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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to study the 

performance of broiler in two different altitude. The data was 

collected from May to July 2014 in Malang (presenting the 

performance of broiler in the highland) and Tuban (presenting 

the performance of broiler in the lowland). The variables 

observed were feed consumpsion, final weight, FCR and 

mortality. Data were analysed using T-test Samples 

Independent. The results showed that the different altitude 

give a significant effect (P<0.05) on the feed consumption and 

very significant effect (P<0.01) on final weight. However, the 

different altitude did not contribut different on the FCR and 

mortality. The conclusion was that the performance of raising 

broilers in the highland was better than lowland. 

Key word: Altitude, Broiler, Final Weight 
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PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PEDAGING 

YANG DIPELIHARA PADA KETINGGIAN 

TEMPAT YANG BERBEDA DI JAWA TIMUR 

 

RINGKASAN 

 

Ketinggian tempat merupakan keberadaan tanah 

di suatu wilayah yang diukur dari permukaan laut. Tinggi 

rendahnya tanah di suatu wilayah mempengaruhi suhu, 

kelembaban di wilayah tersebut. Ketinggian tempat dapat 

mempengaruhi penampilan  ayam pedaging yang akan 

dipelihara. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2014 

di Malang untuk mewakili dataran tinggi dan Tuban 

untuk mewakili dataran rendah. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penampilan ayam pedaging 

strain cobb yang dipelihara di ketinggian tempat yang 

berbeda. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang performance suatu strain ayam 

pedaging yang dipelihara pada ketinggian tempat 

berbeda. 

Materi penelitian ini adalah ayam pedaging 

dengan strain cobb yang dipelihara 50 peternak di 

dataran tinggi dan 50 peternak di dataran rendah. Metode 

Penelitian ini dilakukan secara survei dan observasi 

untuk pengambilan data yang berkaitan dengan 

penampilan ayam pedaging. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan Uji T (Samples 

Independent) untuk melihat adanya pengaruh ketinggian 
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tempat yang berbeda terhadap penampilan ayam 

pedaging. Variabel yang diamati adalah konsumsi pakan, 

bobot akhir, FCR (Feed Conversion Ratio) dan 

mortalitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketinggian 

tempat yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap bobot akhir dan memberikan 

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

Ketinggian tempat yang berbeda memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P>0.05) terhadap FCR dan mortalitas. 

Data rataan yang diperoleh selama penilitian adalah pada 

konsumsi pakan 3,32 kg/ekor (dataran tinggi) dan 3,21 

kg/ekor (dataran rendah), bobot akhir 1,9 kg (dataran 

tinggi) dan 1,86 kg (dataran rendah), FCR 1,67 (dataran 

tinggi) dan 1,74 (dataran rendah),  mortalitas 5,22 % 

(dataran tinggi) dan 6,42 % (dataran rendah) 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

penampilan ayam pedaging yang dipelihara di dataran 

tinggi lebih baik daripada yang dipelihara di dataran 

rendah, karena diperoleh bobot panen yang lebih besar 

dibandingkan dengan bobot panen di dataran rendah. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 

bahwa untuk mendapatkan penampilan produksi yang 

baik maka pemeliharaan ayam pedaging strain cobb 

sebaiknya dipelihara pada dataran tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging atau broiler adalah ayam tipe 

pedaging yang dihasilkan melalui perkawinan silang, 

seleksi, dan rekayasa genetika. Ayam tersebut merupakan 

strain unggul yang memiliki kecepatan pertumbuhan 

berat badan yang sangat tinggi, sehingga dapat dipanen 

pada umur 5-6 minggu. Mutu genetik pada ayam 

pedaging telah menunjukkan peningkatan yang sangat 

signifikan, yang diibuktikan dengan peningkatan bobot 

akhir dan efisiensi penggunaan pakan dan penyesuaian 

hidup terhadap lingkungan yang semakin baik. Salah satu 

strain broiler yang dipelihara di Indonesia adalah strain 

cobb. Strain ini mampu beradaptasi terhadap lingkungan 

dengan dataran rendah maupun dataran tinggi. 

Propinsi Jawa Timur merupakan wilayah bagian 

timur Pulau Jawa, Indonesia yang terdiri atas dataran 

tinggi dan dataran rendah dengan suhu harian berkisar 

antara 25,2-27,9 °C (Suarjaya dan Nuriyasa, 2010). Suhu 

harian tersebut melebihi rata-rata dari suhu optimum 

untuk pertumbuhan ayam pedaging yang berkisar antar 

20-26 °C dimana suhu tersebut merupakan zona nyaman 

(comfrot zone) untuk berproduksi. Ketinggian tempat dari 

permukaan laut yang semakin meningkat selalu diikuti 

dengan penurunan suhu rata-rata harian. Daerah dataran 

rendah yang berada pada ketinggian yang berkisar  0–250 

m diatas permukaan laut (dpl) dengan suhu antara 28-34 
o
C dan daerah dataran tinggi berkisar antara 700–1500 m 
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dpl dengan suhu berkisar antara 17-22 
o
C (Rosidi, dkk., 

1999). 

Tinggi rendahnya dataran dapat mempengaruhi 

produksi ternak karena perbedaan suhu dan kelembaban 

di dataran tinggi dan di dataran rendah. Perbedaan suhu 

dan kelembaban tersebut yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi dan 

penampilan produksi ternak. Suhu pada dataran tinggi 

yang semakin rendah akan membuat ternak 

mengkonsumsi pakan semakin banyak untuk memenuhi 

energinya. Suhu pada dataran rendah semakin tinggi 

mengakibatkan konsumsi pakan berkurang dan konsumsi 

air minum bertambah, karena untuk mengurangi panas 

tubuh dari ternak. 

Peredaan suhu dan kelembaban yang sangat 

signifikan maka perlu adanya suatu penelitian mengenai 

ketinggian tempat pemeliharaan dan seberapa jauh ternak 

meresponnya terhadap penampilan produksi ayam broiler. 

Pemeliharaan ayam pedaging strain cobb pada 

lingkungan yang berbeda apakah dapat berproduksi 

dengan baik. Bagaimanakah pengaruh ketinggian tempat 

terhadap konsumsi pakan, bobot akhir, FCR dan 

mortalitas pada ayam pedaging. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah apakah ada perbedaan  penampilan produksi pada 

ayam pedaging strain cobb yang dipelihara pada 

ketinggian tempat yang berbeda. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penampilan produksi pada ayam pedaging yang 

dipelihara pada ketinggian tempat yang berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi mengenai penampilan produksi suatu strain 

ayam pedaging yang dipelihara pada ketinggian tempat 

yang berbeda. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mutu genetik ayam pedaging setelah dilakukan 

perbaikan memiliki kemampuan merespon lingkungan 

dengan baik sehingga dapat mempercepat pertumbuhan. 

