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ABSTRACT 

 

      Increasing number of depletion in the farm will generate 

many problems in management of meat type chicken, such as 

feeding management, health management, daily handling 

management and cost production management. Poor 

production performance of the chicken was the main issue for 

the farmer to maintain their farm in accordance with the 

standard given by the company. This research was aimed to 

study the correlation between depletion number toward 

harvesting weight, body weight gain, feed consumption and 

FCR of meat type chicken. This is due to have a look weather 

there is a negative or positive correlation between increased 

number of depletion toward the performance of meat type 

chicken harvested on the 35
th
 days old. Therefore, as much as 

341.969 birds raised in 72 houses (open house system) were 

taken into account on this research. The data was obtained 

from the company (PT Surya Mitra Farm) had partnerships in 

production with the farmers in the form of “kemitraan” located 

at the district of Tulung Agung, East Java. The data was 
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statistically used bivariate correlation as Person product 

moment model. Normality data was performed as Kolmogorov 

Semirnov test and the equality data was performed as levene’s 

test. All those analysis were done using computer program 

SPSS 16.0 for Windows. This research revealed that the 

number of depletion had a significantly negative correlation 

toward harvesting weight and body weight gain. On the other 

hand, the number of depletion in the farm had a significantly 

positive correlation toward feed consumption and FCR. The 

conclusion on this research was that the production 

performance of meat type chicken raised with cooperation 

system between farmer and company was very poor to be 

compared with the standard performance given by the 

company, because harvesting weight and body weight gain 

was very low and the feed intake and FCR was exceeding the 

standard nutrition performance. It is suggested (for the 

company) to pay attention on the calculation of the feed 

distributed to the farmer having high number of depletion. 

This is to avoid the accession number of feed intake for the 

chicken.  

 

Keywords:  Depletion, harvesting weight, body weight gain, 

feed consumption and FCR of meat type chickens 
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Ringkasan 

      Deplesi merupakan akumulasi dari jumlah angka kematian 

dan culling dalam satu periode pemeliharaan, adapun faktor 

yang menyebabkan tingginya angka deplesi adalah perubahan 

cuaca, kualitas bibit yang buruk, buruknya menejemen 

pemeliharaan, genetik dan adanya infeksi penyakit. Naiknya 

angka deplesi akan mempengaruhi seluruh rangkaian 

menejemen suatu pemeliharaan dan pada akhirnya dapat 

mempengaruhi performa produksi yang dapat dicapai oleh 

peternak sehingga perlunya penelitian tentang hubungan 

antara tingkat deplesi terhadap performa ayam pedaging. 

      Penelitian ini dilaksanakan di PT Surya  Mitra Farm 

Kabupaten Tulungagung yang pada bulan Agustus sampai 

November 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

adanya korelasi antara tingkat deplesi terhadap performa 

produksi pemeliharaan ayam pedaging yang meliputi bobot 

panen, PBB, konsumsi pakan  dan FCR. Kegunaan dari 

penelitian ini yaitu untuk menginformasikan kepada peternak 

bahwa angka deplesi dapat mempengaruhi performance ayam 

pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam 

pedaging strain Cobb sebanyak 341.969 ekor yang dipelihara 
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pada 72 usaha ternak yang berbeda yang dipanen pada umur 

35 hari. Model kandang yang digunakan untuk pemeliharaan 

adalah kandang terbuka. Data pada penelitian ini diperoleh 

dari perusahaan inti yaitu PT Surya Mitra Farm yang 

bekerjasama dengan peternak dalam bentuk kemitraan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode non percobaan yaitu dengan mengolah data sekunder 

yang diperoleh dari perusahaan pusat. Analisis data yang 

digunakan adalah korelasi bivariat metode pearson product 

moment. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat 

deplesi, sedangkan variabel terikat terdiri atas bobot panen,  

Pertambahan Bobot Badan (PBB), konsumsi pakan dan Feed 

Conversion Ratio (FCR). Uji normalitas data pada uji korelasi 

digunakan dengan metode kolmogorov semirnov, sedangkan 

untuk uji equalitas digunakan metode levene’s test. Semua 

analisa statistika tersebut di lakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 16.0.  

