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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Secara ekonomi, Indonesia merupakan Negara berkembang. Seiring 
dengan naiknya pendapatan perkapita penduduk, maka kebutuhan akan protein 
hewani bagi masyarakat juga meningkat. Ayam pedaging (broiler) merupakan 
salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi 
kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan daging 
ayam setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena harganya yang terjangkau 
oleh semua kalangan masyarakat. Broiler adalah jenis ternak unggas yang 
memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, karena dapat dipanen pada umur 5 
minggu. Keunggulan broiler didukung oleh sifat genetik dan keadaan lingkungan 
yang meliputi makanan, temperatur lingkungan, dan pemeliharaan. 

 Pemeliharaan ayam yang baik dan sesuai standar akan menghasilkan 
ayam pedaging dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Penampilan ayam 
pedaging yang bagus dapat dicapai dengan sistem peternakan intensif modern 
yang bercirikan pemakaian bibit unggul, pakan berkualitas, serta perkandangan 
yang memperhatikan aspek kenyamanan dan kesehatan ternak (Nuriyasa, 2003). 
Kandang dalam pemeliharaan ayam pedaging memegang peranan yang penting, 
karena pada sistem pemeliharaan yang intensif kandang harus menjamin 
kemudahan dalam manajemen pemeliharaan sehari-hari. Tingkat keberhasilan 
dalam pemeliharaan bergantung pada kandang yang digunakan, oleh karena itu 
kondisi kandang harus diperhatikan dengan baik terutama mengenai temperatur 
lingkungan, kelembaban dan sirkulasi udara. Fungsi utama kandang adalah untuk 
melindungi ayam dari pengaruh iklim, gangguan-gangguan dari luar kandang, 
seperti manusia dan binatang lainnya sehingga ayam akan merasa nyaman dan 
dapat berproduksi secara optimum maka keadaan kandang harus ditata 
sedemikian rupa (Pantoro, 2013). Rasa nyaman (comfortable) ternak dalam 
kandang dipengaruhi oleh tingkat kepadatan ternak dan jenis lantai kandang yang 
dipergunakan, sedangkan angka comfortable zone berkisar antara 20-26 oC 
(Esmay, 2003). 

Tipe kandang yang sering digunakan oleh peternak di Indonesia dalam 
budidaya ayam pedaging adalah kandang panggung dan kandang bertingkat. 
Masing-masing tipe kandang tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 
terutama pada perbedaan suhu dan kelembaban dalam kandang. Perbedaan suhu 
dan kelembaban pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah pakan yang 
dikonsumsi dan penampilan produksi ayam pedaging. 

Dengan memperhatikan adanya perbedaan sistem lantai kandang yang 
dipergunakan oleh peternak (kandang panggung dan kandang bertingkat), maka 
informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem 
tersebut sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem lantai yang 
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berbeda dapat mempengaruhi kenyamana ternak yang dipelihara. Sistem lantai 
kandang yang berbeda akan menghadirkan perbedaan pula terhadap suhu, 
kelambaban dan sirkulasi udara. Adapun variabel yang digunakan sebagai 
pembanding dalam penelitian ini meliputi konsumsi pakan, bobot panen, 
Pertambahan Bobot Badan (PBB), Feed Conversion Ratio (FCR) dan deplesi. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 
penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada kandang panggung dan 
kandang bertingkat. 
 
1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada penampilan 
produksi ayam pedaging yang dipelihara pada kandang panggung dan kandang 
bertingkat. 

 
1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
perbedaan pengaruh penggunaan kandang panggung dan kandang bertingkat 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 
1.5  Kerangka Pikir 

Ayam merupakan ternak yang bersifat homeotermis, artinya ayam akan selalu 
berusaha menjaga suhu tubuhnya tetap konstan, tidak mengikuti suhu lingkungan. 
Cara yang dipakai oleh ayam untuk mengurangi panas tubuh yaitu dengan radiasi, 
konduksi, konveksi, dan evaporasi (North and Bell, 2004). Aktivitas pelepasan 
panas tubuh tersebut sangat dipengaruhi oleh model kandang, model lantai, sistem 
pemanasan, ventilasi, kelembaban, dan suhu lingkungan. 

Ada dua macam tipe kandang yang sering digunakan oleh peternak di 
Indonesia, yaitu kandang panggung dan kandang bertingkat. Kandang panggung 
mempunyai kelebihan keadaan lantai kandang yang selalu bersih karena kotoran 
langsung jatuh ke tanah dan mempunyai banyak ventilasi yang berfungsi untuk 
sirkulasi udara didalam kandang menjadi lebih baik, sehingga temperatur didalam 
kandang relatif rendah dan ayam merasa lebih nyaman, akan tetapi penggunaan 
kandang panggung membutuhkan biaya yang lebih besar. Pada kandang 
bertingkat sirkulasi udara yang kurang lancar mengakibatkan kurangnya suplai O2 
ke dalam kandang dan pembuangan NH3, H2S dan CO2 jadi tidak lancar sehingga 
temperatur didalam kandang menjadi lebih tinggi (Kusnadi dkk, 2006).  
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1.6 Hipotesis 
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah ayam pedaging yang dipelihara pada 
kandang panggung memiliki penampilan produksi lebih baik dibandingkan 
dengan kandang bertingkat. 