Respon tersebut ditunjukkan dengan adaptasi yang cepat 

pada pemeliharaan yang berada di dataran tinggi dan di 

dataran rendah. Ketinggian tempat merupakan 

keberadaan tanah disuatu wilayah yang diukur dari 

permukaan laut. Tinggi rendahnya tanah disuatu wilayah 

mempengaruhi suhu, kelembaban dan kecepatan angin di 

wilayah tersebut. Ketinggian tempat dapat mempengaruhi 

penampilan ayam pedaging yang akan dipelihara. 

Perbedaan suhu dan kelembaban berdampak 

pada perbedaan tingkat konsumsi energi yang tercermin 

pada konsumsi pakan, yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan. Temperatur dan kelembaban 

lingkungan merupakan faktor penting untuk diperhatikan, 

karena temperatur dan kelembaban di daerah tropis sangat 

menentukan pertumbuhan ayam pedaging (Sujana 
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dkk.,2011). Ayam pedaging berproduksi optimal pada 

suhu 18-21 ºC dengan kelembaban 70 %. 

Sulistyoningsih (2004) menyebutkan bahwa ayam 

pedaging yang dipelihara pada temperatur sekitar 17-18,3 

°C bobot akhirnya lebih tinggi dari pada ayam yang 

dipelihara dalam temperatur lingkungan yang berkisar 

18,3–35 °C. Kemampuan ternak mengkonsumsi pakan 

dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Respon 

fisiologis terhadap temperatur dingin adalah dengan 

meningkatkan konsumsi pakan, sehingga diperoleh 

pertumbuhan yang baik. Wijayanti (2011) menyebutkan 

bahwa pada suhu 32 ºC ayam mendapat cekaman panas, 

sehingga konsumsi pakan menurun. Nafsu makan yang 

menurun dapat berpengaruh pada pertambahan bobot 

badan dan 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. 
 

 

1.6 Hipotesis 

H0 = Ketinggian tempat tidak mempengaruhi penampilan 

produksi (konsumsi pakan, bobot akhir, FCR, 

mortalitas) ayam pedaging. 

H1 = Ketinggian tempat mempengaruhi penampilan 

produksi (konsumsi pakan, bobot akhir, FCR, 

mortalitas) ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging  

Ayam pedaging (broiler) adalah ayam jantan 

maupun betina muda yang berumur kurang dari 8 minggu 

ketika dijual serta mempunyai dada lebar dengan 

timbunan daging yang baik dan banyak. Dikenal dengan 

sebutan final stock yang dipelihara sebagai ayam 

komersial (Rasyaf, 2004). Ayam dalam dunia hewan 

memiliki taksonomi sebagai berikut: 

 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Aves 

Ordo  : Neornithies 

Famili  : Phasianidae 

Genus  : Galliformis 

Spesies  : Gallus Domesticus  

(Suprijatna, 2005) 

 

Penyilangan indukan ayam pedaging untuk 

mendapatkan jenis yang lebih unggul dilakukan dengan 

penetasan alami atau menitipkan pada induk ayam 

lainnya. Pada tahun 1844, di Amerika didirikan pabrik 

penetasan (Hacthery) untuk pertama kali dan kemudian 

disusul oleh negara-negara lain yang berlomba-lomba 

menghasilkan strain broiler yang unggul dengan 

kuantitas yang cukup banyak (Indarto,2010). 
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Pembibitan ayam broiler (broiler breeder) di 

Indonesia  memproduksi DOC (Day Old Chick) dengan 

strain yang berbeda-beda dan disetiap strain memiliki 

kelemahan dan keunggulan masing-masing. Para 

pembibit ayam biasanya akan memberikan pelayanan 

pasca jual (service after sale) dan memberikan bimbingan 

kepada para peternak mengenai teknik beternak yang baik 

sesuai dengan standar dari perusahaan (Rahmadi, 2009). 

Ayam pedaging mampumemproduksi daging 

secara optimal dengan hanya mengkonsumsi pakandalam 

jumlah relatif sedikit. Ciri-ciri ayam pedaging antara lain: 

ukuran badan relatif besar, padat, kompak, berdaging 

penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban, dan 

tenang serta lambat dewasa kelamin (Kusuma, 2010). 

Dari tahun ke tahun usaha pembibitan ayam 

semakin banyak, sehingga strain yang ada di pasaran 

semakin beragam. Perbedaan mutu genetik yang terdapat 

pada masing–masing strain menyebabkan adanya 

perbedaan kemampuan dalam merespon lingkungan 

sehingga terdapat perbedaan dalam kecepatan 

pertumbuhan, sehingga bobot akhir yang dicapai 

padaumur yang sama akan berbeda (Risnajati, 2012). 

2.2 Ketinggian Tempat 

2.2.1 Dataran Tinggi 

Semakin tinggi ketinggian tempat dari 

permukaan laut maka suhu udara akan semakin 

rendah. Penurunan suhu didataran tinggi 

disebabkan karena tipisnya lapisan udara sehingga 

tidak dapat menahan radiasi yang datang dan tidak 

mudah lolos (Petrawati,2003). Kondisi lingkungan 
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dataran tinggi dan dataran rendah sangatlah 

berbeda. Temperatur di dataran tinggi lebih rendah 

dari pada temperatur di dataran rendah (Rosidi, 

dkk, 1999). 

Daerah dengan ketinggian antara 700 – 

1500 meter di atas permukaan laut merupakan 

daerah pegunungan dan suhunya berkisar antara 

17-22 
o
C. Daerah pegunungan cenderung lebih 

sejuk karena merupakan kawasan hutan yang lebih 

banyak ditumbuhi pepohonan yang dapat 

menghambat hembusan angin dan panas sinar 

matahari (Tabara, 2012). 

 

2.2.2 Dataran Rendah 

Iklim wilayah pantai di Indonesia pada 

umumnya berada pada ketinggian tempat kurang 

dari 5 m di atas permukaan laut dengan permukaan 

dataran landai. Ciri dominan terutama daerah 

tropis, rata-rata suhu udara relatif tinggi, lebih dari 

26 
o
C. Daerah pantai yang mempunyi dataran 

landai jarang memiliki pepohonan mengakibatkan 

tidak ada hambatan bagi gerakan udara. Kecepatan 

angin yang relatif tinggi pada siang hari akan 

berhembus angin darat yang merupakan ciri khas di 

daerah pantai (Tabara, 2012) 

Suhu dataran rendah berkisar antara 23-28 
o
C sepanjang tahun dan sangat bervariasi, pada 

musim kemarau rata-rata suhunya mendekati 40 
o
C. 

Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim kemarau 

dan hujan, pada beberapa tempat dikenal dengan 

musim pancaroba, yaitu musim perubahan diantara 
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kedua musim tersebut (Adiwinarto, 2005). 