Hasil penelitian ini yaitu tingkat deplesi memiliki 

hubungan negatif yang sangat nyata terhadap bobot panen dan  

PBB akan tetapi tingkat deplesi memiliki hubungan positif 

yang sangat nyata terhadap konsumsi pakan dan FCR. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa performa produksi 

ayam pedaging yang dipelihara oleh peternak dengan pola 

kemitraan memiliki performa yang buruk jika dibandingkan 

dengan standard performa yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pembibit, karena diperoleh bobot badan dan PBB yang lebih 

rendah dengan konsumsi pakan dan FCR yang melebihi batas 

yang sudah di tentukan. Saran dari hasil penelitian ini adalah 

sebaiknya perusahaan inti harus menghitung ulang kebutuhan 

pakan yang harus diberikan kepada peternak, sehingga jumlah 

total pakan yang menjadi tanggungan peternak dapat ditekan 
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selain itu juga perusahaan harus memberikan perhatian yang 

lebih dan melakukan evaluasi guna mengantisipasi kerugian 

yang dapat ditimbulkan akibat meningkatnya angka deplesi 

dan perlu adanya penelitian lanjutan mengenai performa ayam 

pedaging yang dipelihara intensif mandiri. Hal ini diperlukan 

untuk melihat apakah kemampuan produksi ayam pedaging 

yang ada di Indonesia dapat mencapai standard performa 

produksi yang telah dikeluarkan oleh pembibit. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang terus 

berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui 

berbagai sektor termasuk didalamnya sektor industri 

peternakan terutama pada industri perunggasan. Industri 

perunggasan selalu melakukan peningkatan hasil produksi 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Usaha peningkatan 

produksi peternakan unggas dimulai dari perbaikan kualitas 

bibit ternak. Industri peternakan, broiler atau ayam pedaging 

semakin banyak dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia, 

karena usaha pada komoditi ini sangat menguntungkan dan 

memiliki perputaran modal yang sangat cepat. Menurut 

Risnajati (2012), menyatakan bahwa broiler merupakan salah 

satu ternak alternatif untuk memenuhi permintaan masyarakat 

akan daging dan telah banyak diusahakan baik dalam skala 

kecil maupun besar. Broiler memiliki karakteristik 

pertumbuhan cepat, efisiensi dalam penggunaan ransum, masa 

panen pendek, menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 

daging baik, serta kulit yang licin. 

Sistem pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua 

yaitu pola mandiri dan kemitraan. Pola yang pertama, peternak 

mengusahakan seluruh permodalan usahanya dari dirinya 

sendiri mulai dari bibit, kandang, sapronak dan lain 

sebagainya. Pola yang kedua, peternak dapat melakukan usaha 

dengan sistem kerjasama dengan inti yaitu perusahaan yang 

memberikan bantuan berupa bibit, pakan, obat-obatan, 

pendampingan usaha dan  memasarkan hasil produksinya. 

Menurut Tohar (2002),  kemitraan adalah kerjasama usaha 
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kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau usaha 

besar disertai pedoman dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip 

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. Peternak yang mengupayakan usaha ayam 

pedaging dengan pola intiplasma ini lebih banyak bersifat 

pasif atau dengan kata lain mereka harus bekerja sesuai 

dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pihak inti, 

sebagai misal peternak harus mengikuti menejemen 

pemeliharaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan inti.  

Standard pemeliharaan yang diterapkan oleh peternak 

adalah satu sumber yang berasal dari inti, namun tingkat 

keberhasilan pada masing-masing peternak sangat beragam. 

Dalam penilaian tingkat keberhasilan suatu usaha ayam 

pedaging, ada beberapa perhitungan yang menjadi parameter 

tersebut, diantaranya adalah bobot panen, Pertambahan Bobot 

Badan (PBB), FCR, dan tingkat deplesi, dilihat dari faktor-

faktor tersebut, tingkat deplesi merupakan komponen penilaian 

yang sangat jarang sekali diteliti oleh para ilmuan, sedangkan 

faktor-faktor yang lain sudah banyak  diteliti. Tingkat deplesi 

tidak dapat dianggap sebagai faktor yang kecil dalam penilaian 

keberhasilan usaha pemeliharaan ayam pedaging.  