 

 

 

 

 

 

Perlu adanya penelitian dengan variabel 
pengamatan : 

Konsumsi pakan, bobot panen, PBB, FCR, deplesi 
 

Peternakan rakyat menggunakan dua 
macam sistem lantai yang berbeda 

Panggung Bertingkat 

Menyebabkan perbedaan pada : 
1. Sirkulasi udara (O2, NH3, H2S, CO2 dll) 
2. Temperatur dalam kandang 
3. Kelembaban 

Upaya memberikan kondisi kandang 
yang nyaman pada ternak akan 
berdampak pada performance ternak. 

Kondisi kandang yang tidak nyaman mengakibatkan penurunan performance 



4 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Ayam Pedaging (broiler) 

Ayam pedaging adalah galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki 
karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil 
daging, masa panen pendek dan menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 
daging baik, dada lebih besar dan kulit licin. Ayam Pedaging dikenal dengan 
sebutan final stock yang dipelihara sebagai ayam komersial (Risnajati, 2012). 
Ayam dalam dunia hewan memiliki taksonomi sebagai berikut : 

Filum : Chordata 
Subfilum : Vertebrata 
Kelas : Aves 
Ordo : Neornithies 
Famili : Phasianidae 
Genus : Galliformis 
Spesies : Gallus Domesticus (Kusnadi, 2006) 
Ayam niaga pedaging atau broiler merupakan hasil persilangan antara bangsa 

ayam Plymouth Rock dan New Hampshire (sebagai tetua betinanya) dengan White 
atau Silver Cornish atau dengan strain dari bangsa lain (in cross line) yang 
dibiakkan untuk dominan bulu putih dan produksi daging (Bundy and Diggins, 
2001). Menurut Neshiem and Card (2002) bahwa ayam pedaging adalah ayam 
yang dimanfaatkan sebagai penghasil daging, mempunyai pertumbuhan yang 
cepat dan dapat mencapai bobot badan 1,9 kg dalam waktu relatif singkat. 
Ditambahkan oleh North and Bell (2004) bahwa ayam pedaging adalah ayam 
yang dipelihara dengan tujuan untuk memproduksi daging, menunjukkan 
kemampuan pertumbuhan yang baik dan dapat mencapai bobot pasar dengan 
cepat.  

Menurut Risnajati (2012) bahwa karakteristik dari ayam pedaging 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. Sedangkan menurut Siregar 
dan Sabrani (2005) bahwa 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. 

Ayam pedaging memiliki kelebihan dan kelemahan, kelebihannya adalah 
dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, 
efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi 
daging dan pertambahan bobot badan sangat cepat sedangkan kelemahannya 
adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka 
terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Mei, 2004). Pertumbuhan 
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yang paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-6 minggu, kemudian 
mengalami penurunan dan terhenti sampai mencapai dewasa (Kusnadi dkk, 2006). 

Ayam pedaging atau yang lebih dikenal dengan ayam potong menempati 
posisi teratas sebagai ayam yang ketersediaannya cukup banyak, disusul ayam 
kampung, kemudian petelur afkir. Namun, karena permintaan daging ayam yang 
cukup tinggi, terutama pada saat tertentu yaitu menjelang puasa, menjelang 
lebaran, serta tahun baru, menyebabkan pasokan daging dari ketiga jenis ayam 
penghasil daging tersebut tidak dipenuhi (Negoro dkk, 2013). 

Tabel 1. Produksi Ayam Pedaging Rata-Rata 
 

Umur 
Pertambahan Bobot 

Badan (PBB) 
Harian (g/hari) 

Konsumsi 
Pakan 

(g/ekor/hari) 

Konsumsi Pakan 
Kumulatif 
(g/ekor) 

Bobot Badan 
Hidup 

(g/ekor) 

Konversi Pakan 
(FCR) 

1 
7 
14 
21 
28 
35 

7,0 
21,0 
47,5 
63,0 
64,5 
65,5 

12 
24 
61 

104 
125 
146 

12 
116 
415 
1018 
1831 
2785 

49 
140 
392 
802 

1249 
1707 

0,239 
1,632 
1,061 
1,270 
1,467 
1,832 

  Sumber : (Sulistyo, 2011) 
 
2.2 Tipe Kandang 

 Tipe kandang yang digunakan dalam pemeliharaan ayam pedaging atau 
broiler terdiri dari dua tipe yaitu, kandang panggung dan kandang tingkat. 