Beberapa daerah di pantai utara Pulau Jawa 

memiliki suhu lingkungan di luar kondisi ideal 

untuk ayam, yaitu memiliki suhu lingkungan antara 

27-35 °C (Gunawan dan Sihombing, 2004). 

 

2.2.3 Respon Fisiologis 

Pengaruh suhu lingkungan tinggi pada 

ayam lebih banyak diperhatikan karena sering 

mengakibatkan kerugian pada peternak. Suhu 

lingkungan tinggi dapat memberikan dampak 

negatif terhadap kondisi fisiologis dan produktifitas 

ayam pedaging. Dalam kisaran suhu lingkungan 

optimum ayam dapat menggunakan pakan lebih 

efisien karena ayam tidak mengeluarkan energi 

untuk mengatasi suhu lingkungan yang dak normal. 

Pada suhu lingkungan yang lebih tinggi ayam 

berusaha menjaga suhu tubuhnya dengan cara 

menyeimbangkan produksi panas dan 

meningkatkan air minumnya. Suhu lingkungan 

tinggi merupakan salah satu faktor penghambat 

produksi ayam karena mengakibatkan menurunnya 

konsumsi pakan sehingga terjadi defisiensi zat-zat 

makanan. 

Dalam pemeliharaan ayam pedaging, di 

samping faktor bibit (genetik) perlu juga 

diperhatikan faktor lingkungan. Ayam yang 

dipelihara pada suhu udara dalam kandang 17 °C 

penampilannya lebih baik daripada suhu 25 °C dan 

29 °C. Suhu udara optimum bagi pertumbuhan 

ayam pedaging adalah 21 °C (Suarjaya dan 
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Nuriyasa, 2010). Suhu lingkungan yang tinggi 

berpengaruh nyata terhadap fisiologis ayam, 

terutama setelah ayam tersebut berumur lebih dari 

3 minggu, karena bulu penutup tubuh pada ayam 

pedaging telah lengkap. Suhu lingkungan yang 

tinggi akan berpengaruh terhadap aktivitas 

metabolisme, aktivitas hormonal dan kontrol suhu 

tubuh. Komara (2006) menyatakan bahwa ayam 

pedaging akan merasa tertekan jika suhu kandang 

pemeliharaan lebih tinggi dari suhu nyaman ayam 

yaitu 28-32 °C yang dinamakan dengan heat stress. 

Tabara (2012) menerangkan bahwa panas 

yang ekstim atau dingin akan mempengaruhi 

performans unggas dengan mengurangi 

pertambahan bobot badan dan menurunkan 

produksi telur, juga meningkatkan kematian dan 

peka terhadap penyakit. Perubahan yang terjadi 

secara fisiologis sebagai akibat dari suhu 

lingkungan yang tinggi adalah fungsi hormon yang 

tinggi yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

metabolisme. Panas dapat mengalir dari tubuh 

ternak ke lingkungan atau sebaliknya. 

Ayam pedaging akan berproduksi dengan 

baik bila berada dalam kondisi suhu 20-26 °C 

dengan kelembaban 55-60 %. Kondisi tersebut 

merupakan suhu dan kelembaban yang sesuai 

untuk produksi ayam pedaging. Pada kondisi 

tersebut ternak lebih banyak mengkonsumsi pakan 

untuk menjaga keseimbangan suhu tubuhnya 

sehingga berpengaruh terhadap bobot akhir yang 

dihasilkan. Zona nyaman tersebut ternak tidak 
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mengalami heat stress sehingga menekan angka 

kematian. Berikut adalah grafik zona nyaman 

(comfort zone) ayam pedaging berproduksi dengan 

optimal dapat dilihat pada (Gambar 1). 

 

Suhu (ºC)  

 

 

d

a

n 

Kelembaban  

(%)                  Gambar 1. Zona nyaman (Comfort Zone) 

 

Keterangan :  

 =  Zona nyaman (suhu 20-26 °C dan kelembaban 

55-60 %) 

    

2.3 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan angka yang 

menunjukkan rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi 

seekor ayam sesuai periode pemeliharaan. Konsumsi 

pakan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain bangsa 

ayam, bobot badan, kecepatan pertumbuhan, temperatur, 

keadaan air minum, penyakit dan kandungan nutrisi 

terutama kandungan energi. Hubungan energi dalam 

pakan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi 

pakan (Hertiandrayani, 2007). Konsumsi pakan pada 

ayam umumnya ditentukan oleh palatabilitas dari pakan 

tersebut. Pakan dengan palatabilitas yang tinggi akan 

dikonsumsi lebih banyak dan sebaliknya. Penentuan 
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palatabilitas pakan diantaranya adalah bau dan rasa dari 

pakan tersebut (Yunilas, 2005). 

Suprijatna (2005) menyatakan bahwa ayam 

mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energi 

dan ayam akan menghentikan konsumsi pakan apabila 

kebutuhan energi telah terpenuhi. Energi dibutuhkan 

ayam untuk beraktivitas, tumbuh dan berproduksi. 

Kandungan energi dalam pakan sangat penting karena 

dalam aktivitas dan pertumbuhannya ayam memerlukan 

energi. Pertumbuhan yang cepat didukung dengan tingkat 

konsumsi pakan yang banyak pula. Setiap bibit sudah 

ditentukan konsumsi pakannya pada batas tertentu 

sehingga kemampuan prima ayam akan muncul. Kondisi 

itulah yang disebut konsumsi standar atau baku, sesuai 

dengan arah pembentukan bibit itu (Yunilas, 2005). 

Pakan yang dikonsumsi oleh ternak unggas 

sangat menentukan bobot badan sehingga berpengaruh 

terhadap efisiensi suatu usaha peternakan. Syarat pakan 

yang dikonsumsi harus berkualitas baik yaitu 

mengandung zat makanan yang sesuai dengan kebutuhan 

ternak unggas. Konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh 

temperatur lingkungan, kesehatan ayam, perkandangan, 

wadah pakan, kandungan energi dalam pakan dan stres 

yang terjadi pada ternak tersebut (Kusumawati, 2008).  

Ayam pedaging yang diberikan pakan dalam 

jumlah banyak, tidak berarti akan mencapai pertambahan 

bobot badan yang tinggi pula. Konsumsi pakan tinggi, 

kecenderungan akan diikuti dengan tingkat konsumsi air 

minum yang tinggi pula. Konsumsi pakan akan 

memberikan respon pada tubuh ayam untuk 

menyesuaikan kondisi homoestatis, dengan 
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mengkonsumsi air lebih banyak (Amrulloh, 2003). Tabel 

konsumsi pakan ayam broiler CP 707dapat dilihat pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Standar Konsumsi Pakan Broiler CP 707  

Sumber : Sulistyo (2011) 

 

2.4 Pertambahan Bobot Badan 

Pertumbuhan merupakan suatu proses yang 

sangat kompleks meliputi pertambahan bobot badan dan 

semua bagian anggota tubuh secara serentak dan merata, 

seperti: urat daging, tulang, jantung otak, dan semua 

jaringan tubuh kecuali lemak (Hardini, 2003). 

