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DIFFERENT OF HOUSE TEMPERATURE ON 

PERFORMANCE OF BROILER IN STARTER PERIOD 

ABSTRACT 

Reny Puspa Wijayanti1
1
, Woro Busono

2
 and 

Rositawati Indrati
2 

 

 This research was conducted for a month, from 15 

November to 30 November 2011  in Kediri. The purpose of 

this research was investigate the effect of temperatureon 

broiler performance. The material of the research was 100 

male broiler of 5 – 21 days of old. Research method were 

experiment.The experiment invoved  two temperature 

treatment namely 28ºC and 32ºC. Data of broiler performance 

included feed consumption, water consumption, body weight 

gain, and feed conversion ratio were collected in this research.  

t test paired comparisonwas used to analyse the data. Result 

showed that 28ºC temperature treatment has a good broiler 

performance particularly on feed consumption 

(1113;6±39;3),body weight gain (166±21;22) and feed 

conversion ratio (1;6±0;05). Whereas water consumption was 

only significant (4251;9±141;79) for broiler performance with 

32ºC temperature treatment 

 

Key words: temperature, stater, broiler, body weight, feed 

consumption  

1) Student at Faculty Animal Husbandry University of 

Brawijaya 

2) Lecturer at Faculty Animal Husbandry University of 

Brawijaya 
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PERBEDAAN SUHU KANDANG TERHADAP 

PERFORMANS AYAM PEDAGING PERIODE STATER 

 

RINGKASAN 

Reny Puspa Wijayanti
1
, Woro Busono

2
 dan Rositawati 

Indrati
2 

 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 November 

sampai 30 November 2011. Penelitian dilakukan di peternakan 

rakyat milik Bapak Puguh yang terletak di Kediri. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

suhu dalam pemeliharaan ayam pedaging periode stater yang 

dipelihara pada suhu 28
o
C dan 32

o
C terhadap konsumsi 

pakannya, pertambahan bobot badan dan konversi pakan. 

 Materi penelitian adalah 100 ekor ayam pedaging 

jantan umur 5-21 hari dengan strain Cobb produksi PT. 

Malindo.kandang yang digunakan adalah kandang system 

litter yang disekat dan tertutup. Pakan yang digunakan adalah 

pakan komersial. Metode penelitian menggunakan uji t dengan 

2 perlakuan dan 10 ulangan. Penelitian ini kandang dibuat 

tertutup agar suhu dalam kandang tetap stabil. Alat untuk 

mengatur suhu kandang dalam penelitian menggunakan  

termostat. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh suhu 

lingkungan pada ayam yang dipelihara pada suhu 28
o
C 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ayam yang dipelihara pada suhu 32
o
C 
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(P<0,01). Ayam pedaging yang dipelihara pada suhu 28
o
C 

memiliki rataan konsumsi pakan 1113,6±39,3 g, konsumsi 

minum 3651,4±104,7 ml, pertambahan bobot badan 

166±21,22 g dan konversi pakan 1,6±0,05. Ayam yang 

dipelihara pada suhu 32
o
C memiliki rataan konsumsi pakan 

965,3±25,27 g, konsumsi minum 4251,9±141,79 ml, 

pertambahan bobot badan 148,1±5,86 g dan konversi pakan 

1,3±0,15. 

 Disimpulkan bahwa ayam pedaging periode stater 

yang dipelihara pada suhu 28
o
C memiliki konsumsi pakan 

yang lebih tinggi, sedangkan ayam yang dipelihara pada suhu 

32
o
C konsumsi air dan pertambahan bobot badannya lebih 

tinggi. Pada penelitian ini disaran kan bahwa pada suhu 

kandang yang tinggi manajemen pemeliharaan ayam pedaging 

periode stater harus disesuaikan, misalnya pakan, blower, 

ataupun penggunaan kandang close house. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Ayam broiler mempunyai potensi yang besar dalam 

memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan 

konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia, karena sifat 

proses produksi relatif cepat (kurang dari 5 minggu) dan 

hasilnya dapat diterima masyarakat luas. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi ayam broiler adalah genetik, 

lingkungan dan interaksi antara genetik dan lingkungan. 

Di Indonesia yang beriklim tropis, suhu lingkungan di 

dataran rendah, di musim kemarau dapat mencapai suhu 33 - 

34ºC. Kenaikan suhu dari 21,1 menjadi 32,2 ºC menyebabkan 

konsumsi ransum akan berkurang hingga 20,2%, dengan 

demikian suhu lingkungan sangat mempengaruhi penampilan 

produksi dari ayam broiler. Ayam broiler akan berproduksi 

optimal pada suhu 18 - 21ºC. Ayam broiler pada periode stater 

kebutuhan suhunya mulai 29 - 35ºC, dan pada periode finisher 

membutuhkan suhu 20ºC. Suhu yang ada di dalam kandang, 

pada dasarnya adalah berupa panas lingkungan yang berasal 

dari matahari dan dari panas yang dikeluarkan oleh tubuh 

ayam. 

Tingginya suhu lingkungan di daerah tropis pada siang 

hari dapat mencapai 34ºC dapat mengakibatkan terjadinya 

penimbunan panas dalam tubuh, sehingga ternak mengalami 

cekaman panas. Ayam broiler termasuk hewan homeothermis 

dengan suhu nyaman 24ºC, akan berusaha mempertahankan 

suhu tubuhnya dalam keadaan relative konstan antara lain 

melalui peningkatan frekuensi pernafasan dan jumlah 
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konsumsi air minum serta penurunan konsumsi ransum. 

Akibatnya, pertumbuhan ternak menjadi lambat dan produksi 

menjadi rendah. Tingginya suhu lingkungan dapat juga 

menyebabkan terjadinya cekaman oksidatif dalam tubuh, 

sehingga menimbulkan munculnya radikal bebas yang 

berlebihan (Miller and Madsen, 1993).  

 

1.2 Rumusan masalah 

Pada periode stater ayam membutuhkan suhu yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan ayam periode finisher. 

Kebutuhan suhu kandang untuk ayam pada periode stater akan 

menurun setiap minggunya, karena suhu kandang yang terlalu 

tinggi akan mengakibatkan cekaman panas yang berakibat 

penurunan konsumsi pakan. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

suhu dalam pemeliharaan ayam pedaging periode stater pada 

suhu lingkungan 28°C dan 32°C terhadap konsumsi pakan, 

konsumsi air minum, pertambahan bobot badan, dan konversi 

pakan. 

 

1.4 Kegunaan  

Dapat dipakai sebagai pedoman manajemen 

pemeliharaan ayam pedaging periode stater pada suhu 

lingkungan yang berbeda. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Ayam merupakan hewan berdarah panas 

(homeotermik) yang suhu tubuhnya mencapai 40
º
C. Jika anak 

ayam mendapatkan suhu lingkungan yang lebih renclah dari 
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suhu tubuh, maka suhu tubuh anak ayam akan turun drastis 

yang berpengaruh pada metabolism tubuh. Pemberian suhu 

pemanas yang sesuai bagi anak ayam periode starter pada 

minggu pertama diharapkan dapat merespon pertumbuhan 

anak ayam .Umumnya diperlukan suhu yang relatif tinggi 

untuk anak ayam yang berumur 1 – 2 minggu, sedangkan pada 

umur 4 – 6 minggu memerlukan suhu yang lebih rendah guna 

menjaga keseimbangan antara pembentukan dan pelepasan 

panas tubuh agar pertumbuhannya optimal (Anonimous, 

2009). suhu pemanasan yang sesuai maka metabolisme anak 

ayam akan berjalan sempurna. sehingga dapat memanfaatkan 

gizi pakan untuk 

pertumbuhan secara efisien.  

Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan anak 

ayam banyak minum sedangkan makan akan berkurang . 