2.2.1 Kandang Panggung 
Kandang panggung mempunyai lantai seperti panggung dengan jarak 

terendah lantai kandang 1,5 meter dari tanah (Pantoro, 2013). Kandang 
sistem ini mempunyai lantai renggang, dapat dibuat dari kawat ram, belahan 
kayu atau bilah bambu yang diatur pada jarak tertentu sehingga kaki ayam 
tidak terperosok (Engga, 2011). 

Keunggulan kandang panggung yaitu, kotoran ayam jatuh ke kolong 
kandang sehingga lantai tetap kering dan tidak kotor. Hal ini dapat 
mengurangi resiko terkena penyakit yang berhubungan dengan kotoran dan 
litter. Selain itu, tekanan stress karena panas (heat stress) berkurang dan 
kepadatan kandang lebih tinggi (Engga, 2011). Kandang panggung memiliki 
ventilasi yang sangat baik bagi ayam. Keuntungan lain dari penggunaan 
kandang panggung adalah kemudahan dalam mekanisme kandang, tidak 
diperlukan biaya pembelian litter dan mengurangi kontak ayam dengan feses 
(Huda, 2011). Kekurangan dari kandang panggung, yaitu biaya pembuatan 
lebih mahal, waktu pembuatan lebih lama, konstruksi bangunan lebih rumit, 
dan resiko kecelakaan ayam lebih besar (Pantoro, 2013). 
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2.2.2 Kandang Litter (Kandang Tingkat) 
Kandang litter atau kandang tingkat merupakan kandang ayam pedaging 

yang lantainya menggunakan tanah atau semen dan diatasnya ditaburi litter 
sebagai alas kaki untuk ayam (Pantoro, 2013). Menurut Achmanu dan 
Muharlien (2011) kandang yang lantainya diberi alas (litter) berfungsi untuk 
menyerap air, agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, karena itu 
bahan yang digunakan untuk litter harus mempunyai sifat mudah menyerap 
air, tidak berdebu dan tidak basah. 

 Keuntungan dari kandang litter, yaitu pembuatan lebih mudah, biaya 
pembuatan lebih murah, resiko kecelakaan pada ayam lebih kecil, dan panen 
lebih mudah (Pantoro, 2013). Selain itu pada kandang sistem litter yaitu litter 
yang mengalami dekomposisi menjadi sumber nutrien tambahan (vitamin, 
mineral, dan protein), proses mengais litter memberikan manfaat pada sistem 
pencernaan karena ayam akan lebih cepat memproses makanan karena pada 
sitem kandang ini alasnya terdiri dari sekam padi, kapur dan pasir yang dapat 
membantu tembolok ayam dalam memproses makanan (Kusnadi dkk, 2006). 

Kerugian pada kandang sistem litter yaitu memerlukan biaya lebih 
banyak dan seringnya menabur litter pada kandang. Selain itu kekurangan 
pada kandang sistem litter adalah mudah terserang penyakit dan akan 
menurunkan konsumsi ransum yang dapat mempengaruhi berat karkas 
(Kusnadi dkk, 2006). Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan litter dalam 
menyerap air feses, sehingga litter  menjadi basah dan menggumpal. Ditinjau 
dari aspek kesehatan hewan, litter yang basah merupakan salah satu biang 
keladi penyebab penyakit karena merupakan media untuk pertumbuhan 
mikroorganisme bibit penyakit seperti virus, bakteri, telur caing dan lain 
sebagainya (Freddy dan Sangle, 2005). Kondisi internal litter akan 
mempunyai efek terhadap kelembaban dan temperatur diluar maupun di 
dalam kandang, bobot ayam, jumlah udara dalam kandang, konsumsi air, 
stress ayam, penyakit dan perkembangan jamur di dalam kandang (North and 
Bell, 2004) 

 
2.2.3 Respon Fisiologis 

Selain faktor bibit (genetik) dalam pemeliharaan ayam pedaging, juga 
perlu memperhatikan faktor lingkungan. Ayam yang dipelihara pada suhu 
udara dalam kandang 17 oC penampilannya lebih baik daripada suhu 25 oC 
dan 29 oC suhu udara optimum bagi pertumbuhan ayam pedaging adalah 21 
oC (Suarjaya dan 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. Ditambahkan oleh 
Kusnadi (2006) bahwa ayam pedaging akan merasa tertekan jika suhu 
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kandang pemeliharaan lebih tinggi dari suhu nyaman ayam yaitu 28-32 oC 
yang dinamakan dengan heat stress. 