Deplesi merupakan  jumlah angka kematian dan culling 

dalam satu periode pemeliharaan, adapun faktor yang 

menyebabkan tingginya angka deplesi adalah perubahan 

cuaca, kualitas bibit yang buruk, buruknya menejemen 

pemeliharaan, genetik dan adanya infeksi penyakit. Menurut 

Kusnadi (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi angka 

deplesi diantaranya adalah sanitasi kandang, peralatan 

kandang dan kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan 

serta banyaknya ternak yang terserang penyakit. Menurut 
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Nuriyasa (2003), pemeliharaan ayam yang baik dan sesuai 

standart akan menghasilkan ayam pedaging dengan kualitas 

dan kuantitas yang baik.  

Satu periode pemeliharaan deplesi  harus ditekan sekecil 

mungkin. Batas maksimal yang disarankan oleh inti yaitu tidak 

boleh lebih dari 5% hal ini dapat diartikan bahwa deplesi 

diatas angka tersebut akan dapat menyebabkan kerugian yang 

akan ditanggung oleh peternak. Naiknya angka deplesi akan 

mempengaruhi seluruh rangkaian menejemen suatu 

pemeliharaan, sebagai contoh adalah menejemen pemberian 

pakan. Saat deplesi tinggi yang diakibatkan baik kualitas bibit 

maupun infeksi penyakit, maka standard pakan yang harus 

diberikan oleh peternak tidak akan tercapai, dan apabila hal ini 

terjadi maka standard bobot badan yang harus dicapai pada 

umur tersebut juga tidak akan terpenuhi, di samping itu pada 

keadaan tersebut, pola pemberian pakan juga mengalami 

kesulitan dalam hal jumlah pakan yang harus diberikan pada 

ternak, apabila pemberian pakan terlalu banyak dan ternak 

tidak mampu menghabiskan dalam pemberian tersebut, maka 

banyak sekali dijumpai pakan yang tumpah terbuang. Kondisi 

yang seperti ini jelas konversi pakan akan menjadi buruk pula 

dengan kata lain, apabila angka deplesi dalam suatu 

pemeliharaan tinggi, maka indikator-indikator dalam 

perhitungan keberhasilan usaha tersebut juga akan 

terpengaruhi, seperti pencapaian bobot panen, PBB dan 

konversi pakan (FCR).  

Berdasarkan uraian tersebut  maka perlu adanya suatu 

penelitian mengenai hubungan antara tingkat deplesi yang 

dialami oleh peternak terhadap performa produksi yang 

dicapai oleh peternak. Pola pemeliharaan dengan sistem 

kemitraan merupakan suatu obyek penelitian yang ideal, 
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karena menejemen pemeliharaannya mengikuti satu pedoman 

yang sama yaitu yang diberikan oleh inti.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

apakah ada korelasi antara tingkat deplesi terhadap performa 

produksi pemeliharaan ayam pedaging yang meliputi bobot 

panen, PBB, konsumsi pakan  dan FCR. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

korelasi antara tingkat deplesi terhadap performa produksi 

pemeliharaan ayam pedaging dan menghitung korelasi antara 

tingkat deplesi terhadap performa ayam pedaging  yang 

meliputi bobot panen, PBB, konsumsi pakan dan FCR 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat bagi peternak. 

     Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan 

pemikiran kepada peternak sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan apabila 

ternak mengalami tingkat deplesi yang tinggi. 

 Manfaat bagi perusahaan inti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan-pertimbangan dalam membuat 

kebijakan yang harus diambil untuk peternak apabila 

tingkat deplesinya melebihi batas yang dapat ditolelir, 

sebagai contoh pemberian jumlah pakan yang harus 

diberikan kepada peternak.  
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 Bagi penulis. 

     Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang di dapat 

dari bangku perkuliahan dan salah   satu syarat untuk 

lulus sarjana S1 peternakan. 

 Bagi peneliti selanjutnya. 

