram pertambahan bobot badan. 

Angka konversi pakan yang kecil berarti banyaknya pakan 
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yang digunakan untuk menghasilkan satu kilogram daging 

semakin sedikit (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).  

Konversi ransum dapat dipenuhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah suhu lingkungan, laju perjalanan ransum 

melalui alat pencernaan, bentuk fisik, dan konsumsi ransum 

(Anggorodi, 1994). Nilai konversi ransum berhubungan 

dengan biaya produksi, khususnya biaya ransum, karena 

semakin tinggi konversi ransum maka biaya ransum akan 

meningkat karena jumlah ransum yang dikonsumsi untuk 

menghasilkan bobot badan dalam jangka waktu tertentu 

semakin tinggi. Nilai konversi ransum yang tinggi 

menunjukkan jumlah ransum yang dibutuhkan untuk 

menaikkan bobot badan semakin meningkat dan efisiensi 

ransum semakin rendah (Card and Nesheim, 1972). Angka 

konversi pakan yang baik adalah di bawah 2 (NRC, 1994). 

 

2.6. Keseragaman Bobot Badan 

Lingkungan Perbedaan bobot badan yang tidak sesuai 

standar mengakibatkan produksi awal yang jelek dan puncak 

produksi yang kurang teratur. Bobot badan ayam memasuki 

periode grower perlu dikontrol dengan cara menimbangnya. 

Perbedaan bobot badan akan berpengaruh terhadap ayam 

mengkonsumsi pakan. Hal ini terjadi karena adanya 

persaingan antara ayam yang besar dan kecil. Ayam yang 

besar akan mengkonsumsi makanan yang lebih banyak, 

sedangkan kelompok ayam yang kecil akan semakin terdesak 

sehingga kesempatan untuk mendapatkan pakan dalam jumlah 

yang memadai pun lebih kecil (Sudarmono, 2003). Faktor 

yang perlu diperhatikan agar keseragaman tercapai meliputi  

kwalitas DOC, kepadatan kandang, tempat pakan dan minum, 



16 

 

kandang yang nyaman, dan program kesehatan yang tepat 

(Anonymous, 2009b).  

Koefisien keragaman (KK) merupakan ukuran 

keragaman relatif yang dinyatakan dalam persen (%). KK 

yang semakin besar menyatakan keragaman data yang makin 

besar. Nilai KK menunjukkan bahan penelitian tidak homogen 

dan semakin besar kesalahan fisik dalam melaksanakan 

percobaan maupun pengukuran parameter (Sastrosupadi, 

2000). Menurut Nasoetion (1970), KK suatu percobaan yang 

dilaksanakan dengan baik tidak lebih dari 15 %. 

 