Tabara (2012) menyatakan bahwa panas yang ekstrim atau dingin akan 
mempengaruhi penampilan 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 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 oC 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 mengalami heat stress 
sehingga menekan angka kematian. 

 
2.3  Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah kemampuan ternak dalam mengkonsumsi sejumlah 
ransum yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh (Hertiandrayani, 2007). 
Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain besar tubuh, bentuk 
pakan, jenis kelamin, aktivitas sehari-hari, temperatur lingkungan, serta kuantitas 
dan kualitas pakan yang diberikan (Siregar dan Sabrani 2005). 

Tillman dkk. (2003) menyatakan bahwa konsumsi diperhitungkan dari 
jumlah makanan yang dimakan oleh ternak dimana zat makanan yang 
dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan 
untuk produksi hewan tersebut. Ternak akan dapat mencapai tingkat penampilan 
produksi tertinggi sesuai dengan potensi genetiknya bila memperoleh zat-zat 
makanan yang dibutuhkannya. Zat makanan tersebut diperoleh ternak dengan 
jalan mengkonsumsi sejumlah makanan (Kusumawati, 2008). 

Kusnadi dkk. (2006) 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.   

Ayam pedaging yang diberikan pakan dalam jumlah banyak, tidak berarti 
akan mencapai pertmabahan 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 
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menyesuaikan kondisi homoestatis, dengan mengkonsumsi air lebih banyak 
(Amrullah, 2003). 

 
2.4  Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Pertumbuhan adalah suatu penambahan jumlah protein dan mineral yang 
tertimbun dalam tubuh. Proses pertumbuhan tersebut membutuhkan energi dan 
substansi penyusun sel atau jaringan yang diperoleh ternak melalui ransum yang 
dikonsumsinya (Wahju, 2004). Tubuh ayam terdiri atas banyak sel dengan ukuran 
yang hampir sama pada semua bangsa, dengan mengabaikan bobot tubuh dewasa 
terakhir. Peningkatan pertumbuhan kebanyakan terjadi karena multiplikasi 
(pembelahan) sel, yaitu 1 sel membelah menjadi 2; 2 menjadi 4; 4 menjadi 8; 8 
menjadi 16, dan seterusnya. Namun, profil peningkatan ini tidak kontinyu dan 
tidak menentu karena terjadi kompetisi diantara sel untuk mendapatkan nutrien 
dan air (Kusnadi dkk, 2006). 

Laju pertumbuhan cepat dialami oleh ternak ayam pedaging dan ayam ras 
petelur. Cepatnya laju petumbuhan populasi ayam ras (pedaging dan petelur) 
antara lain disebabkan oleh makin terfokusnya perhatian pemerintah pada 
pengembangan kedua jenis unggas tersebut. Pertimbangannya antara lain adalah 
bahwa protein hewani dari unggas jauh lebih murah dibandingkan dengan 
kelompok lain dan secara operasional pengembangan ternak unggas lebih mudah 
dibandingkan dengan pengembangan ternak besar, ternak kecil dan perikanan 
(Hardini, 2003). 

Dalam pemeliharaan broiler pertambahan bobot badan setiap ayam perlu 
diperhatikan. Hal ini dikarenakan agar produksi ayam saat pemanenan dapat stabil 
dan baik. Menurut Suarjaya dan Nuriyasa (2010) untuk mendapatkan produksi 
yang baik perlu diadakan kontrol dengan penimbangan yang teratur setiap 
minggunya. Apabila berat ayam belum memenuhi standar, maka jumlah pakan 
dapat ditambah dengan prosentase kekurangan berat badan dari standar. Akan 
tetapi bila bobot badan ayam telah melebihi standar, maka jumlah pakan yang 
diberikan tetap sama dengan jumlah pakan yang diberikan sebelumnya. 

Bobot akhir produksi digunakan sebagai pedoman dalam pemeliharaan untuk 
peride selanjutnya. Pengukuran pertambahan bobot  badan dilakukan dalam waktu 
satu minggu. Hal ini untuk mempermudahkan pelaksanaan sehari-hari dan untuk 
menghindari agar ayam tidak stress. Rumus pertambahan bobot badan menurut 
Kusnadi (2006) dapat ditulis sebagai berikut : 

 
PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

 
Keterangan :  
 PBB = Pertambahan Bobot Badan 
 BB akhir  minggu = Bobot Badan pada akhir minggu 
 BB awal minggu = Bobot Badan awal minggu 
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2.5 Feed Conversion Ratio (FCR) 
Konversi pakan atau Feed Convertion Ratio (FCR) adalah perbandingan 

antara jumlah pakan (kg) yang dikonsumsi dengan berat hidup (kg) sampai ayam 
itu dijual (Siregar, 2005). Konversi pakan merupakan ukuran membandingkan 
antara jumlah pakan yang dihabiskan dengan produksi (telur atau daging) dalam 
satu waktu yang sama. Konversi pakan banyak digunakan oleh peternak guna 
mengukur kemampuan ternak dalam memanfaatkan pakan menjadi produk baik 
daging atau telur (Hertiandrayani, 2007). 