     Sebagai salah satu pedoman untuk memperluas 

informasi dan referensi dalam penelitian. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Deplesi merupakan tingkat angka kematian dan culling 

dalam satu periode pemeliharaan adapun faktor yang yang 

menyebabkan angka kematian yaitu lingkungan, genetik dan 

penyakit. Menurut Kusnadi (2006), faktor-faktor yang 

mempengaruhi angka deplesi diantaranya adalah sanitasi 

kandang dan peralatan, kebersihan lingkungan serta penyakit, 

selain itu standard manajemen pemeliharaan dari perusahaan 

juga harus diperhatikan oleh peternak. Menurut  Nort and Bell 

(2004), tingkat deplesi dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan kandang  

dan suhu udara lingkungan. Nilai deplesi tinggi, maka angka 

kematian ayam tinggi pula sehingga jumlah ayam yang hidup 

semakin sedikit selain itu juga performance ayam pedaging 

menjadi turun seperti bobot panen rendah, PBB yang rendah. 

Angka deplesi yang tinggi bisa diakibatkan penyakit maupun 

manajemen yang tidak sesuai.  

Tingkat deplesi yang tinggi dapat mempengaruhi 

menejemen kandang yang nantinya akan berpengaruh pada 

menejemen pemeliharaan pada ternak, menejemen pemberian 

pakan, manajemen kesehatan ternak dan biaya produksi. 

Deplesi tinggi maka beban pemeliharaan ternak semakin 

berkurang, apakah jumlah ternak yang berkurang tersebut 



6 

dapat meningkatkan pencapaian bobot akhir yang tinggi 

dengan konversi pakan yang bagus.  Deplesi tinggi juga dapat 

berpengaruh terhadap manajemen pemberian pakan, jika 

deplesi tinggi maka ternak tidak akan mampu menghabiskan 

standard pakan sesuai dengan manajemen, kita ketahui bahwa 

jumlah pakan yang diberikan ke ternak pada sistem kemitraan 

di hitung berdasarkan DOC In sehingga ada kemungkinan 

kelebihan stock di kandang, dengan adanya kelebihan stock 

pakan seharusnya dapat memperbaiki performance ayam 

pedaging atau bahkan sebaliknya tidak dapat memperbaiki 

performance ayam pedaging karena banyaknya pakan yang 

terbuang dan tidak terkonsumsi oleh ternak. Deplesi juga 

berpengaruh pada manajemen kesehatan ternak, apabila 

tingkat deplesi pada ternak tinggi yang disebabkan oleh 

adanya infeksi penyakit, maka apakah pasca infeksi tersebut 

dapat berpengaruh terhadap performa produksi, karena  pasca 

infeksi dapat memberikan pengaruh baik positif maupun 

negative terhadap performance ayam pedaging, selain angka 

deplesi berpengaruh pada menejemen pemeliharaan, 

menejemen pemberian pakan, dan menejemen kesehatan 

ternak juga berpengaruh terhadap biaya produksi.  
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Gambar 1  : Kerangka pikir 

Menurut Kusnadi (2006) deplesi merupakan jumlah ternak yang di 

culling dan mati.(culling dan afkir) 

Manajemen 

pemeliharan 

Jika deplesi tinggi 

maka beban 

pemeliharaan 

semakin berkurang 

Apakah berkurang 

nya jumlah 

pemelharaan ternak 
dapat meningkatkan 

performance kualitas 

ayam pedaging. 

Manajemen 

pemberian pakan. 

Jika deplesi tinggi 

maka ternak tidak akan 

mampu menghabiskan 

standard pakan sesuai 

dengan menejemen. 

Jumlah pakan pada 

sistem kemitraan 
dihitung berdasarkan 

DOC In sehingga ada 

kemungkinan kelebihan 
stok pakan di kandang  

Apakah dengan adanya 

kelebihan stock pakan dapat 

memperbaiki performa ayam 

pedaging. 

Manajemen 

kesehatan ternak 

Angka deplesi 

tinggi dapat 

disebabkan oleh 

adanya infeksi 

penyakit. 

Apakah pasca infeksi 

memberikan pengaruh 

yang negative/ positif 

terhadap performance 

ayam pedaging. 

Biaya produksi. 