Apabila suhu terlalu dingin anak ayam ticlak akan banyak 

makan. karena nafsu makannya berkurang sehingga 

mengganggu proses pertumbuhan . Pada suhu yang terlalu 

dingin makanan ticlak digunakan untuk pertumbuhan.tetapi 

hanya sebagai konvensasi untuk menyesuaikan suhu tubuh 

dengan suhu Iingkungan . 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah ayam pedaging 

periode starter yag dipelihara pada suhu kandang tinggi, 

konsumsi pakannya, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan lebih rendah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging  

Ayam broiler merupakan ayam tipe berat pedaging 

yang lebih muda dan berukuran lebih kecil, dapat tumbuh 

sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 4-5 minggu 

yang ditujukan untuk menghasilkan daging dan 

menguntungkan secara ekonomis jika dibudidayakan (Poultry 

Indonesia, 2007). Ayam broiler merupakan ayam-ayam muda 

jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur sekitar 

4-5 minggu dengan bobot badan antara 1,2-1,9 kg/ekor yang 

bertujuan sebagai sumber daging (Kartasudjana, 2005). 

Karakteristik dari ayam broiler modern adalah pertumbuhan 

yang cepat, banyak penimbunan pada bagian dada dan otot-

otot daging, disamping itu relatif lebih rendah aktifitasnya jika 

dibandingkan dengan ayam yang digunakan untuk produksi 

telur (Pond and Pond, 1995). Ayam broiler merupakan ayam 

yang telah mengalami seleksi genetik (breeding) sebagai 

penghasil daging dengan pertumbuhan yang cepat sehingga 

waktu pemeliharaannya lebih singkat, pakan lebih efisien dan 

produksi daging tinggi (Ensminger, 1991). 

Ayam ras pedaging adalah ayam yang sangat efektif 

untuk menghasilkan daging. Karakteristik ayam pedaging 

bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu 

merapat ke tubuh, kulit putih, dan produksi telur rendah. 

Ayam pedaging adalah jenis ayam yang telah mengalami 

upaya pemuliaan sehingga merupakan ayam pedaging yang 

unggul, mempunyai bentuk, ukuran, dan warna yang seragam. 

Di Indonesia ayam pedaging dipanen pada umur yang lebih 
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muda yaitu 5 – 8 minggu baik jantan maupun betina dengan 

bobot badan 1,5 – 2,2 kg (Siregar, Sabrani dan Suroprawiro, 

1982). 

Pertumbuhan ayam pedaging dapat dibedakan menjadi 

pertumbuhan murni dan pertumbuhan semu. Pertambahan 

dalam bentuk dan bobot dari jaringan otot, tulang, jantung, 

otak, alat-alat tubuh dan semua jaringan tubuh lainya, kecuali 

jaringan lemak disebut pertumbuhan murni, sedangkan 

pertambahan bobot badan yang diakibatkan penimbunan 

lemak dan penimbunan air adalah pertumbuhan semu 

(Anggorodi, 1995). 

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi 

dua periode yaitu starter dengan umur 1 – 3 minggu dan 

periode finisher dengan umur lebih dari 3 minggu. Penanganan 

yang baik pada ayam pedaging periode starter akan dapat 

memaksimalkan produksinya, sebaliknya bila penanganannya 

buruk produksinya tidak dapat optimal (Siregar et al,.1982). 

Dalam pemeliharaannya ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu sistem pemeliharaan yang tepat, menjaga 

suhu, kelembaban, cahaya dan ventilasi kandang, pemberian 

kandang yang yang berkualitas dan pencegahan penyakit 

(Siregar et al,. 1982). 

Apabila ditinjau dari segi ekonomis, maka 

pemeliharaan ayam pedaging jantan akan lebih 

menguntungkan dibandingkan betina. Murtidjo (1987) 

berpendapat bahwa secara teknis ayam pedaging jantan 

memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik bila 

dibandingkan ayam betina yaitu mulai minggu keempat. Oleh 

karena itu dari segi konversi pakan cukup menguntungkan dan 

dari segi metabolisme membutuhkan pakan yang berprotein 

rendah dan kadar energy tinggi. Secara sederhana perbedaan 
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antara ayam pedaging jantan dan betina bisa diketahui dari 

bobot badan dan pertumbuhan bulunya. Ayam pedaging jantan 

lebih berat dan juga pertumbuhan bulunya lebih cepat daripada 

ayam pedaging betina. 

Table 1: Produksi Ayam Pedaging Rata-Rata Produksi 

Umu

r 

(hari

) 

Pertambah

an 

Bobot 

badan 

Harian 

(g/hari) 

Konsumsi 

pakan 

(g/ekor/ha

ri) 

Konsum

si pakan 

komulat

if 

(g/ekor) 

Bobot 

badan 

hidup 

(g/eko

r) 

Konver

si 

pakan 

(FCR) 

1 7,0 12 12 49 0,239 

7 21,0 24 116 140 1,632 

14 47,5 61 415 392 1,061 

21 63,0 104 1018 802 1,270 

28 64,5 125 1831 1249 1,467 

35 65,5 146 2785 1707 0,832 

Sumber: Anonimous (2009) 

2.2 Stress Panas 

Stress panas pada tubuh ayam akan berakibat, ayam 

minum lebih banyak dan makan lebih sedikit. Pemberian air 

saja tidak akan mencukupi kebutuhan nutrisi ternak unggas. 

Bila ayam sakit atau mengalami stress, suhu tubuhnya akan 

lebih tinggi. Ayam akan minum lebih banyak, laju pernafasan 

meningkat, denyut jantung menurun dan kotoran makin basah. 

Tanda-tanda stress panas yaitu bernafas cepat, jalan 

sempoyongan, lesu, kanibalisme, bobot badan ringan, kulit 

kasar, tingkat kemetian meningkat. Pada suhu 28˚C selera 

makan ayam akan turun 12% dan pada suhu 34˚C dan 
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kelembapan 40% ayam akan kehilangan 80% dari panas yang 

dihasilkan melalui penguapan (Anonimous, 2002). 

Selama stress panas akan terjadi perubahan-

perubahan, baik perubahan perilaku, fisiologik maupun 

biokimiawi pada tubuh unggas. Berikut ini dijelaskan 

mekanisme perubahan-perubahan tersebut. Suhu lingkungan 

yang terlalu tinggi seperti di Indonesia, musim panas yang 

terlalu panjang dapat menimbulkan stress dan perubahan 

perilaku (behavior), fisiologik dan biokimiawi pada tubuh 

ayam, yang semuanya memerlukan energi dan pada akhirnya 

akan menurunkan penampilan ayam. Perubahan perilaku pada 

ayam yang dapat diamati selama stress panas antara lain 

hiperventilasi (panting), yaitu meningkatnya kecepatan 

respirasi sampai lenih dari 20 kali per menit. Aktivitas tubuh 

berkurang, sedikit makan, banyak minum untuk menurunkan 

suhu tubuh (Anonimous, 2011). 

Tahap awal stress akan merangsang syaraf 

postganglionik dan jaringan medula dari kelenjar adrenal yang 

melepaskan catecholamin termasuk adrenalin dan 

noradrenalin. Dengan adanya catecholamin ini, unggas 

menyiapkan diri untuk melepaskan glukosa dengan cepat.  

Pada tahap adaptasi ini rangsangan dari susunan pusat syaraf 

otak  (hypothalamus) memerintahkan cortex adrenal untuk 

melepaskan hormon glucocorticoid yang dikenal sebagai 

corticosterone. Hormon ini bertanggung jawab untuk 

pembentukan glukosa dari cadangan karbohidrat, lemak dan 

protein. Pada akhirnya jika unggas tidak bisa mengendalikan 

stress dan ketersediaan cadangan energi tidak mencukupi, 

maka akan mengalami fase kelelahan, gangguan 

keseimbangan dan kematian (Haryono, 2008). 
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2.3 Kandang Close House 

Closed house adalah kandang ayam dengan suhu dan 

kelembaban yang  dapat diatur secara otomatis sehingga ayam 

tidak akan mengalami heat stress. Terdapat beberapa 

keuntungan dari penggunaan closed house yaitu dapat 

meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan serta temperatur 

di dalam kandang lebih dingin dan ayam tidak terpengaruh 

cuaca dari luar kandang (Anonimous, 2009). 