Pertambahan bobot yang cepat pada minggu pertama 

mengakibatkan konsumsi pakan ayam menjadi lebih 

banyak sehingga akan berdampak terhadap konversi 

pakan dan biaya produksi yang lebih tinggi. Mortalitas 

yang lebih tinggi dimasa awal pemeliharaan atau 

penumpukan lemak tubuh yang lebih banyak dimasa 

akhir.  

Umur  

(minggu) 
Konsumsi Pakan (gr/ekor) 

1 150 

2 515 

3 1,175 

4 2,120 

5 3,297 

6 4,625 
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Bobot badan minggu pertama sangat penting dan 

akan menjadi lebih penting dimasa yang akan datang 

karena ayam pedaging akan terus mengalami perubahan 

kegenerasi baru.Penimbangan bobot badan biasanya 

dilakukan setiap minggu untuk mengetahui laju 

pertumbuhan ayam. Pertambahan bobot badan digunakan 

sebagai pegangan dalam produksi. Hardini (2003) 

menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dicapai 

ayam pedaging pada umur 3-5 minggu dan setelah itu 

pertumbuhan lamabat. Grafik pertumbuhan ayam 

pedaging dapat dilihat pada (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ayam Pedaging  

(Hardini, 2003) 

 

Bobot badan akhir yang dihasilkan setiap ayam 

akan berbeda, dikarenakan sekarang ini banyak galur dan 

jenis pakan yang beredar di pasaran. Peternak dalam 

memelihara ayam pedaging akan berbeda dalam 

pemilihan bibit dan pemilihan pakannya. Pertambahan 
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bobot badan sangat berkaitan dengan pemilihan bibit, 

pakan dan manajemen pemeliharaan. Pertambahan bobot 

badan yang lebih tinggi disebabkan oleh tingginya 

konsumsi pakan sehingga menghasilkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi pula (Kusumawati, 2008).   

Bobot Ahhir produksi digunakan sebagai 

pedoman dalam pemeliharaa untuk periode selanjutnya. 

Pengukuran pertambahan bobot badan dilakukan dalam 

waktu satu minggu. Hal ini untuk mempermudahkan 

pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari agar 

ayam tidak stres.  Rumus pertambahan bobot badan 

menurut Suprijatna (2005) dapat ditulis sebagai berikut : 

PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

Keterangan : PBB = Pertambahan Bobot Badan 

BBakhir minggu = Bobot Badan pada akhir 

minggu 

BBawal minggu = Bobot Badan awal minggu 

Berikut merupakan tabel standar pertambahan bobot 

ayam broiler CP 707 : 

    Tabel 2. Standar Pertambahan Bobot Badan Broiler CP 

707 

Umur  

(minggu) 

Pertambahan Bobot Badan 

(gram/ekor/hari) 

1 19 

2 45 

3 64 

4 76 

5 83 
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6 84 

   Sumber : Sulistyo (2011) 

2.5 FCR (Feed Conversion Ratio) 

FCR (Feed Conversion Ratio) atau rasio konversi 

pakan merupakan satuan untuk menghitung efisiensi 

penggunaan pakan untuk produksi bobot akhir pada 

budidaya pembesaran dan penggemukan. Perhitungan 

FCR dari ayam pedaging akan sangat membantu didalam 

mengefisiensikan pakan yang akan digunakan. Konversi 

pakan adalah perbandingan antara konsumsi pakan 

dengan bobot badan yang dicapai pada saat tertentu. 

Angka konversi dapat digunakan sebagai pegangan 

produksi yang melibatkan bobot badan dan konsumsi 

pakan. 

Konversi pakan yang tinggi pada peternakan 

broiler komersial di daerah tropis merupakan 

permasalahan yang sering muncul. Faktor penyebab 

tingginya konversi pakan berkaitan erat dengan beberapa 

permasalahan, seperti: pertumbuhan tidak seragam, 

terserang penyakit, kandungan amonia tinggi, mati 

mendadak dan kanibalisme. Konversi pakan dapat 

bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis kelamin, 

bobot badan serta temperatur lingkungan. Kecepatan 

pertumbuhan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi konversi pakan. Pertumbuhan bobot 

badan yang semakin rendah akan dapat meningkatkan 

konversi pakan (Hertiandrayani,2007). 

Suhu dan lingkungan berpengaruh terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging (Swiek, 2001). 

Bently (2003) menyatakan bahwa dengan kondisi 
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lingkungan kandang yang panas dan lembab 

menyebabkan pengaruh yang kurang baik pada ternak. 

Perbaikan konversi pakan mempunyai arti penting karena 

berkaitan dengan efisiensi biaya produksi. Nilai konversi 

pakan yang tinggi menunjukkan bahwa efisiensi 

pemanfaatan pakan kurang baik, sebaliknya nilai konversi 

pakan yang rendah menunjukkan bahwa makin banyak 

pakan yang dimanfaatkan oleh ternak (Anonimous, 

2009). Berikut adalah tabel FCR broiler CP 707 

 

Tabel 3. Standar FCR (Feed Conversion Ratio) Broiler 

CP 707 

Umur  

(minggu) 
FCR 

1 0,856 

2 1,059 

3 1,36 

4 1,445 

5 1,609 

6 1,756 

Sumber : Sulistyo (2011) 

2.6 Mortalitas 

Mortalitas adalah jumlah ayam yang mati hari itu 

dibagi dengan jumlah ayam mula-mula dikali 100 %. 

Mortalitas juga dapat berasal dari peternakan sendiri 

seperti: penyakit, menejemen yang salah, cuaca dan 

cekaman panas. Sedangkan dari luar peternakan seperti 

racun yang terkandung dalam pakan (Rasyaf, 2004). 

Herlina (2003) menyatakan bahwa mortalitas atau angka 
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kematian merupakan faktor penting dalam mengukur 

keberhasilan dalam pemeliharaan peternakan. Mortalitas 

ini banyak disebabkan oleh penyakit, untuk itu perlu 

diperhatikan tatalaksana perkandangan dan sanitasi 

kandang yang baik. 

Hasil penilaian penampilan produksi berguna 

untuk evaluasi pada akhir periode dan hasil evaluasi ini 

berguna untuk membuat keputusan pengisian kembali 

atau pengosongan kandang (Sinollah, 2011). Menurut 

Tirajoh, dkk (2009) menyatakan bahwa pada usaha 

pemeliharaan ayam pedaging memperlihatkan bahwa 

tingkat kematian pada periode starter hingga 

pemeliharaan sampai umur 6 minggu dengan total 

kematian sebesar 3,14 % masih menguntungkan dengan 

nilai konversi pakan sebesar 1,70. 