Siregar (2005) menyatakan bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu genetik, bentuk pakan, temperatur, lingkungan, konsumsi pakan, berat 
badan, dan jenis kelamin. Suhu dan lingkungan berpengaruh terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging (Swiek, 2003). Kondisi 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 koversi pakan yang rendah 
menunjukkan bahwa makin banyak pakan yang dimanfaatkan oleh ternak (Bently, 
2003). 
 
2.6 Deplesi dan Mortalitas 

Deplesi merupakan tingkat angka kematian dan culling dalam satu periode 
pemeliharaan adapun faktor yang menyebabkan angka kematian yaitu lingkungan, 
genetik dan penyakit. Menurut North et al. (2004) bahwa tingkat deplesi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kebersihan lingkungan, sanitasi 
peralatan kandang, serta suhu udara lingkungan. Ditambahkan oleh Kusnadi 
(2006) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi angka deplesi diantaranya adalah 
sanitasi kandang dan peralatan, kebersihan lingkungan serta penyakit. Selain itu, 
standar manajemen pemeliharaan dari  perusahaan juga harus diperhatikan oleh 
peternak. 

Mortalitas adalah jumlah ayam yang mati hari itu dibagi dengan jumlah ayam 
mula-mula dikali 100%. Mortalitas juga dapat berasal dari peternakan sendiri 
seperi : penyakit, menejemen yang salah, cuaca dan cekaman panas. Sedangkan 
dari luar peternakan seperti racun yang terkandung dalam pakan (Rinajati, 2012). 
Mortalitas atau angka 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 (Hardini, 2003). 

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). Pada usaha pemeliharaan 
sampai umur 6 minggu dengan total kematian sebesar 3,14% masih 
menguntungkan dengan nilai konversi pakan sebesar 1,70 (Tirajoh dkk., 2009). 



10 
 

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. Menurut Sahara (2012) 
menyatakan bahwa apabila litter basah atau lembab merupakan tempat yang baik 
untuk 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. Ayam pedaging adalah ayam yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan daging masyarakat yang biasa dipasarkan pada umur 6-8 
minggu, tanpa memperdulikan permintaan pasar dengan bobot sekitar 4 pound 
(1,80Kg) (North and Bell, 2004). 

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. Sehingga menyebabkan, 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 bonot 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 

Penelitian ini dilaksanakan di Tulungagung dengan tipe lantai kandang yang 
berbeda (panggung dan bertingkat) yaitu di peternakan mitra PT. Surya Mitra 
Farm Tulungagung. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April–Mei 2015. 

 
3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam pedaging strain 
Cobb yang dipelihara oleh peternak binaan (plasma) dari PT. Surya Mitra Farm 
melalui kemitraan dengan menggunakan sistem kandang open house. Pemilihan 
kandang didasarkan pada sistem lantai kandang yang di pergunakan oleh 
peternak. Adapun jumlah kandang adalah 50 kandang panggung dan 50 kaandang 
bertingkat. 
 
3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan, yaitu 
dengan membandingkan penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara 
pada kandang panggung dan kandang bertingkat yang dipanen pada umur 36 hari. 
Melakukan survei dan observasi untuk pengambilan data yang berkaitan dengan 
penampilan produksi ayam pedaging. 
 
3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati sebagai indikator untuk mengetahui perbedaan 
pengaruh penggunaan tipe kandang panggung dan kandang tingkat terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging adalah sebagai berikut : 

1. Konsumsi Pakan 
Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang di konsumsi oleh ayam 
pedaging selama pemeliharaan hingga panen. 
 

2. Bobot Panen 
Bobot panen adalah bobot akhir atau bobot final ayam pedaging yang 
didapatkan selama masa pemeliharaan hingga panen. 
 

3. Pertambahan Bobot Badan (PBB) 
Pertambahan bobot badan adalah laju pertumbuhan ayam dalam jangka 
waktu tertentu. Pertambahan bobot badan dihitung dengan rumus sebagai 
berikut :  

PBB = BB panen  – BB awal 
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4. Feed Convertion Ratio (FCR) 
FCR merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dengan produksi 
bobot akhir. Konversi pakan dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
 

 
 
5. Deplesi 

Deplesi merupakan tingkat kematian dan culling dalam pemeliharaan 
selama satu kali produksi yang biasanya dihitung dalam persentase. 
Perhitungan deplesi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 

 
                 Jumlah ayam mati + culling       
            Jumlah ayam selama pemeliharaan 
 
 

3.5  Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan Uji F (F-

Test Two-Sample for Variances) untuk melihat varian pada data tersebut equal 
atau unequal. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan Uji T 
(Independent samples T-test) untuk melihat adanya pengaruh penggunaan tipe 
kandang panggung dan kandang tingkat terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging. 