 Kandang system tertutup atau close house merupakan 

system kandang yang harus sanggup mengeluarkan kelebihan 

panas, kelebihan uap air, gas-gas yang berbahaya seperti CO, 

CO2 dan NH3 yang ada dalam kandang, tetapi disisi lain dapat 

menyediakan berbagai kebutuhan oksigen bagi ayam. Kadang 

close house ini dapat meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk 

dari lingkungan luar (Anonimous, 2010). Menurut Silvi (2010) 

bahwa, kandang sistem closed house adalah kandang tertutup 

yang menjamin keamanan secara biologi (kontak dengan 

organisme lain) dengan pengaturan ventilasi yang baik 

sehingga lebih sedikit stress yang terjadi pada ternak. 

Menurut Silvi (2010) bahwa, tujuan membangun 

kandang closed house antara lain:  

a. Untuk menyediakan udara yang sehat bagi ternak (sistem 

ventilasi yang baik) yaitu udara yang menghadirkan 

sebanyak-banyaknya oksigen, dan mengeluarkan sesegera 

mungkin gas-gas berbahaya seperti karbondioksida dan 

amonia. 

b. Menyediakan iklim yang nyaman bagi ternak. Untuk 

menyediakan iklim yang kondusif  bagi ternak dapat 

dilakukan dengan cara: mengeluarkan panas dari kandang 

yang dihasilkan dari tubuh ayam dan lingkungan luar, 

menurunkan suhu udara yang masuk serta mengatur 
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kelembaban yang sesuai. Untuk menciptakan iklim yang 

sejuk dan nyaman maka bagi ayam harus dikondisikan 

chilling effect (angin berembus), alat yang digunakan 

seperti kipas angin (blower).  

c. Meminimumkan tingkat stress pada ternak. Agar tingkat 

stress pada ayam lebih minimun maka dapat dilakukan 

dengan cara mengurangi stimulasi yang dapat 

menyebabkan stress, dengan cara mengurangi kontak 

dengan manusia (misalnya dengan feeder dan drinker 

otomatis, vaksinasi dengan spray dll), meminimumkan 

cahaya dan lain-lain. 

 

2.4 Kebutuhan Nutrisi Ayam Broiler  

Kebutuhan ayam terhadap energi akan meningkat jika 

suhu di atas 25˚C, karena aktivitas tubuh meningkat. Tetapi 

dengan meningkatnya suhu intake unggas terhadap pakan akan 

menurun, sehingga manajemen dan kebutuhan terhadap nutrisi 

harus digunakan untuk menjamin intake pakan yang cukup 

untuk memelihara produksi. Kebutuhan protein tidak 

mengalami variasi yang besar tetapi kebutuhan terhadap intake 

air akan meningkat secara nyata, karena air dalam jumlah yang 

cukup  penting bagi ayam untuk  dapat hidup dan berproduksi 

secara normal. Air berfungsi sebagai pelumas sendi 

memperlancar jalan makanan dalam usus, membantu proses 

pencernaan, penyerapan dan pengangkutan sari makanan dan 

zat gizi. Selain itu juga mengangkut sisa metabolisme keluar 

tubuh, membantu proses pernafasan, reproduksi dan untuk 

mengeluarkan kelebihan panas dari tubuh ayam. Suhu air yang 

disukai unggas berkisar 10-12˚C (Anonimous, 2002). 

Suhu lebih dari 30˚C konsumsi air menurun dan 

temperatur lebih dari 44˚C pakan dan minum tidak dikonsumsi 
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oleh unggas. Oleh karena itu, kita harus selalu mengontrol 

konsumsi air setiap hari pada cuaca panas. Kebutuhan ayam 

muda terhadap air lebih banyak daripada yang dewasa. Ayam 

yang kekurangan air minum biasanya nafsu makannya turun, 

demikian juga produktivitas dan efisiensi penggunaan 

ransumnya (Anonimous, 2002) 

Kebutuhan protein hidup pokok secara praktis 

didefenisikan sebagai jumlah protein endogen ditambah 

dengan protein cadangan (protein reserves) untuk 

pembentukan antibodi, enzim, hormon serta untuk 

mempertahankan jaringan bulu dan bobot badan tetap. Metoda 

pengukurannya adalah dengan, (1) mengukur besarnya retensi 

nitrogen yang diperlukan untuk protein cadangan pada 

keadaan tidak berproduksi, dan rontok bulu atau (molting); (2) 

mengukur nitrogen endogen. Keduanya diukur pada saat 

kebutuhan energi metabolis basal terpenuhi. Tahap pertama 

memerlukan ransum yang diketahui tepat kandungan 

nitrogennya dan tahap kedua ransumnya bebas protein 

(Amrullah, 2004).  

Nilai energi neto dari bahan makanan merupakan nilai 

yang tinggi, nilai ini tidak tetap. Nilai ini berbeda untuk setiap 

penggunaan bahan makanan. Jadi kita mempunyai energi neto 

untuk hidup pokok dan mempunyai energi neto yang berbeda 

untuk produksi, meskipun yang akhir ini bergantung kepada 

tujuannya, apakah untuk produksi jaringan tubuh atau telur. Ini 

sangat bervariasi dengan kecepatan pertumbuhan, keaktifan 

hewan, dan temperatur lingkungan. Determinasi energi 

produktif memerlukan formulasi ransum yang hati-hati, data 

konsumsi dan pertambahan berat badan, dan analisa secara 

terperinci dari ransum dan karkas. Pertambahan berat badan 
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saja yang diketahui tidak cukup karena disebabkan oleh 

variasi-variasi dalam komposisi karkas (Wahju, 1991). 

 

 

 

2.5 Pengaruh Suhu Terhadap Produktifitas 

Saat suhu dan kelembaban udara tidak nyaman, ayam 

akan merespon dengan berbagai cara diantaranya : 

1. Saat suhu terlalu dingin 

Saat suhu terlalu dingin, otak akan merespon dengan 

meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas. 

Dibandingkan ayam dewasa, efek suhu dingin lebih terlihat 

pada masa brooding ketika sistem thermoregulatori belum 

optimal. Suhu yang dingin bisa disebabkan suhu brooding 

yang terlalu rendah, litter dingin atau basah maupun air 

minum yang terlalu dingin. Peternak dapat menganalisa 

penyebab suhu dingin dari tingkah laku anak ayam. Ayam 

yang berkerumun di bawah brooder, bisa dikarenakan suhu 

brooder terlalu dingin. Litter yang dingin atau basah juga bisa 

menampakkan gejala demikian, ditambah dengan perilaku 

ayam yang diam, meringkuk dan kondisi kaki yang basah 

(Galuh, 2010).  

2. Saat suhu terlalu panas 

Kasus heat stress lebih sering terjadi pada ayam 

dewasa karena lebih banyak menghasilkan panas sehingga 

lebih mudah stress. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

mekanisme pengeluaran panas pada ayam adalah panting. 

Mekanisme ini biasanya menjadi jalan terakhir yang dipilih 

ayam. Sebelumnya ayam akan melakukan perluasan area 

permukaan tubuh (menggantungkan sayap) dan melakukan 

peripheral vasodilatation (meningkatkan aliran darah perifer 
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terutama di jengger, pial dan kaki). Saat panas, konsumsi 

pakan akan menurun sedangkan air minum justru meningkat, 

sehingga terkadang terjadi feses encer serta penurunan 

produktivitas akibat asupan nutrisi tidak terpenuhi dan 

gangguan metabolisme tubuh. Kematian juga sering 

ditemukan terutama jika panting sudah tidak mampu 

menurunkan suhu tubuh secara optimal (Galuh, 2010). 