Jika deplesi tinggi 

maka biaya 

produksi semakin 

berkurang 

Apakah 

berkurangnya biaya 
produksi dapat 

meningkatkan 

performance ayam 
pedaging. 

Menurut Nort and Bell (2004) deplesi disebabkan karena sanitasi kandang dan kebersihan 

lingkungn yang kurang dan lain sebagainya, sehingga mengacaukan manajemen. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis  penelitian  ini  adalah terdapat adanya 

korelasi yang kuat antara tingkat deplesi terhadap performa 

produksi ayam pedaging yang meliputi bobot panen, PBB, 

konsumsi pakan dan FCR. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ayam Pedaging 

        Menurut Risnajati (2012), broiler merupakan salah satu 

ternak alternatif untuk memenuhi permintaan masyarakat akan 

daging dan telah banyak diusahakan baik dalam skala kecil 

maupun besar. Ayam pedaging adalah galur ayam hasil 

rekayasa teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis 

dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, 

efisiensi dalam penggunaan ransum, masa panen pendek, 

menghasilkan daging berserat lunak, timbunan daging baik, 

serta kulit yang licin. Ayam pedaging dikenal dengan sebutan 

final stock yang dipelihara sebagai ayam komersial. Menurut 

Sugito dan Delima (2009),  menyatakan bahwa  broiler 

dipasarkan pada bobot hidup antara 1,3-1,6 kg per ekor ayam, 

namun demikian, saat ini broiler yang dipasarkan pada umur 6 

minggu biasanya mempunyai berat badan rata-rata 1,7-1,8 

kg/ekor. 

Ayam dalam dunia hewan memiliki taksonomi sebagai 

berikut: 

Filum               : Chordata 

Subfilum          : Vertebrata 

Kelas                : Aves 

Ordo                 : Neornithies 

Famili               : Phasianidae 

Genus               : Galliformis 

Spesises           : Gallus Domesticus  
 

(Kusnadi, 2006). 
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       Menurut Neshiem and Card (2002), ayam pedaging 

adalah ayam yang dimanfaatkan sebagai penghasil daging, 

mempunyai pertumbuhan yang cepat dan dapat mencapai 

bobot badan 1,9 kg dalam waktu relative singkat. Menurut 

Achmanu dan Muherlien (2011), ayam broiler merupakan 

ayam yang telah mengalami seleksi genetik (breeding) sebagai 

penghasil daging dengan pertumbuhan yang cepat sehingga 

waktu pemeliharaannya singkat, pakan lebih efisien dan 

produksi daging tinggi. Menurut Bundy and Diggins (2001),  

ayam niaga 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 di biakkan 

untuk dominan bulu putih dan produksi daging.  

      Menurut Nizam (2013), kelebihan dan kekurangan 

ayam pedaging atau broiler  yaitu, untuk kelebihannya 

dagingnnya 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 yaitu memerlukan pemeliharaan secara intensif 

dan cermat, mudahnya terserang penyakit dan sulit untuk 

beradaptasi. Menurut Kusnadi dkk (2006), pertumbuhan ayam 

pedaging  paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-6 

minggu, kemudian mengalami penurunan dan terhenti sampai 

mencapai dewasa. Menurut Sudjarwo (2007), keuntungan 

yang diperoleh dari pemeliharaan broiler yaitu strain broiler 

mempunyai kemampuan penyesuaian (adaptasi) untuk 

dipelihara di lingkungan tropis dan tidak mudah mengalami 

tekanan, konversi ransumnya baik dalam arti perbandingan 

jumlah makanan yang dikonsumsi dan berat badan yang 
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dicapai seimbang, tingkat kematian selama pemeliharaan 

rendah, tidak kanibal sehingga memudahkan pengelolaan. 