Banyak hal yang mengakibatkan mortalitas 

terhadap ayam pedaging, salah satunya yaitu manajemen 

kandang dan sanitasi kandang. Salah satu gagalnya 

manajemen kandang dalam pemeliharaan adalah 

terjadinya litter basah yang nantinya akan berdampak 

pada kesehatan ternak. Sahara (2012) menyatakan bahwa 

apabila litter basah atau lembab merupakan tempat yang 

baik unuk perkembangan coccidian dan cacing.  

 

2.7 Bobot Akhir 

 Kebutuhan pasar dan minat masyarakat terhadap 

daging ayam semakin meningkat, banyak dipasarkan 

karkas ayam pedaging yang berbobot sekitar satu kg. Hal 

ini mungkin dimaksudkan untuk menekan semakin 

mahalnya harga daging setiap kilogramnya. North (2000) 

menyatakan bahwa ayam pedaging adalah ayam yang 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging 

masyarakat yang biasa dipasarkan pada umur 6–8 

minggu, tanpa memperdulikan permintaan pasar dengan 

bobot sekitar 4 pound (1,80 Kg). 

Usaha peternakan tidak akan terlepas dari tahap 

pemilihan bibit, manajemen pemeliharaan, perkandangan 

dan vaksinasi. Kesehatan ternak merupakan bagian 

integral dari usaha peningkatan produksi ternak. 

Produktifitas dan reproduksifitas hanya dapat dicapai 

secara optimal jika ternak dipelihara dalam keadaan sehat 

sehingga pertambahan bobot badan akan menjadi optimal 

dengan mortalitas yang minimal (Risnajati, 2012). 

Usaha pembibitan ayam dari tahun ke tahun 

semakin banyak, sehingga strain yang ada di pasaran 

semakin beragam seperti penyesuaian strain terhadap 

lingkungan dan tingkat mortalitas yang rendah. Perbedaan 

mutu genetik yang terdapat pada masing–masing strain 

menyebabkan adanya perbedaan kemampuan dalam 

merespon lingkungan sehingga terdapat perbedaan dalam 

kecepatan pertumbuhan. Dengan demikian, bobot akhir 

yang dicapai pada umur yang sama akan berbeda. 

Sesuai dengan pertimbangan tersebut diharapkan 

ayam pedaging sudah dijual pada umur 5-6 minggu 

dengan bobot karkas antara 1,30 sampai 1,40 Kg, 

walaupun laju pertumbuhan tersebut belum mencapai 

maksimal. Faktor daya beli dan kesadaran masyarakat 

untuk mengurangi konsumsi lemak, maka ayam pedaging 

berumur 4–5 minggu dengan bobot badan sekitar satu 

kilogram lebih diminati konsumen karena masih rendah 

kandungan lemaknya. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitianini dilaksanakan didua daerah dengan 

ketinggian tempat yang berbeda yaitu di Kabupaten 

Tuban untuk mewakili dataran yang rendah dengan 

ketinggian 0-250 m dpl dan di Kabupaten Malang untuk 

mewakili dataran yang tinggi dengan ketinggian 700-

1500 m dpl. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – 

Juli 2014. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah ayam pedaging strain 

cobb yang dipelihara oleh peternak binaan (plasma) yang 

menggunakan sistem kandang open house yang dipelihara 

mulai dari DOC (Day Old Chick) hingga panen pada 

umur 36 hari di PT. Charoen Pokphand melalui 

kemitraan. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei 

dan observasi untuk pengambilan data yang berkaitan 

dengan penampilan produksi ayam pedaging. 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati sebagai indikator untuk 

mengetahui penampilan produksi ayam pedaging di 

ketinggian tempat yang berbeda adalah sebagaiberikut: 

1. Konsumsi Pakan 
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Konsumsi Pakan merupakan jumlah pakan yang di 

konsumsi oleh ayam pedaging selama pemeliharaan 

hingga panen 

 

2. Bobot Akhir 

Bobot akhir adalah bobot final ayam pedaging yang 

didapatkan selama masa pemeliharaan hingga panen.  

 

3. FCR (Feed Convertion Ratio) 

FCR merupakan perbandingan antara produksi 

dengan konsumsi pakan. Konversi pakan dihitung 

dengan rumus sebagai berikut :  

 

FCR =  

 

Data FCR diperoleh dari recording disetiap peternak. 

 

4. Mortalitas 

Mortalitas merupakan tingkat kematian dalam 

pemeliharaan selama satu kali produksi yang 

biasanya dihitung dalam persentase. Perhitungan 

mortalitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

Mortalitas =  x 100% 

 

Data mortalitas diperoleh dari recording disetiap 

peternak. 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan Uji T (Independent samples T-test) untuk 

melihat adanya pengaruh ketinggian tempatyang berbeda 

terhadap penampilan ayam pedaging. 

3.6 Batasan Istilah 

DOC (Day Old Chick) : Anak ayam yang baru 

menetas dan masih umur 1 hari 

Strain : Jenis ayam yang telah mengalami penyilangan 

bermacam - macam bangsa sehingga tercipta 

jenis baru dengan nilai ekonomi produksi 

tinggi 

Comfort Zone : Zona nyaman dimana ternak dapat 

melakukan segala aktifitas  dan dapat 

berproduksi. 

Recording : Tabel pencatatan dalam prmeliharaan ayam 

yang meliputi : ayam hidup, ayam mati, 

culling, konsumsi pakan, pemberian obat. 

Ketinggian Tempat : Keadaan tinggi rendahnya 

permukaan tanah yang diukur dari 

permukaan laut 0 meter. 

Strain Cobb : Jenis ayam pedaging yang merupakan hasil 

dari persilangan dari berbagai macam bangsa 

yang telah dilakukan proses seleksi yang 

sangat ketat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil rataan variabel yang diamati selama penelitian 

mengenai penampilan ayam pedaging yang dipelihara pada 

ketinggian tempat yang berbeda disajikan pada tabel 4, yang 

meliputi konsumsi pakan, bobot akhir, FCR dan mortalitas. 

Rataan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketinggian tempat 

yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap bobot akhir 

(P<0,01) dan berpengaruh yang nyata terhadap konsumsi 

pakan (P<0,05), sedangkan pada FCR dan mortalitas tidak 

berpengaruh nyata. 