 

2.6 Konsumsi Pakan 

Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang 

dimakan dalam jangka waktu tertentu dan ransum yang 

dikonsumsi oleh ternak akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi dan zat nutrisi yang lain. Tingkat energi 

menentukan jumlah ransum yang dikonsumsi, ayam cenderung 

meningkatkan konsumsinya jika kandungan energi ransum 

rendah dan sebaliknya konsumsi akan menurun jika 

kandungan energi ransum meningkat (Scott and Young, 1982). 

Menurut Parakkasi (1999) komsumsi adalah jumlah makanan 

yang terkonsumsi oleh hewan bila diberikan ad libitum. 

Menurut Tillman, Reksohadiprojo, Prawirokusumo dan 

Lehdosoekojo (1991) konsumsi diperhitungkan sebagai jumlah 

makanan yang dimakan oleh ternak, dimana zat makanan yang 

dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi kehidupan 

pokok dan untuk produksi hewan tersebut. 

Konsumsi ransum pada unggas dipengaruhi oleh besar 

tubuh ayam, aktivitas sehari-hari, lingkungan, kualitas dan 

kuantitas ransum (National Research Council, 1994). Menurut 

Scott et al. (1982) konsumsi ransum dipengaruhi oleh 

kandungan energi ransum, bentuk ransum, kesehatan 

lingkunan, zat-zat makanan, kecepatan pertumbuhan atau 

produksi telur dan stres. Selain faktor-faktor tersebut Wahju 
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(2004) menyatakan, bahwa faktor genetik juga sangat 

berpengaruh terhadap konsumsi ransum. Secara umum 

konsumsi meningkat dengan peningkatan bobot badan ayam 

karena ayam yang berbobot badan besar mempunyai 

kemampuan menampung makanan lebih banyak.  

Ayam yang mengkonsumsi ransum dengan kandungan 

energi lebih tinggi akan menunjukkan lemak karkas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan ayam yang mengkonsumsi 

ransum dengan energi yang lebih rendah. Ayam yang 

mengkonsumsi energi yang cukup untuk pertumbuhan yang 

normal dan tidak dapat menimbun lemak dalam jumlah yang 

lebih tinggi di dalam jaringan bila ayam diberi ransum dengan 

energi rendah (Wahju, 2004).  

Konsumsi ransum ayam broiler dapat juga 

dipengaruhi oleh ketersediaan asam amino. Menurut Sutardi 

(1980), jika pola konsentrasi asam amino menyimpang dari 

pola yang dibutuhkan tubuh, selera makan akan menurun. 

Segala sesuatu yang menyebabkan penyimpangan pola 

konsentrasi asam amino plasma darah akan menimbulkan 

gejala makro berupa penurunan selera makan dan penyusutan 

bobot hidup. Sumber penyimpangan tersebut adalah defisiensi 

asam amino, ketidakserasian asam amino, keracunan asam 

amino dan antagonisme asam amino. Bagian-bagian otak yang 

ikut serta dalam pengaturan selera makan akibat kurang 

baiknya ketersediaan asam amino adalah lobus pyriform dan 

amygdaloid. Lobus pyriform mampu menurunkan selera 

makan bila ternak disodori makanan yang defisiensi asam 

amino esensial, sedangkan amygdaloid mampu menurunkan 

konsumsi bila disodori makanan yang pola konsentrasi asam 

aminonya tidak seimbang. 
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 Konsumsi merupakan jumlah ransum yang dimakan 

oleh ternak sebagai fungsi normal tubuh pada periode tertentu. 

Jull (1982) menyatakan bahwa untuk kelangsungan hidup 

ayam broiler membutuhkan ransum yaitu susunan mengikuti 

suatu aturan tertentu berdasarkan kebutuhan nutrient bagi 

ayam dan kandungan nutrient dari bahan pakan yang 

digunakan. Konsumsi pakan ayam jantan lebih besar 

dibandingkan dengan konsumsi pakan ayam betina, demikian 

juga ayam jantan mempunyai efisiensi pakan yang lebih tinggi 

(Jull, 1982). 

Konsumsi pakan merupakan banyaknya makana yang 

diberikan dikurangi sisa makanan yang tidak dimakan. Banyak 

sedikitnya konsumsi pakan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti bangsa ayam, tingkat produksi, suhu 

lingkungan, sistem kandang, periode pertumbuhan dan adanya 

penyakit (Wahyu, 1988). Menurut Murtidjo (1987) apabila 

ayam pedaging diberi pakan dengan kandungan protein dan 

energi metabolisme tinggi maka ayam pedaging akan 

mengkonsumsi jumlah pakan relative sedikit sebaliknya 

apabila kandungan protein pakan tinggi dan energy 

metabolisme rendah maka konsumsi akan meningkat. Rata-

rata yang dikonsumsi oleh setiap ekor ayam, dihitung dalam 

periode waktu tertentu yang dapat diketahui dari catatan pakan 

setiap harinya. 

 

2.7 Konsumsi Air Minum 

Pada ayam pedaging konsumsi air minum erat 

hubungannya dengan bobot badan dan konsumsi pakan. 

Konsumsi air minum juga akan meningkat pada saat ayam 

berada pada temperature lingkungan yang tinggi (May and 

Lott, 1992). 
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 Kebutuhan air minum tergantung pada temperature 

kandang dan aktivitas ayam. Iklim di Indonesia yang panas 

menyebabkan kebutuhan air minum ayam pedaging menjadi 

lebih besar daripada di tempat yang bertemperatur lebih dingin 

(Rasyaf, 1993). Menurut NRC (1994) konsumsi air minum 

bertambah sekitar 7% setiap peningkatan suhu 10
o
C diatas 

suhu 21
o
C dapat dilihat pada table 2. 

Tabel 2. Konsumsi Air Minum Ayam Pedaging Tiap Minggu 

Pada Umur Yang Berbeda 

Umur (Minggu) Konsumsi (ml/ekor) 

1 225 

2 480 

3 725 

4 1000 

5 1250 

6 1500 

7 1750 

8 2000 

Sumber: NRC (1994) 

2.8 Pertambahan Bobot Badan 

 Pertambahan bobot badan merupakan selisih antara 

bobot badan akhir dengan bobot awal dalam jangka waktu 

tertentu. Pertumbuhan mencakup pertambahan dalam bentuk 

dan berat jaringan pembangun seperti urat daging, tulang, 

jantung, otak dan semua jaringan tubuh lainnya dan alat-alat 

tubuh. Terdapat hubungan yang erat antara laju pertumbuhan 

dan jumlah konsumsi ransum, tetapi ternak yang 

mengkonsumsi ransum dalam jumlah yang banyak belum 



16 
 

tentu menjamin pertambahan bobot badan yang tinggi 

(Anggordi, 1985). 

Ensminger (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan 

adalah suatu proses peningkatan ukuran tulang, otot, organ 

dalam dan bagian tubuh lainnya yang tejadi sebelum lahir dan 

sesudah lahir sampai mencapai tubuh dewasa. Salah satu 

kriteria untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan 

pengukuran pertambahan bobot badan. Ternak ayam akan 

mengalami pertambahan bobot badan karena pembesaran dan 

pembelahan sel. Pertambahan bobot badan diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengubah zat-zat nutrisi yang terdapat 

dalam pakan menjadi daging. Anggorodi (1985) 

mendefinisikan bahwa pertumbuhan adalah pertambahan 

dalam bentuk dan berat jaringan-jaringan seperti otot, tulang 

jantung dan semua jaringan tubuh lainnya.  