 
 
3.6 Batasan Istilah 

 Kandang Panggung : Kandang  yang  hanya  terdiri  dari  satu  lantai 
  dibagian      atas      dan      digunakan      untuk 
  memelihara ayam pedaging. 

 Kandang Bertingkat : Kandang   yang  terdiri  dari  dua  lantai,  yaitu 
  dibagian   bawah   dan   atas   yang   digunakan 
  untuk memelihara ayam pedaging. 

 Deplesi : Tingkat      kematian     dan     culling     dalam 
  pemeliharaan  selama  satu  kali produksi yang 
  biasanya dihitung dalam persentase.  

 Comfort Zone : Zona  nyaman dimana ternak dapat melakukan 
  segala aktifitas dan dapat berproduksi. 

 Culling  : Memilih  individu  yang  tidak produktif untuk 
  dikeluarkan dari kelompoknya dan tidak 

dipelihara lagi (afkir). 
 

 

Konsumsi Pakan 
Bobot Akhir 

FCR = 

Deplesi  = x 100% 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian mengenai penampilan produksi ayam pedaging yang 

dipelihara pada sistem lantai kandang panggung dan bertingkat disajikan pada 
Tabel 2. Rataan dan simpangan baku konsumsi pakan, bobot panen, Pertambahan 
Bobot Badan (PBB), Feed Conversion Ratio (FCR) dan deplesi. Hasil analisis 
dengan uji T menunjukkan bahwa sistem lantai kandang panggung dan kandang 
bertingkat berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot badan, PBB, FCR, 
deplesi dan tidak berbeda nyata (P>0,05) pada konsumsi pakan. 
 
  Tabel 2. Rataan dan simpangan baku konsumsi pakan, bobot panen, 

Pertambahan Bobot Badan (PBB), Feed Conversion Ratio (FCR) dan 
deplesi 

Variabel Rataan dan SB 
K.Panggung K.Bertingkat 

Rata-rata komsumsi pakan 
(kg/ekor) 3,33 ± 0,13 3,40 ± 0,27 

Bobot panen (kg/ekor) 1,93 ± 0,08** 1,80 ± 0,15 
PBB (kg/ekor) 1,89 ± 0,08** 1,76 ± 0,15 
FCR 1,73 ± 0,01** 1,87 ± 0,17 
Deplesi (%) 4,54 ± 0,01** 7,76 ± 0,04 

Keterangan :   **  Menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
 
 
4.1 Pengaruh Sistem Lantai Kandang Panggung dan Kandang Bertingkat 

Terhadap Konsumsi Pakan 
Rataan Konsumsi pakan pada kandang panggung sebesar 3,33 kg/ekor, 

sedangkan pada kandang bertingkat adalah sebesar 3,40 kg/ekor. Konsumsi pakan 
pada kandang bertingkat cenderung lebih tinggi 0,07 kg/ekor daripada konsumsi 
pakan pada kandang panggung. Hal ini berarti bahwa terdapat selisih penggunaan 
pakan sebanyak 700 kg untuk 10.000 ekor setiap periode. Berdasarkan hasil uji T 
(Lampiran 2.) menunjukkan bahwa sistem lantai yang berbeda tidak pengaruh 
yang nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini disebabkan karna untuk 
alokasi jumlah pakan yang diperoleh setiap periode pemeliharaan pada peternak 
binaan (plasma) sudah ditentukan oleh peusahaan. 

Menurut Insani (2010) bahwa kandang merupakan bangunan tempat tinggal 
ayam pedaging mulai awal kehidupannya sampai dipanen, sehingga jika kandang 
tidak diperhitungkan secara baik kenyamanannya, maka ayam pedaging tidak 
dapat menampilkan produksinya secara optimal. Rasa nyaman (comfortable) 
ternak dalam kandang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu, 
kelembaban, tingkat kepadatan ternak dan jenis lantai kandang yang 
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dipergunakan. Ayam pedaging yang tidak dapat menampilkan produksinya secara 
optimal bisa disebabkan karena tidak terserapnya nutrisi pada pakan secara 
optimal. Menurut Suarjaya dkk (2010) untuk mendapatkan produksi yang baik 
perlu diadakan kontrol dengan penimbangan yang teratur setiap minggunya. 
Apabila berat ayam belum memenuhi standar, maka jumlah pakan dapat ditambah 
dengan prosentase kekurangan berat badan dari standar. Ditambahkan oleh 
Kusnadi dkk. (2006) ayam mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan 
energinya, sebelum kebutuhan energinya terpenuhi ayam akan terus makan lebih 
banyak. 

Hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,005) pada 
konsumsi pakan, tetapi rataan konsumsi pakan pada kandang bertingkat 
cenderung lebih tinggi dibandingkan kandang panggung. Hal ini menunjukkan 
bahwa konsumsi pakan pada kandang panggung cenderung lebih bagus dari pada 
kandang bertingkat.    
 
4.2 Pengaruh Sistem Lantai Kandang Panggung dan Kandang Bertingkat 

Terhadap Bobot Panen 
Hasil uji T (Lampiran 3.) menunjukkan bahwa sistem lantai kandang yang 

berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot panen. Rataan bobot 
panen pada kandang panggung sebesar 1,93 kg/ekor, sedangkan pada kandang 
bertingkat adalah sebesar 1,80 kg/ekor. Bobot panen pada kandang panggung 
lebih besar 0.13 kg/ekor dibandingkan kandang bertingkat. Peternak kandang 
panggung lebih untung hingga 1.300 kg untuk 10.000 ekor setiap periode. 
Perusahaan selalu memberikan pakan dengan jumlah dan kandungan nutrisi yang 
sama pada semua peternak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bobot panen 
ayam pedaging yang seragam. 

Perkandangan merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi 
bobot panen ayam pedaging. Ayam akan berproduksi  secara optimal apabila 
berada pada zona nyaman (Comfort zone).  Menurut Engga (2011) keunggulan 
kandang panggung yaitu, kotoran ayam jatuh ke kolong kandang sehingga lantai 
tetap kering dan tidak kotor. Hal ini dapat mengurangi resiko terkena penyakit 
yang berhubungan dengan kotoran dan litter. Selain itu, tekanan stress karena 
panas (heat stress) berkurang. Ditambahkan oleh Huda (2011) karena kandang 
panggung memiliki cukup banyak sehingga sirkulasi udara didalam kandang 
panggung akan lebih baik dibandingkan dengan kandang bertingkat yang kurang 
akan ventalasi. Suhu dan kelembaban di kandang panggung akan lebih rendah, 
sedangkan di kandang bertingkat akan lebih tinggi. 

Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 
bobot panen, rataan bobot panen pada kandang panggung cenderung lebih tinggi 
dibandingkan kandang bertingkat. Hal ini berarti bahwa bobot panen pada 
kandang panggung lebih bagus dari pada kandang bertingkat. 
 



15 
 

4.3 Pengaruh Sistem Lantai Kandang Panggung dan Kandang Bertingkat 
Terhadap Pertambahan Bobot Badan (PBB) 
Konsumsi pakan yang tinggi seharusnya diikuti oleh PBB yang tinggi dan 

begitupun sebaliknya. Hal ini berhubungan dengan proses metabolisme yang 
terjadi dalam tubuh ternak yang akhirnya hasil proses tersebut digunakan untuk 
pertumbuhan dan produksi. Hasil penelitian menunjukkan rataan PBB pada 
kandang panggung sebesar 1,89 kg/ekor, sedangkan pada kandang bertingkat 
adalah sebesar 1,76 kg/ekor. Konsumsi pakan yang tinggi pada kandang 
bertingkat tidak diikuti dengan PBB yang tinggi. Kandang panggung cenderung 
memiliki PBB yang lebih tinggi. Hasil uji T (Lampiran 4.), menunjukkan bahwa 
pada sistem lantai kandang yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap PBB. 

Menurut Wahju (2004) konsumsi pakan merupakan aspek terpenting dalam 
pembentukan jaringan tubuh sehingga meningkatkan pertambahan bobot badan. 
Ditambahkan oleh Wijayanti (2011) bahwa kecepatan pertumbuhan dipengaruhi 
oleh genetik (strain), jenis kelamin, lingkungan, manajemen pemeliharaan, 
kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi. Pertumbuhan merupakan interaksi 
antara faktor genetik dan faktor lingkungan (Petrawati, 2003). 

Tabara (2012) menyatakan bahwa panas yang ekstrim atau dingin akan 
mempengaruhi penampilan 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 tinggi yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi metabolisme. 

Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada PBB, 
hasil rataan PBB pada kandang panggung cenderung lebih tinggi dibandingkan 
kandang bertingkat. Hal ini berarti bahwa PBB pada kandang panggung lebih 
bagus dari pada kandang bertingkat. 
 
