
 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

Faktor yang mempengaruhi produksi ayam petelur 

jantan adalah sistem perkandangan, pakan, keadaan 

lingkungan, genetik. Salah satu faktor yang palaing penting 

dalam peningkatan produksi ayam petelur jantan adalah 

sistem perkandangan dimana kenyamanan ayam petelur 

jantan akan meningkatkan produksi. Sistem perkandangan 

salah satunya adalah sistem lantai lantai kandang litter dan 

slatt serta kepadatan kandang yang berpengaruh besar 

terhadap produksi ayam petelur jantan. 

Lantai kandang yang umum dipakai untuk 

berternak ayam petelur adalah lantai kandang litter dan 

slatt. Kepadatan kandang dalam pemeliharaan yam petelur 

jantan juga perlu diperhatikan, jika dalam kandang jumlah 

ayam semakin padat akan menurunkan pertumbuhan dan 

produksi. Selain itu jika jumlah ayam telalu sedikit akan 

menurunkan performance karena ayam akan lebih banyak 

menggunakan energinya untuk pergerakan dan kurang 

efisien.  

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana penggunaan lantai kandang litter dan slatt 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, income over feed cost 

(IOFC) dan indeks produksi (IP) pada ayam petelur 

jantan. 

2. Bagaimana perbedaan pengaruh jumlah ayam dalam 

satu kandang baterai terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, income 

over feed cost (IOFC) dan indeks produksi (IP) pada 

ayam petelur jantan. 

3. Bagaimana interaksi antara penggunaan lantai 

kandang litter dan slatt dengan jumlah ayam pada satu 

kandang baterai ayam ras petelur jantan. 

TUJUAN  

1. Mengetahui penggunaan lantai kandang litter dan slatt 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, income over feed cost 

(IOFC) dan indeks produksi (IP) pada ayam petelur 

jantan. 

2. Mengetahui adanya perbedaan pengaruh jumlah ayam 

dalam satu kandang baterai terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, income 

over feed cost (IOFC) dan indeks produksi (IP) pada 

ayam petelur jantan. 

3. Bagaimana adanya interaksi antara penggunaan lantai 

kandang litter dan slatt dengan jumlah ayam pada satu 

kandang baterai ayam petelur jantan. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 November 

2011 sampai 27 Desember 2011 di Laboratorium Lapang 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang terletak di 

Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Materi yang digunakan adalah 96 ekor ayam petelur jantan 

 

 

 

 

umur 1 minggu dengan rataan bobot badan 81,37 ± 7,73 

gram dan koefisien keragaman 9,51%. Metode penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

pola faktorial (2x3). Faktor pertama adalah lantai kandang 

(L) masing-masing lantai kandang litter (L1) dan lantai 

kandang slatt (L2). Faktor perlakuan kedua adalah 

kepadatan kandang (K) masing-masing kepadatan 2 ekor 

(K1), kepadatan 4 ekor (K2) dan kepadatan 6 ekor (K3), 

sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan dan ulangan 4 

kali. Variabel yang diukur adalah konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan (PBB), konversi pakan, income 

over feed cost (IOFC) dan indeks produksi (IP). Data yang 

dianalisa dengan Sidik Ragam dan bila berbeda nyata 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel Interaksi antara kandang (litter dan slatt) dan 

kepadan kandang terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, IOFC dan indeks produksi 

selama penelitian. 
Perlakuan Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 

PBB 

(g/ekor) 

Konversi 

Pakan 

IOFC Indeks 

Produksi 

L1K1 852,38 ± 23,97 342,02 ± 11,76 2,49 ± 0,06 3477,19 ± 283,26 59,19 ± 3,64 

L1K2 926,63 ± 26,19 365,73 ± 11,32 2,54 ± 0,12 3396,31 ± 311,77 60,47 ± 4,59 

L1K3 894,39 ± 29,88 344,81 ± 14,68 2,60 ± 0,17 3216,59 ± 390,90 56,64 ± 5,88 

L2K1 897,50 ± 76,62 351,88 ± 12,83 2,55 ± 0,25 3376,25 ± 466,04 59,01 ± 6,99 

L2K2 889,24 ± 126,06 364,60 ± 25,69 2,43 ± 0,22 3621,08 ± 352,83 63,39 ± 4,40 

L2K3 974,05 ± 90,47 354,75 ± 27,29 2,75 ± 0,17 2915,52 ± 378,07 54,17 ± 5,32 

 Hasil analisis statistik  menunjukkan bahwa tidak 

terdapat interaksi antara lantai kandang (litter dan slatt) dan 

kepadatan kandang terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, IOFC dan indeks produksi. 

Tidak adanya interaksi disebabkan pada kandang lantai 

litter maupun lantai slatt mampu memberikan kondisi 

lingkungan yang sama, sehingga tidak berpengaruh pada 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, IOFC dan 

indeks produksi, sedangkan kepadatan kandang tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, IOFC dan indeks produksi.  

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam 

pemeliharaan ayam petelur jantan dapat dilakukan pada 

lantai kandang (litter dan slatt) dan  kepadatan kandang 2 

sampai 6 ekor/0,16 m2, untuk mendapatkan performance 

yang optimal. 

SARAN 

Disarankan dalam pemeliharaan ayam petelur 

jantan periode starter menggunakan lantai kanadang litter 

dan slatt dengan kepadatan kandang 2 sampai 6 ekor/0,16 

m2 untuk mendapatkan peformance yang optimal. 
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