Ayam broiler merupakan ayam yang memiliki ciri 

khas dengan tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga dapat 

dipasarkan dalam waktu singkat (Amrullah, 2004). Dijelaskan 

pula bahwa ayam broiler sudah dapat dipasarkan dalam umur 

empat minggu dengan bobot badan sekitar 0,8 - 1,0 kg bahkan 

dapat lebih. Ayam broiler jantan dan betina dipasarkan dengan 

bobot 1,8 - 2,0 kg dalam bentuk karkas atau potongan 

komersial karkas dan juga dijual hidup (National Research 

Council, 1994). 

Menurut Davies (1982) pertambahan bobot badan ini 

dapat dipakai untuk menilai pertumbuhan ternak. Menurut 

Hafez dan Dyer (1969), pertambahan bobot badan juga dapat 

digunakan untuk menilai respon ternak terhadap berbagai jenis 

pakan, lingkungan, dan tatalaksana yang diterapkan. 

Presentase kenaikan bobot badan dari minggu ke minggu 

berikutnya selama periode pertumbuhan tidak sama. Bobot 
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badan menjadi dua kali lipat setiap 2 minggu sampai akhir 

minggu ke 6, tetapi setelah itu kenaikan bobot badan menurun 

(Jull, 1982). Menurut Rasyaf (1993) pertumbuhan yang cepat 

dari ayam pedaging dapat dilihat dari bobot umur 4 minggu, 

yang meninkat enam kali lipat dari bobot badan umur satu 

minggu dan pada umur enam minggu bobot badannya 

meningkat sepuluh kali lipat. 

2.9 Konversi Pakan 

Lacy dan Vest (2000) menyatakan bahwa konversi 

pakan berguna untuk mengukur produktivitas ternak dan 

didefinisikan sebagai rasio antara konsumsi ransum dengan 

pertambahan bobot badan yang diperoleh selama waktu 

tertentu. Faktor yang mempengaruhi konversi ransum adalah 

genetik, kualitas pakan, penyakit, temperatur, sanitasi 

kandang, ventilasi, pengobatan dan manajemen kandang. 

Menurut Amrullah (2004) konversi ransum mencerminkan 

keberhasilan dalam memilih atau menyusun ransum 

berkualitas. Konversi ransum melibatkan pertumbuhan ayam 

dan konsumsi ransum (National Research Council, 1994).  

Menurut Wahju (2004) konversi pakan ini dapat 

digunakan untuk mengukur keefisienan penggunaan ransum. 

Semakin rendah angka konversi ransum maka semakin baik. 

Hal ini berarti penggunaan ransum semakin efisien. Menurut 

Amrullah (2004), angka konversi ransum dipengaruhi tiga 

faktor yaitu kualitas pakan, teknik pemberian pakan dan angka 

mortalitas. Semakin tinggi nilai konversi ransum menunjukan 

semakin banyak ransum yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

bobot badan per satuan berat dan semakin rendah nilai 

konversi ransum berarti kualitas ransum semakin baik. 
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Konversi pakan bermanfaat untuk mengukur 

produktivitas dan didefenisikan sebagai  rasio di antara 

konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan yang 

diperoleh selama kurun waktu yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan bobot badan persatuan berat (Lacy dan Vest, 

2000). Pada minggu ke-0 belum didapat data mengenai 

konversi pakan karena belum ada data pertambahan bobot 

badan yang didapat dari bobot badan kedua dikurangi bobot 

badan pertama. Sehingga kita belum mengetahui konversi 

pakan minggu ke-0. Pada minggu ke-1 sudah didapat data 

mengenai bobot badan 1 dan 2 sehingga dapat dicari 

pertambahan bobot badannya sebesar 16,73 g/ekor/hari. 

Sedangkan konsumsi minggu ke-1 sebesar 18,09 g/ekor/hari. 

Sehingga konversi pakan minggu pertama didapat dari 

konsumsi dibagi pertambahan bobot badan sebesar 1,08. Hasil 

konversi pakan pada minggu ke-1 menurut NRC sebesar 0,91 

tetapi pada kenyataannya angka konversi yang dihitung 

melebihi dari standar NRC. Pada minggu ke-2 pertambahan 

bobot badan sebesar 37,14 g/ekor/hari sedangkan konsumsinya 

sebesar 62,65 g/ekor/hari, sehingga konversi pakan yang 

didapat sebesar 1,69. Sama halnya dengan konversi minggu 

ke-2 berdasarkan NRC sebesar 1,15 sedangkan pada 

kenyataannya konversi yang dihitung melebihi NRC. Semakin 

tinggi nilai konversi pakan dibandingkan NRC berarti 

banyaknya pakan yang dikonsumsi tidak semuanya berubah 

menjadi daging. 

Menurut Lacy dan Vest (2000) faktor utama yang 

mempengaruhi konversi ransum adalah genetik, temperatur, 

ventilasi, sanitasi, kualitas air, pengafkiran, penyakit, dan 

pengobatan serta manejemen pemeliharaan. Selain itu faktor 

pemberian pakan, penerangan, dan faktor sosial turut 
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mempengaruhi konsumsi ransum. Faktor lingkungan lain yang 

berpengaruh terhadap penurunan efisiensi penggunaan pakan 

adalah suhu yang kurang serasi, penyakit dan penyediaan 

pakan atau air minum yang kurang tersedia, keseimbangan zat-

zat makanan dalam pakan dan suhu lingkungan, kecepatan 

pertumbuhan, kandungan energy pakan akan berpengaruh 

terhadap efisiensi dan konversi pakan (Nesheim and Card, 

1979). 

2.10 Pengaruh Suhu Terhadap Tingkah Laku Ayam 

Gerakan dan tingkah laku untuk mempertahankan diri 

merupakan dari ayam untuk mempertahankan kenyamanan 

dan memelihara fisik maupun batinnya. Menurut Sunarti 

(2004), stress didefinisikan sebagai keadaan makhluk hidup 

sebagai hasil interaksi yang dapat menyebabkan kerusakan. 

Stress juga mengandung pengertian pemberian respon 

terhadap suatu gangguan dari luar yang cenderung 

mengganggu keseimbangan hidup. Pengakuan adanya 

cekaman dapat dilihat melalui pembuktian patologis atau 

penampilan tingkah laku yang tidak wajar. Penyebab utama 

cekaman pada unggas domestic dapat dibagi menurut cara atau 

media terjadinya cekaman: 

a. Lingkungan fisik, misal: kurang pakan, suhu tidak 

normal 

b. Interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan, 

misal unggas yang memang memiliki sifat keturunan 

mudah terkejut 

c. Keadaan sosial hewan 

Tingginya suhu dapat menyebabkan ayam menderita 

cekaman panas dengan berbagai manifestasi sikap. Proses 

homeostatis ditandai dengan cenderung menurunkan konsumsi 
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pakan, namun dikompensasikan dengan peningkatan konsumsi 

air minum. 

Hanim (1997), menyatakan bahwa stress panas pada 

ayam dipengaruhi antara lain oleh kelembaban relative dan 

suhu lingkungan. Jika kedua faktor itu naik, maka kemempuan 

ayam untuk membuang panas menurun. Sementara ayam 

harus membuang energi panas setiap hari karena efisiensi 

energi untuk mengubah energy pakan menjadi beberapa 

produk unggas kurang dari 20%. Jika suhu tubuh unggas naik 

maka konsumsi pakan, laju pertumbuhan, efisiensi pakan, 

kualitas cangkang telur dan daya tahan tubuh ayam menurun. 

Meningkatkan hasil produksi peternakan khususnya 

peternakan ayam pedaging, maka diperlukan suatu rancang 

bangun dari kandang serta tidak mengabaikan faktor 

temperatur dari kandang tersebut. Produksi peternakan ayam 

pedaging dipengaruhi oleh kebersihan dan kesehatan 

kandangnya, kandang yang sehat untuk peternakan ayam 

pedaging mempunyai temperatur dari 27ºC hingga 35ºC, untuk 

itu dibutuhkan alat pendeteksi temperatur ruangan kandang 

ayam. 