4.4 Pengaruh Sistem Lantai Kandang Panggung dan Kandang Bertingkat 

Terhadap Feed Conversion Ratio (FCR) 
Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 5.) menunjukkan bahwa sistem lantai 

kandang yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap FCR. Rataan 
FCR kandang panggung sebesar 1,73, sedangkan pada kandang bertingkat adalah 
sebesar 1,87. FCR pada kandang bertingkat cenderung lebih tinggi daripada FCR 
pada kandang panggung. Menurut Wijayanti (2011) 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. Ditambahkan oleh Siregar (2005) bahwa konversi 
pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu genetik, bentuk pakan, temperatur, 
lingkungan, konsumsi pakan, berat badan, dan jenis kelamin. 
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Sirkulasi udara  yang kurang baik 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 koversi pakan 
yang rendah menunjukkan bahwa makin banyak pakan yang dimanfaatkan oleh 
ternak (Bently, 2003). Ditambahkan oleh Risnajati (2012) bahwa nilai FCR pada 
pemeliharaan ayam pedaging sangat berkaitan dengan nilai ekonomi dan jumlah 
pakan yang lebih banyak tentunya akan mengurangi keuntungan yang didapatkan. 
Rao et al. (2002) menyatakan bahwa konsumsi pakan yang tinggi dan produksi 
yang rendah penyebab utama dari tingginya nilai FCR ayam pedaging. 

Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada FCR, 
hasil rataan FCR pada kandang bertingkat cenderung lebih tinggi dibandingkan 
kandang panggung. Hal ini berarti bahwa FCR pada kandang panggung lebih 
bagus dari pada kandang bertingkat. 
 
4.5 Pengaruh Sistem Lantai Kandang Panggung dan Kandang Bertingkat 

Terhadap Deplesi 
Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 6.) menunjukkan bahwa sistem lantai 

kandang yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap deplesi. 
Rataan deplesi kandang panggung sebesar 4,54%, sedangkan pada kandang 
bertingkat adalah sebesar 7,76%. Deplesi pada kandang bertingkat cenderung 
lebih tinggi daripada deplesi pada kandang panggung. Menurut Hardini (2003) 
bahwa angka kematian merupakan faktor penting dalam mengukur keberhasilan 
manajemen pemeliharaan. Petrawati (2003) menambahkan bahwa standar 
kematian ayam selama periode pertumbuhan adalah 5%. 

Deplesi merupakan tingkat angka kematian dan culling dalam satu periode 
pemeliharaan adapun faktor yang menyebabkan angka kematian yaitu lingkungan, 
genetik dan penyakit. Menurut North et al. (2004) tingkat deplesi dipengaruhi 
oleh beberapa faktor diantaranya kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan 
kandang, serta suhu udara lingkungan. Kusandi (206) menambahkan bahwa 
faktor- faktor yang mempengaruhi angka deplesi diantaranya adalah sanitasi 
kandang dan peralatan, kebersihan lingkungan serta penyakit. Standar manajemen 
pemeliharaan dari  perusahaan juga harus diperhatikan oleh peternak. Risnajati 
(2012) menyatakan bahwa menjalankan manajemen yang baik akan menekan 
angka kematian, selain itu pemberian vaksin maupun obat-obatan harus sesuai 
dosis yang dibutuhkan. Fatafta (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. 

Kusnadi dkk (2006) menyatakan bahwa pada kandang bertingkat sirkulasi 
udara yang kurang lancar mengakibatkan kurangnya suplai O2 ke dalam kandang 
dan pembuangan NH3, H2S dan CO2 jadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan 
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temperatur di dalam kandang menjadi lebih tinggi. Selain adanya kontak langsung 
ternak dengan litter  hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko terserangnya 
penyakit dan kematian pada ternak.  

Penampilan produksi ditunjukkan dengan bobot akhir, angka konversi pakan 
dan tingkat kematian. Bobot akhir tinggi menujukkan penampilan produksi yang 
baik sedangkan angka FCR dan mortalitas tinggi menunjukkan penampilan 
produksi yang rendah. 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). 

Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 
deplesi, hasil rataan deplesi pada kandang bertingkat cenderung lebih tinggi 
dibandingkan kandang panggung. Hal ini berarti bahwa deplesi pada kandang 
panggung lebih bagus dari pada kandang bertingkat. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah penampilan 
produksi ayam pedaging yang dipelihara pada kandang panggung lebih bagus 
dibandingkan dengan kandang bertingkat, karena pada kandang panggung 
diperoleh rataan konsumsi pakan yang lebih rendah, rataan bobot panen yang 
lebih tinggi, rataan Pertambahan Bobot Badan (PBB) yang lebih tinggi, rataan 
Feed Conversion Ratio (FCR) yang lebih rendah dan rataan angka deplesi yang 
lebih rendah. 
 
5.2 Saran 

Hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa untuk mendapatkan penampilan 
produksi yang lebih baik maka pemeliharaan ayam pedaging strain Cobb 
sebaiknya apabila dipelihara menggunakan kandang panggung. Pemeliharaan 
ayam pedaging pada kandang bertingkat diharapkan untuk meningkatkan 
manajemen pemeliharaan agar ternak mampu berproduksi dengan baik.  
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