 

Tabel 4. Rataan Konsumsi pakan (Kg/ekor), Bobot akhir, FCR 

dan Mortalitas 

Variabel 

Ketinggian Tempat 

Dataran tinggi 

(Malang) 

Dataran rendah 

(Tuban) 

Konsumsi 

pakan(kg/ekor) 
3,32 ± 0,27

*
 3,21 ± 0,35 

Bobot akhir (kg) 1,99 ± 0,17
**

 1,86 ± 0,24 

FCR 1,67 ± 0,18 1,74 ± 0,26 

Mortalitas (%) 5,22 ± 4,09 6,42 ± 4,44 

Keterangan : * Menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

**  Menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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4.1 Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap Konsumsi 

Pakan 

Berdasarkan hasil uji T Independent Samples 

(Lampiran 2), didapatkan bahwa ketinggian tempat yang 

berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi 

pakan. Pada dataran tinggi diperoleh rataan konsumsi 

pakan sebesar 3,32 Kg/ekor, sedangkan pada dataran 

rendah diperoleh rataan konsumsi pakan sebesar 3,21 

Kg/ekor. Suhu lingkungan pada dataran tinggi sebesar 20-

26 °C dan kelembaban 55-60 % memungkinkan ternak 

untuk mengkonsumsi pakan lebih banyak sedangkan pada 

dataran rendah suhu sebesar 28-32 °C dan kelembaban 

70-80 % ternak akan lebih banyak mengkonsumsi air 

minum untuk menjaga suhu tubuhnya. Tabara (2012) 

menyatakan bahwa kebutuhan zat-zat pakan ternak 

dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban, suhu udara 

lingkungan yang tinggi ternak cenderung menurunkan 

kemampuan ternak untuk mengkonsumsi pakan. Suarjaya 

dan Nuriyasa (2010) menambahkan bahwa peningkatan 

suhu udara di lingkungan kandang menyebabkan 

berkurangnya jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Suhu lingkungan dapat mempengaruhi 

produktifitas ternak terutama pada ayam pedaging, 

dimana ayam pedaging merupakan hewan berdarah panas 

(homeotermal). Ayam akan meningkatkan konsumsi 

pakan pada suhu yang rendah karena untuk menjaga 

kondisi suhu tubuhnya agar tetap konstan 40-41 °C. 

Petrawati (2003) menyatakan bahwa pada kondisi suhu 

dingin hewan homeotermik membutuhkan makanan 

dalam jumlah besar yang digunakan sebagai bahan bakar 

untuk menghasilkan panas dan untuk pertumbuhannya. 
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Krogh (2000) menambahkan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah suhu 

lingkungan. Suhu lingkungsn di antara suhu normal 

menyebabkan kosumsi pakan ayam meningkat, 

sedangkan suhu ruangan di atas kisaran tersebut 

menyebabkan penurunan konsumsi pakan. 

Meningkatnya suhu lingkungan disuatu wilayah 

maka akan mengakibatkan meningkatnya suhu ubuh 

ayam pedaging sehingga konsumsi pakan akan menurun 

dan meningkatnya minum. Suhu lingkungan tinggi 

merupakan salah satu faktor penghambat produksi ayam, 

karena secara langsung hal ini mengakibatkan turunnya 

konsumsi pakan. Gunawan dan Sihombing (2004) 

berpendapat bahwa berkurangnya aktifitas metabolisme 

karena suhu lingkungan yang tinggi dapat dilihat 

manifestasinya berupa menurunnya aktifitas makan dan 

meningkatnya aktifitas minum.  

Tingginya suhu lingkungan pada dataran rendah 

berakibat pada rendahnya konsumsi pakan yang nantinya 

berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Tabara (2012) 

menyatakan bahwa naiknya suhu lingkungan 

menyebabkan naiknya suhu  tubuh dan disusul oleh 

menurunnya konsumsi yang akhirnya dapat menurunkan 

pertumbuhan. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti bangsa ayam, tingkat produksi, 

temperatur lingkungan, sistem kandang, periode 

pertumbuhan dan adanya penyakit (Wijayanti, dkk., 

2011).  

 

 

 



25 
 

4.2 Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap Bobot Akhir 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 3), didapatkan 

bahwa ketinggian tempat yang berbeda memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot 

akhir. Perbedaan ini dikarenakan pada dataran tinggi suhu 

dan kelembaban lebih rendah sedangkan pada dataran 

rendah suhu dan kelembaban lebih tinggi. Standar suhu 

dan kelembaban pada ayam pedaging strain cobb dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Standar Suhu dan Kelembaban 

Umur (minggu) Suhu (°C) Kelembaban (%) 

1 34 30-50 

7 31 40-60 

14 27 40-60 

21 24 40-60 

28 21 50-70 

35 19 50-70 

Sumber : Cobb (2008) 

 

Kondisi suhu dan kelembababan yang berbeda 

menyebabkan bobot akhir pada dataran tinggi lebih baik 

daripada di dataran rendah. Adiwinarto (2005) 

mengungkapkan bahwa semakin rendah suhu 

pemeliharaan semakin besar bobot akhir yang dicapai, 

pada suhu pemeliharaan 34–36 °C diperoleh bobot 

akhiryang relatif rendah dibandingkan dengan suhu 

pemeliharaan 29–32 °C maupun 20–24 °C. Rendahnya 

suhu dan kelembaban pada dataran tinggi membuat 

konsumsi pakan meningkat yang diikuti dengan bobot 
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akhirnya. Rosidi, dkk (1999) menyatakan bahwa ayam 

yang dipelihara didataran tinggi lebih banyak 

mengkonsumsi pakan dari pada ayam yang dipelihara di 

dataran rendah. Bobot akhir didapatkan hasil yang lebih 

baik pada dataran tinggi karena bobot akhir memiliki 

interaksi/hubungan dengan konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan pada dataran tinggi yang 

meningkat diikuti dengan jumlah asupan protein dalam 

pakan yang dikonsumsi, sehingga didapatkan bobot akhir 

yang lebih baik pada dataran tinggi. Rasyaf (1994) 

menyatakan bahwa protein dalam pakan digunakan untuk 

pembentukan jaringan-jaringan tubuh dan untuk 

pertumbuhan. Selain terjadi peningkatan pada jumlah 

asupan protein, asupan karbohidrat dan lemak dalam 

konsumsi pakan juga meningkat. Negoro (2013) 

menambahkan bahwa pakan yang mengandung protein 

tinggi dan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak 

cenderung memberikan pertambahan bobot badan yang 

tinggi. Sedangkan pakan yang mengandung protein 

rendah dan dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit dapat 

menyebabkan pertambahan bobot badan yang rendah. 

Bird et al. (2003) menyatakan bahwa suhu lingkungan 

tinggi dapat menurunkan konsumsi pakan. Suhu 

lingkungan tinggi diperlukan energi lebih banyak untuk 

pengaturan suhu tubuh, sehingga mengurangi penyediaan 

energi untuk produksi bobot badan. Pada suhu lingkungan 

tinggi, konsumsi pakan akan turun sehingga asupan 

nutrisi dalam tubuh akan berkurang dan akhirnya 

menurunkan produksi. 