Ayam pedaging mempunyai kisaran suhu optimal 

yang sempit. Kebutuhan temperature pada saat anakan sekitar 

31ºC dan berangsur-angsur menurun sampai 21ºC, pada umur 

17 sampai 20 hari (Prayitno dan Yuwono, 1997). Kebutuhan 

panas berdasarkan umur anak ayam, menurut Indarto (2010) 

seperti terlihat pada Tabel 3. 

Table 3. Kebutuhan Panas Pada Ayam Berdasarkan Umur 

Umur (hari) Suhu dalam kandang (
o
C) 

0 – 3 31 – 35 

3 – 7 30 – 33 
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7 – 14 29 – 30 

14 – 21 27 – 29 

21 – 28 25 – 26 

28 – 35 25 – 26 

>35 24 – 25 

Sumber: Indarto, 2010 

Pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada umur 0-3 

hari kebutuhan suhu anak ayam 31-35ºC kemudian pada umur 

3-7 hari memerlukan suhu sebesar 30-33˚C dan kebutuhan 

suhu akan menurun pada setiap minggunya. 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di peternakan 

rakyat milik Bapak Puguh yang terletak di Desa Purwodadi 

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan 

selama 21 hari pada bulan November 2011. 

 

3.2 Materi penelitian 

1. 100 ekor ayam pedaging jantan umur 5 - 20 hari, 

strain Cobb produksi PT. Malindo. 

2. Kandang yang digunakan adalah kandang system litter 

yang disekat dan tertutup, terbuat dari bambu dan 

menggunakan 2 kandang. 

3. Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan komersial 8201-super produksi PT. Malindo 

Feedmill, Tbk dengan kandungan bahan pakan dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

4. Perlengkapan kandang yang digunakan: 
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a. 20 buah tempat pakan yang terbuat dari 

plastik 

b. 20 buah tempat minum yang terbuat dari 

plastik 

5.   Alat-alat yang digunakan: 

a. Satu buah timbangan. 

b. Dua buah thermometer untuk mengukur suhu 

kandang. 

c. Dua  buah thermometer untuk mengukur suhu 

rektal. 

d. Dua buah thermo-hygrometer untuk 

mengukur kelembaban kandang.  

e. Dua buah thermoregulator untuk mengatur 

suhu ruang kandang 

 

3.3 Metode penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan t-Test dengan 2 perlakuan dan 10 ulangan, 

tiap ulangan terdiridari 5 ekor ayam pedaging. Perlakuan yang 

dicobakan yaitu: 

P1: kandang ayam pedaging yang diberi perlakuan suhu 

lingkungan 28ºC. 

P2: kandang ayam pedaging yang diberi perlakuan suhu 

lingkungan 32ºC. 

Dalam penelitian ini kandang dibuat tertutup agar 

suhu dalam kandang tetap stabil, dengan menggunakan suhu 

28ºC dan 32ºC. Alat untuk mengatur suhu kandang dalam 

penelitian menggunakan termostat.  

Sumber panas yang digunakan untuk perlakuan suhu  

berasal dari pancaran bola lampu. Suhu  panas  yang  

dipancarkan oleh sumber panas pada obyek penelitian 
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dikontrol dengan menggunakan thermoregulator (termostat). 

Melalui thermoregulator  tersebut,  suhu  panas  yang  diterima 

obyek  dapat  dikontrol secara otomatis pada suhu 28ºC dan  

32ºC. Termometer ruangan juga diperlukan untuk mengukur 

suhu kandang dan termohigrometer untuk mengukur 

kelembaban kandang. 

 

 

 

 

3.4 Pengamatan Percobaan 

1. Penimbangan DOC dilakukan pada umur 1 hari untuk 

menentukan keragaman bobot badan anak ayam yang 

dipakai dalam percobaan. 

2. Pada umur 5 hari ditentukan jenis kelamin dapat 

dipilih 100 ekor DOC yang berjenis kelamin jantan. 

3. Pemberian nomor pada leher. 

4. Dilakukan penimbangan setelah penentuan jenis 

kelamin sebagai bobot badan awal. 

5. Perlakuan suhu diberikan setelah umur 5 hari. 

6. Pengacakan dilakukan dengan mengambil anak ayam 

dan kemudian diletakkan dalam kandang untuk 

percobaan. 

7. Denah kandang dapat dilihat pada Lampiran 2. 

8.  Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pagi 

dan sore, selanjutnya dilakukan penimbangan pakan 

pada pagi hari untuk mengetahui jumlah konsumsi 

pakan harian. 

9. Pemberian minum dilakukan dengan cara terus 

menerus. 
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10. Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan 

dikurangi dengan sisa pakan dan yang tercecer (g). 

11. Pertambahan bobot badan adalah selisih antara bobot 

badan pada saat ditimbang (akhir) dikurangi dengan 

bobot badan awal (g). 

12. Konversi pakan yaitu perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan. 

 

 

 

3.5 Variabel yang diamati 

1. Konsumsi pakan dan konsumsi minum yang diukur 

setiap hari. 

2. Pertambahan bobot badan yng diukur setiap minggu. 

3. Konversi Pakan. 

 

3.6 Analisis statistik 

 Pada periode stater dianalisis dengan analisis varian 

dari percobaan yang menggunakan uji t-Test berpasangan 

(Yitnosumarto, 1993). 

 

 Di =

  Di
10

i=1

 

n

10

𝑖=1
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S2 =  
 
 
 
 

 Di² −

  Di
10

i=0

 ²

n

10

i=0

 
 
 
 
 

n − 1
 

t hitung = 
| Di  |

s/ √𝑛  
  

Keterangan: 

 

= jumlah selisih antara X A dan X B 

S²       = ragam gabungan dari A dan B 

 

 

 

 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Ayam pedaging periode stater adalah ayam periode 

awal pemeliharaan yaitu umur 1-3 minggu. 

2. Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan 

dikurangi dengan sisa pakan (g). 

3. Pertambahan bobot badan adalah selisih antara bobot 

badan pada saat ditimbang (akhir) dikurangi dengan 

bobot badan awal (g). 

4. Konversi pakan yaitu perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil pengamatan suhu dan kelembaban harian 

diperlihatkan pada Lampiran 3. Rataan suhu dan kelembaban 

diperlihatkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Suhu dan Kelembaban 

Perlakuan  Kelembaban%  

 Pagi Siang Sore 

28
o
C 82,73 83 91 

32
o
C 83 83 91 
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Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada suhu 28ºC 

pada pagi hari kelembabannya 82,73%, siang hari 83%, sore 

hari 91%, sedangkan pada suhu 32ºC pada pagi hari 

kelembabannya 83%, siang hari 83%, dan sore hari 91%. 

 

4.1 Pengaruh Suhu Kandang Terhadap Konsumsi Pakan 

Hasil pengamatan konsumsi pakan dapat diperlihatkan 

pada Lampiran 4. Rataan hasil pengamatan konsumsi pakan 

(g/ekor) selama pengamatan (16 hari) diperlihatkan pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Pengaruh Suhu Kandang Terhadap Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 

Perlakuan Konsumsi Pakan 

28
o
C 1113,6 ± 39,34  b 

32
o
C 965,3 ± 25,27  a 

Analisis ragam komsumsi pakan diperlihatkan pada 

Lampiran 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayam 

pedaging yang dipelihara pada suhu 28ºC konsumsi pakannya 

lebih banyak dibandingkan dengan ayam pedaging yang 

dipelihara pada suhu 32ºC (P<0,01). Hal ini disebabkan karena 

ayam pada suhu 32ºC mendapat cekaman panas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan ayam pada perlakuan 28ºC, 

sehingga ayam pada suhu 32 ºC menurunkan konsumsi pakan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu (1998) menyatakan 

bahwa konsumsi pakan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti bangsa ayam, tingkat produksi, 

temperatur lingkungan, sistem kandang, periode pertumbuhan 

dan adanya penyakit. Kusnadi (2006) menyatakan bahwa 

tingginya suhu lingkungan di daerah tropis pada siang hari 

dapat mengakibatkan terjadinya penimbunan panas dalam 
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tubuh, sehingga ternak mengalami cekaman panas. Ayam 

broiler termasuk hewan homeothermis, akan mempertahankan 

suhu tubuhnya dalam keadaan relatif konstan antara lain 

melalui peningkatan frekuensi pernafasan dan jumlah 

konsumsi air minum serta penurunan konsumsi ransum.  