Bobot akhir pada dataran rendah didapatkan hasil 

yang lebih kecil dibandingkan dengan dataran tinggi, hal 
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ini berkaitan erat dengan suhu dan kelembaban udara 

lingkungan pada ketinggian tempat. Tabara (2012) 

menyatakan bahwa naiknya suhu lingkungan 

menyebabkan naiknya temperatur tubuh dan disusul oleh 

menurunnya konsumsi pakan yang akhirnya dapat 

menurunkan pertumbuhan dan bobot akhir yang 

dihasilkan. Meningkatnya suhu dan kelembaban pada 

dataran rendah maka proses metabolisme ayam akan 

terganggu dan berakibat pada tingkat produktifitasnya 

yang menurun. Suarjaya dan Nuriyasa (2010) menyatakan 

bahwa ayam yang dipelihara pada dataran rendah dengan 

suhu di atas kebutuhan optimal akan mengalami 

hipertermia dan efisiensi penggunaan pakannya rendah. 

Bobot akhir rata-rata yang diperoleh selama 

penelitian yaitu 1,99 Kg pada dataran tinggi dan 1,86 Kg 

pada dataran rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi 

dalam pertumbuhan bobot badan dan bobot akhir yaitu 

genetik, konsumsi pakan dan lingkungan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Wijayanti (2011) bahwa kecepatan 

pertumbuhan dipengaruhi oleh genetik (strain), jenis 

kelamin, lingkungan, manajemen, kualitas dan kuantitas 

pakan yang dikonsumsi. Petrawati (2003) menambahkan 

bahwa pertumbuhan merupakan interaksi antara faktor 

genetik dan faktor lingkungan. 

4.3 Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap FCR 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 4), didapatkan 

bahwa ketinggian tempat yang berbeda memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap FCR pada ayam pedaging. 

Pengaruh ketinggian tempat yang berbeda terhadap FCR 

menunjukkan bahwa nilai rataan FCR yang diperoleh 
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adalah 1,67 lebih kecil di dataran tinggi dikarenakan 

konsumsi pakan yang rendah dan diikuti dengan bobot 

akhir yang lebih tinggi.  Rataan FCR pada dataran rendah 

adalah 1,74 lebih besar dikarenakan konsumsi pakan 

lebih banyak dan bobot akhirnya yang lebih kecil. 

Wijayanti dkk. (2011) menyatakan bahwa 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.  

Nilai rataan FCR pada dataran tinggi adalah 1,67 

dan nilai rataan FCR pada dataran rendah adalah 1,74 

terdapat selisih sebesar 0,07. Dengan demikian, meskipun 

secara perhitungan nilai FCR pada dataran tinggi dan 

dataran rendah memiliki selisih 0,07 namun perhitungan 

secara statistik dengan uji T menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan nyata antara rata-rata FCR dataran tinggi 

dan dataran rendah. Rasyaf (1994) menyatakan bahwa 

nilai FCR pada pemeliharaan ayam pedaging sangat 

berkaitan dengan nilai ekonomi dan jumlah pakan yang 

lebih banyak tentunya akan mengurangi keuntungan yang 

didapatkan. 

Suhu lingkungan dataran tinggi berkisar antara 

22–26
o
C dimana zona nyaman (comfort zone) untuk 

ternak dapat berproduksi dengan baik. Suhu lingkungan 

tersebut akan meningkatkan konsumsi pakan dan juga 

diikuti oleh peningkatan bobot akhirnya yang akan 

mempengaruhi nilai FCR (Petrawati, 2003). Suhu 

lingkungan pada dataran rendah berkisar antara 28–32
o
C 

sehingga menyebabkan tingkat konsumsi pakan akan 

berkurang dan akan meningkatkan konsumsi air minum 
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yang mengakibatkan bobot akhir rendah dan 

meningkatnya nilai FCR. Suhu lingkungan 28-32 °C 

ternak akan mengalami cekaman yangdisebabkan oleh 

suhu lingkungan melebihi zona nyaman. Stres ini 

dikarenakan ayam tidak dapat menyeimbangkan antara 

jumlah panas yang diproduksi dengan jumlah panas yang 

dikeluarkan dari tubuh. Rao et al. (2002) menyatakan 

bahwa konsumsi pakan yang tinggi dan produksi yang 

rendah penyebab utama dari tingginya nilai FCR ayam 

pedaging.  

Strain cobb mampu menyesuaikan diri terhadap 

kondisi lingkungan, dibuktikan dengan rendahnya nilai 

FCR baik yang dipelihara didataran tinggi maupun di 

dataran rendah (Adiwinarto, 2005). Penyesuaian kondisi 

lingkungan ayam pedaging yang sudah dilakukan sejak 

DOC sehingga ayam mampu mengkondisikan hidupnya 

didataran tinggi maupun dataran rendah. 

4.4 Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap Mortalitas 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 5), didapatkan 

bahwa ketinggian tempat yang berbeda memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap mortalitas ayam pedaging. 

Hasil rataan mortalitas yang diperoleh yaitu 5,22 % pada 

dataran tinggi sedangkan pada dataran rendah diperoleh 

6,42 %. Dengan demikian, meskipun secara perhitungan 

nilai mortalitas pada dataran tinggi dan dataran rendah 

memiliki selisih 1,2 % namun perhitungan secara statistik 

dengan uji T menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

nyata antara rata-rata mortalitas dataran tinggi dan 

dataran rendah. Herlina (2003) menyatakan bahwa 

mortalitas atau angka kematian merupakan faktor penting 
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dalam mengukur keberhasilan dalam pemeliharaan 

peternakan. Petrawati (2003) menambahkan bahwa 

standar kematian ayam selama periode pertumbuhan 

adalah 5 %. 

Penggunaan strain ayam pedaging yang sama dan 

dipelihara pada ketinggian tempat yang berbeda memiki 

selisih 1,2 % pada tingkat mortalitas. Dengan melihat 

selisih 1,2 % mortalitas diketahui secara jelas bahwa 

pemeliharaan pada dataran tinggi lebih baik di 

bandingkan pemeliharaan pada dataran rendah. Hasil 

perhitungan secara statistik pada pengaruh ketinggian 

tempat yang berbeda terhadap mortalitas menunjukkan 

tidak berbeda nyata yang berarti sama, bahwa ketinggian 

tempat tidak memberikan pengaruh terhadap mortalitas. 

Gunawan dan Sihombing (2004) menyatakan bahwa 

dalam kisaran suhu lingkungan 19-31 °C mortalitas ayam 

pedaging tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. 

Perbedaan mortalitas pada ayam pedaging diduga karena 

perbedaan manajeman pemeliharan di peternak. 

Mortalitas merupakan tingkat angka kematian 

dalam satu periode pemeliharaan adapun faktor yang 

meyebabkan angka kematian yaitu lingkungan, genetik 

dan penyakit. Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya kebersihan lingkungan, 

sanitasi, peralatan, kandang, serta suhu udara lingkungan 

(North, 2000). Sigit dan Desy (2004) menambahkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian 

diantaranya adalah sanitasi kandang dan peralatan, 

kebersihan lingkungan serta penyakit. 

Selain faktor kebersihan lingkungan dan sanitasi, 

manajemen standar dari perusahaan harus diperhatikan 
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oleh peternak baik di dataran tinggi maupun di dataran 

rendah. Rasyaf (1994) menyatakan bahwa menjalankan 

manajemen yang baik akan menekan angka kematian, 

selain itu pemberian vaksin maupun obat-obatan harus 

sesuai dosis yang dibutuhkan. Fataftah (2007) 

menambahkan bahwa yang perlu diperhatikan dalam 

menekan angka kematian adalah mengontrol kesehatan 

ayam, mengontrol kebersihan tempat pakan dan minum, 

melakukan vaksinasi teratur, memisahkan ayam yang 

terkena penyakit dengan ayam sehat. 

Prinsip memodifikasi lingkungan pada dataran 

rendah adalah menciptakan lingkungan yang ideal untuk 

pemeliharan. Metode memodifikasi lingkungan pada 

dataran rendah diharapkan mampu menekan angka 

mortalitas di dalam pemeliharaan. Pada dataran rendah 

panas diperlukan alat pendingin seperti air condition, 

evaporative cooling atau kipas angin. Menurut Huffman 

(2003) menyatakan bahwa peningkatan ventilasi udara 

juga diperlukan bila suhu lingkungan tinggi. 

Penampilan produksi ditunjukkan dengan bobot 

akhir, angka konversi pakan dan tingkat kematian. Bobot 

akhir tinggi menunjukkan penampilan produksi yang baik 

sedangkan angka FCR dan mortalitas tinggi menunjukkan 

penampilan produksi yang rendah. Hasil penilaian 

penampilan produksi berguna untuk evalusi pada akhir 

periode dan hasil evaluasi ini berguna untuk membuat 

keputusan pengisian kembali atau pengosongan kandang 

(Sinollah, 2011).



32 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian adalah penampilan ayam pedaging yang 

dipelihara di dataran tinggi lebih baik daripada dipelihara 

di dataran rendah, karena diperoleh bobot akhir yang 

lebih besar di dataran tinggi dibandingkan dengan bobot 

akhir di dataran rendah.  

5.2 Saran 

Hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa untuk 

mendapatkan penampilan produksi yang baik maka 

pemeliharaan ayam pedaging strain cobb sebaiknya 

dipelihara pada dataran tinggi. Pemeliharan ayam 

pedaging pada dataran rendah harus lebih ditingkatkan 

manajemen pemeliharaanya untuk mendapatkan 

penampilan produksi yang lebih baik. Pemeliharaan ayam 

pedaging pada dataran rendah diharapkan untuk 

memodifikasi lingkungannya dengan cara menanam 

pohon di sekitar kandang yang diharapkan mampu 

menciptakan kondisi lingkungan yang teduh dan ternak 

mampu berproduksi dengan baik.  
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Lampiran 2. Hasil Uji T Konsumsi Pakan 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

 
   

  

Variable 1  

(Malang) 

Variable 2 

(Tuban) 

Mean 3.315975301 3.2069494 

Variance 0.074451503 0.120046418 

Observations 50 50 

Pooled Variance 0.097248961 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 df 98 

 t Stat 1.748063504 

 P(T<=t) one-tail 0.041792421 

 t Critical one-tail 1.660551218 

 P(T<=t) two-tail 0.083584842 

 t Critical two-tail 1.984467404 

  



41 
 

Lampiran 3. Hasil Uji T Bobot Akhir 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  

Variable 1  

(Malang) 

Variable 2 

(Tuban) 

Mean 1.997 1.8648 

Variance 0.029882653 0.058429551 

Observations 50 50 

Pooled Variance 0.044156102 

 Hypothesized Mean 

Difference 0 

 df 98 

 t Stat 3.145618826 

 P(T<=t) one-tail 0.001097389 

 t Critical one-tail 1.660551218 

 P(T<=t) two-tail 0.002194778 

 t Critical two-tail 1.984467404   
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Lampiran 4. Hasil Uji T FCR  

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  

Variable 1 

(Malang) 

Variable 2 

(Tuban) 

Mean 1.7422 1.669747613 

Variance 0.06620551 0.031479824 

Observations 50 50 

Pooled Variance 0.048842667 

 Hypothesized Mean 

Difference 0 

 df 98 

 t Stat 1.639166312 

 P(T<=t) one-tail 0.052192564 

 t Critical one-tail 1.660551218 

 P(T<=t) two-tail 0.104385127 

 t Critical two-tail 1.984467404   
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Lampiran 5. Hasil Uji T Mortalitas 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  

Variable 1 

(Malang) 

Variable 2 

(Tuban) 

Mean 5.223074459 6.4212 

Variance 16.73801532 19.76825567 

Observations 50 50 

Hypothesized Mean 

Difference 0 

 df 97 

 t Stat -1.40217943 

 P(T<=t) one-tail 0.082026912 

 t Critical one-tail 1.660714611 

 P(T<=t) two-tail 0.164053825 

 t Critical two-tail 1.984723136 
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Lampiran 6. Data Rata-rata Temperatur di Dalam Kandang 

Umur 1-36 Hari 

Hari ke 
Dataran Tinggi Dataran Rendah 

Suhu siang 

°C 

Suhu malam 

°C 

Suhu 

siang °C 

Suhu 

malam °C 

1 35 35 35 35 

2 34 34 34 34 

3 32 32 32 32 

4 33 31 33 34 

5 35 32 34 33 

6 32 32 34 31 

7 34 31 32 35 

8 28 30 35 31 

9 29 28 29 32 

10 27 28 29 31 

11 27 29 31 28 

12 28 25 31 30 

13 26 20 32 28 

14 27 20 32 30 

15 26 21 34 30 

16 28 20 32 27 

17 26 20 31 29 

18 26 23 29 28 

19 27 24 28 28 

20 27 20 29 29 

21 28 19 30 29 

22 25 19 31 30 
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23 26 20 32 28 

24 26 23 33 27 

25 26 24 29 30 

26 27 20 30 31 

27 27 24 30 29 

28 25 20 32 28 

29 26 25 32 28 

30 26 20 34 28 

31 25 20 32 29 

32 26 21 32 29 

33 27 20 33 30 

34 25 20 30 28 

35 26 21 31 28 

36 26 20 32 29 
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Lampiran 7. Suhu dan Kelembaban Lingkungan 

Ketinggian 

Tempat 

Suhu 

(°C) 

Kelembaban 

(%) 

Dataran 

Tinggi 
20-26 55-60 

Dataran 

Rendah 
28-32 70-80 

 

 

 