 

4.2 Pengaruh Suhu Kandang Terhadap Konsumsi Air 

Minum 

 Hasil pengamatan konsumsi air minum dapat 

diperlihatkan pada Lampiran 4. Rataan hasil pengamatan 

konsumsi minum (ml) diperlihatkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Suhu Kandang Terhadap Konsumsi Air 

Minum 

Perlakuan Konsumsi Air Minum (ml) 

28
o
C 3651,4 ± 104,78  a 

32
o
C 4251,9 ± 141,79  b 

 Analisis ragam konsumsi pakan diperlihatkan pada 

Lampiran 5. Hasil analisis menunjukan bahwa ayam pedaging 

yang dipelihara pada suhu 28ºC konsumsi air minumnya lebih 

sedikit dibandingkan dengan ayam pedaging yang dipelihara 

pada suhu 32ºC. Dari analisis menunjukkan bahwa rataan 

konsumsi air minum pada suhu 28ºC sebesar 3651,4 ml dan 

pada suhu 32ºC sebesar 4251,9 ml, hal ini disebabkan karena 

pada suhu 32ºC ayam mengalami cekaman panas yang 

menyebabkan penimbunan panas dalam tubuh. Untuk 

mengurangi penimbunan panas ayam berusaha mengurangi 

konsumsi pakan dan meningkatkan konsumsi air minum. 

Rasyaf (1993) menyatakan bahwa kebutuhan air minum 

tergantung pada temperatur kandang. Iklim di Indonesia yang 

tropis menyebabkan kebutuhan air minum ayam pedaging 
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menjadi lebih besar dibandingkan di tempat yang 

bertemperatur lebih dingin.  

 

4.3 Pengaruh Suhu Kandang Terhadap Pertambahan 

Bobot Badan 

 Hasil pengamatan pertambahan bobot badan dapat 

diperlihatkan pada Lampiran 6. Rataan hasil pengamatan 

pertambahan bobot badan (g/ekor/minggu) diperlihatkan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh Suhu Kandang Terhadap Pertambahan 

Bobot Badan (g/ekor/minggu) 

Perlakuan Pertambahan Bobot Badan (g) 

28
o
C 166 ± 21,22  b 

32
o
C 148,1 ± 5,86  a 

 Analisis ragam konsumsi pakan diperlihatkan pada 

Lampiran 6. Hasil analisis menunjukan bahwa ayam pedaging 

yang dipelihara pada suhu 28ºC pertambahan bobot badannya 

lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pedaging yang 

dipelihara pada suhu 32ºC (P<0,01). Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada suhu 28ºC rataan pertambahan 

bobot badannya sebesar 166 g/ekor/minggu, sedangkan pada 

suhu 32ºC rataan pertambahan bobot badannya sebesar 148,1 

g/ekor/minggu, hal ini disebabkan karena ayam pada suhu 

32ºC mengalami cekaman panas yang mengakibatkan 

menurunnya nafsu makan yang berpengaruh pada 

pertambahan bobot badan. Jull (1982) menyatakan bahwa 

persentase kenaikan bobot badan dari minggu ke minggu 

berikutnya selama periode pertumbuhan tidak sama. 

Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh genetic (strain), 

jenis kelamin, lingkungan, manjemen, kualitas dan kuantitas 
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pakan yang dikonsumsi. Rasyaf (1993) menyatakan bahwa 

bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan 

yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan kandungan zat-

zat makanan dan banyaknya volume pakan yang termakan 

seharusnya memberikan pengaruh terhadap pertambahan 

bobot badan ayam karena kandungan zat-zat makanan yang 

seimbang tersebut mutlak diperlukan untuk pertumbuhan yang 

optimal. 

 Peningkatan pertambahan bobot badan ini sejalan 

dengan meningkatnya konsumsi pakan yaitu semakin tinggi 

konsumsi pakan maka meningkat pula bobot badanya, karena 

salah satu fungsi pakan dalam tubuh ayam selain untuk 

kebutuhan hidup pokok juga untuk pertumbuhan. Rasyaf 

(1993) menyatakan bahwa fungsi pakan dalam tubuh ayam 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, membentuk sel-sel 

jaringan tubuh, menggantikan bagian yang rusak, serta untuk 

kebutuhan produksi. 

 

 

  

4.4 Pengaruh Suhu Lingkungan Terhadap Konversi Pakan 

 Hasil pengamatan konversi pakan dapat diperlihatkan 

pada Lampiran 7. Rataan hasil pengamatan diperlihatkan pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh Suhu Lingkungan Terhadap Konversi 

Pakan 

Perlakuan Konversi Pakan 

28
o
C 1,6 ± 0,05  b 

32
o
C 1,3 ± 0,15  a 



31 
 

 Analisis ragam konsumsi pakan diperlihatkan pada 

Lampiran 7. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayam 

pedaging yang dipelihara pada suhu 28ºC konversi pakannya 

lebih rendah dibadingkan dengan ayam pedaging yang 

dipelihara pada suhu 32ºC (P<0,01). Konversi pakan yang 

didapat selama penelitian pada suhu 28ºC sebesar 1,6 dan pada 

suhu 32ºC sebesar 1,3. Tinggi rendahnya angka konversi 

pakan disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau 

kecil pada perbandingan antara pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan yang dicapai. Tingginya 

konversi pakan menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan 

yang rendah akan menurunkan nilai efisiensi penggunaan 

pakan. Wahju (2004) menyatakan bahwa konversi pakan dapat 

digunakan untuk mengukur keefisienan penggunaan ransum. 

Semakin rendah angka konversi ransum maka semakin baik. 

Hal ini berarti penggunaan ransum semakin efisien. Faktor-

faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik 

pakan, bobot badan, kandungan nutrisi pakan, lingkungan 

tempat pemeliharaan, strain, dan jenis kelamin (Jull,1982). 

Nasheim, Austic dan Card (1979) menyatakan bahwa faktor 

lingkungan yang berpengaruh terhadap konversi pakan adalah 

suhu yang kurang nyaman, penyakit dan persediaan pakan/air 

minum yang terbatas, faktor genetik, tatalaksana 

pemeliharaan, suhu lingkungan, kualitas pakan, kepadatan 

kandang dan penyakit. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Ayam pedaging periode stater yang dipelihara pada 

suhu 28˚C memiliki rataan konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ayam yang dipelihara pada suhu 

32˚C. ayam yang dipelihara pada suhu 28ºC memiliki 

konsumsi pakan 1393,4 g, konsumsi air minum 

3651,4ml, pertambahan bobot badan 166g, konversi 
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pakan 1,6. Ayam yang dipelihara pada suhu 32ºC 

memiliki konsumsi pakan 1119,5g, konsumsi air 

minum 4251,9ml, pertambahan bobot badan 148,1g 

dan konversi pakan 1,3. 

 Ayam pedaging periode stater yang dipelihara pada 

suhu 32˚C memiliki rataan konsumsi minum yang 

lebih tinggi disbanding dengan ayam yang dipelihara 

pada suhu 28˚C. 

 

5.2 Saran  

 Pada suhu kandang yang tinggi manajemen 

pemeliharaan ayam pedaging periode stater harus disesuaikan, 

misalnya pakan, blower ataupun penggunaan kandang closed 

house. 
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Lampiran 1. Kandungan Bahan Pakan Ayam Pedaging 

Komersial 8201 Super Produksi PT. 

Malindo Feedmill, Tbk. 

Kandungan  Prosentase 

Protein Min 21,0% 

Serat Max 4,0% 

Lemak Min 4,0% 

Air Max 14% 

Abu Max 6,5% 

Kalsium  0,9-1,1% 

Posfor  0,7-0,9% 

Sumber: PT. Malindo 

Bahan-bahan yang terpakai antara lain:  



39 
 

Jagung kuning, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang tanah, 

kanola meat, tepung ikan, tepung daging, dedak padi, polar, 

vitamin, trace mineral dan anti oksidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Denah Kandang Ayam Close House 

 

     5 M 
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5 M 

P 1: Kandang dengan suhu 28˚C 

A B C D E 

F G H I J 

 

P2 : Kandang dengan suhu 32
o
C 

A B C D E 

F G H I J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3: Data Kelembaban Kandang (%) 

Tanggal 28
o
C 32

o
C 
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Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

15-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

16-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

17-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

18-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

19-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

20-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

21-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

22-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

23-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

24-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

25-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

26-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

27-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

28-11-

2011 

83 83 91 83 83 91 

29-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

30-11-

2011 

82 83 91 83 83 91 

Rata-Rata 82,56 83 91 83 83 91 
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Lampiran 4. Analisa Ragam Konsumsi Pakan (g) selama 

16 hari 

Ulangan 
Perlakuan 

Di (selisih P1-P2) Di² 
P1 P2 

1 1198 1066,8 131,2 17213,44 

2 1207,4 1058,2 149,2 22260,64 

3 1226 1032,6 193,4 37403,56 

4 1251,4 1078,2 173,2 29998,24 

5 1234,2 1063,8 170,4 29036,16 

6 1224,4 1044,8 179,6 32256,16 

7 1185,8 1057,8 128 16384 

8 1155,8 1107,4 48,4 2342,56 

9 1272,2 1044,4 227,8 51892,84 
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10 1181,4 1099 82,4 6789,76 

Total 11136,6 9653 1483,6 245577,36 

X 1113,66 965,3 148,36 24557,736 

Keterangan: 

P1: perlakuan dengan suhu 28°C 

P2: perlakuan dengan suhu 32°C 

 Di = 245577,36

10

𝑖=1

 

   

S2 =  
 
 
 
 
 

 Di ²−

  Di

10

i=1

 ²

n

10

i=1

 
 
 
 
 
 

n−1
 =

 245577 ,36− 
(1483 ,6)²

10
 

9
  = 2830,05 

s =   2830,36 = 53,20 

t hitung =
|148,83 |

53,20/ √10 
  = 8,84 

t tabel 5% = 2,26 

t tabel 1% = 3,25 

t hitung > t 0,01 

Jadi, analisa uji t pada konsumsi minum suhu 28°C berbeda 

sangat nyata dengan suhu 32°C pada ayam pedaging periode 

finisher (p<0,01). 
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Lampiran 5. Analisa Ragam Konsumsi Minum (ml) 

selama 16 hari 

Ulangan 
Perlakuan 

Di (selisih P1-P2) Di² 
P1 P2 

1 3606 4138 532 283024 

2 3630 4268 638 407044 

3 3654 4246 592 350464 

4 3684 3995 311 96721 

5 3590 4375 785 616225 

6 3501 4321 820 672400 

7 3766 4070 304 92416 

8 3565 4416 851 724201 

9 3647 4298 831 690561 

10 3871 4392 521 271441 

Total 36514 42519 6185 4204497 
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X 3651.4 4251.9 618.5 420449.7 

Keterangan: 

P1: perlakuan dengan suhu 28°C 

P2: perlakuan dengan suhu 32°C 

 

 Di² = 4204497

10

𝑖 =1

 

S2 =  
 
 
 
 
 

 Di²−

  Di

10

i=1

 ²

n

10

i=1

 
 
 
 
 
 

n−1
 = 

 4204497− 
(6185)²

10
 

9
 = 42119,39 

s =   42119,39 = 205,23 

t hitung = 
|618,5 |

205,23/ √10 
 = 9,53 

t tabel 5% = 2,26 

t tabel 1% = 3,25 

  t hitung > t 0,01 

Jadi, analisa uji t pada konsumsi minum suhu 28°C berbeda 

sangat nyata dengan suhu 32°C pada ayam pedaging periode 

finisher (p<0,01). 
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Lampiran 6. Analisa Ragam Pertambahan Bobot Badan 

(g/ekor) selama 16 hari 

Ulangan 
Perlakuan 

Di (selisih P1-P2) Di² 
P1 P2 

1 198,2 153,92 44,28 1960,72 

2 146,6 145,56 1,04 1,08 

3 142,2 154,36 12,16 147,86 

4 185 152,76 32,24 1039,42 

5 196,2 153,24 42,96 1845,56 

6 146,6 149,28 2,68 7,18 

7 149,1 147,16 1,94 3,76 

8 174,6 141,36 33,24 1104,90 

9 158,6 146,4 12,2 148,84 

10 163 136,64 26,36 694,85 

Total 1660,1 1480,68 209,1 6954,17 

X 166,01 148,068 20,91 695,417 
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Keterangan: 

P1: perlakuan dengan suhu 28°C 

P2: perlakuan dengan suhu 32°C 

 Di² = 6954,17

10

𝑖 =1

 

S2 =  
 
 
 
 
 

 Di²−

  Di

10

i=1

 ²

n

10

i=1

 
 
 
 
 
 

n−1
 = 

 6954,17− 
(209,1)²

10
 

9
 = 286,88 

s =   286,88 = 16,94 

t hitung = 
|20,91|

16,94/ √10 
 = 3,90 

t tabel 5% = 2,26 

t tabel 1% = 3,25 

  t hitung > t 0,01 

 

Jadi, analisa uji t pada konsumsi minum suhu 28°C berbeda 

sangat nyata dengan suhu 32°C pada ayam pedaging periode 

finisher (p<0,01). 
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Lampiran 7. Analisa Ragam Konversi Pakan 

Ulangan 
Perlakuan 

Di (selisih P1-P2) Di² 
P1 P2 

1 1,55 1,07 1,44 2,07 

2 1,65 1,44 0,21 0,04 

3 1,58 1,45 0,13 0,01 

4 1,63 1,16 0,47 0,22 

5 1,61 1,08 0,53 0,28 

6 1,64 1,42 0,22 0,04 

7 1,61 1,41 0,2 0,04 

8 1,63 1,26 0,37 0,13 

9 1,73 1,31 0,42 0,17 

10 1,72 1,34 0,38 0,14 

Total 16,35 12,94 4,37 3,14 

X 1,635 1,294 0,437 0,314 
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Keterangan: 

P1: perlakuan dengan suhu 28°C 

P2: perlakuan dengan suhu 32°C 

 Di² =10
𝑖 =1 3,14 

S2 =  
 
 
 
 
 

 Di²−

  Di

10

i=1

 ²

n

10

i=1

 
 
 
 
 
 

n−1
 = 

 3,14− 
(4,37)²

10
 

9
 = 0,13 

s =   0,13 = 0,36 

t hitung = 
|0,437 |

0,37/ √10 
 = 3,97 

t tabel 5% = 2,26 

t tabel 1% = 3,25 

  t hitung > t 0,01 

Jadi, analisa uji t pada konsumsi minum suhu 28°C berbeda 

sangat nyata dengan suhu 32°C pada ayam pedaging periode 

finisher (p<0,01). 
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Lampiran 8. Foto-Foto Hasil Penelitian 

 
Gambar 1. Kandang Ayam 
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Gambar 2. Timbangan Digital 

 
Gambar 3. Thermo-hygrometer 
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Gambar 4. Thermometer 

 
Gambar 5. Thermoregulator 

 



53 
 

 

 

 