       Ayam pedaging atau yang lebih di kenal 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 7,0 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 1,832 

Sumber : Sholikin (2011) 

 

2.2  Hyperplasia dan Hypertrophy Pada Ayam Pedaging  

       Menurut Suarjaya dan Nuriyasa (2010), pertumbuhan 

merupakan manifestasi dari perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam sel yang mengalami proses-proses hiperplasi atau 

pertambahan jumlah yang selanjutnya diikuti dengan proses 

hypertrophy atau pembesaran ukuran dari pada sel tersebut.  
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       Menurut Jull (1982),  ayam broiler selama 2 minggu 

pertama pertumbuhan sel-sel tubuh memperbanyak diri ( 

Hyperplasia ) lebih banyak dari sel-sel yang  memperbesar diri 

( Hypertrophy),  selanjutanya pada masa 2 minggu sampai 4 

minggu umurnya mengalami keseimbangan pertumbuhan 

antara sel yang memperbayak diri (Hyperplasia) dan sel-sel 

yang memperbesar diri( Hypertrophy). Pada masa umur ayam 

diatas 4 minggu, maka (Hyperplasia) lebih sedikit dibanding 

(Hypertrophy). Pola pertumbuhan ini menjadi dasar 

menyiapkan management atau tatalaksana pemeliharaan 

broiler. 

2.3  Deplesi 

       Deplesi merupakan tingkat angka kematian dan culling 

dalam satu periode pemeliharaan adapun faktor yang 

menyebabkan angka kematian yaitu lingkungan genetik dan 

penyakit. Menurut Kusnadi (2006), faktor-faktor yang 

mempengaruhi angka deplesi diantaranya adalah sanitasi 

kandang dan peralatan, kebersihan lingkungan dan penyakit, 

selain itu standard manajemen pemeliharaan dari perusahaan 

juga harus diperhatikan oleh peternak. Menurut  Nort and Bell 

(2004), tingkat deplesi dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan kandang  

dan suhu udara lingkungan. Nilai deplesi tinggi, maka angka 

kematian ayam tinggi pula sehingga jumlah ayam yang hidup 

semakin sedikit selain itu juga performance ayam pedaging 

menjadi turun seperti bobot panen rendah, PBB yang rendah. 

Angka deplesi yang tinggi bisa diakibatkan penyakit maupun 

manajemen yang tidak sesuai.  

       Hal-hal yang mengakibatkan kematian terhadap ayam 

pedaging salah satunya yaitu manajemen kandang dan sanitasi 
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kandang. Salah satu gagalnya manajemen kandang dalam 

pemeliharaan adalah terjadinya litter yang basah yang 

nantinya akan berdampak pada kesehatan ternak. Menurut 

Sahara (2012,  litter basah atau lembab merupakan tempat 

yang baik untuk perkembangan cocsidiosis dan cacing. 

 

2.4  Feed Conversion Ratio (FCR) 

FCR (Feed Conversion Ration) 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 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. 

Menurut Sjofjan (2008), terdapat 3 faktor penting dalam 

usaha peternakan unggas yaitu bibit, pakan dan manajemen. 

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

penampilan produksi ternak ayam pedaging (konsumsi pakan, 

pertambahan bobot hidup, konversi pakan, angka mortalitas, 

income over dan feed cost. Efisiensi penggunaan pakan ayam 

pedaging yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai biaya 

produksi yang rendah. Konversi pakan adalah pembagian 

antara jumlah pakan yang konsumsi pada minggu tertentu 

dengan pertambahan bobot hidup yang dicapai pada minggu 

itu pula. Menurut Parkhus dan Mountney (1988),  konversi 

pakan pada ayam pedaging adalah unit pakan yang diperlukan 

untuk meningkatkan satu unit berat hidup nilai konversi pakan 

dapat dihitung dengan perbandingan antara jumlah pakan yang 
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dikonsumsi ayam sampai umur pada saat dipanen atau 

dipotong dengan pertambahan berat badannya. Nilai konversi 

pakan merupakan parameter yang penting sebagai tinjauan 

ekonomis biaya pakan. Nilai konversi pakan semakin rendah 

akan semakin menguntungkan, hal ini disebabkan semakin 

sedikit ransum yang diberikan untuk menghasilkan berat 

badan tertentu. Menurut Achmanu dan Muherlien (2011), 

konversi pakan atau Feed Convertion Ratio (FCR) adalah 

perbandingan antara jumlah pakan (kg) yang dikonsumsi 

dengan berat hidup (kg) sampai ayam itu dijual. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi konversi pakan adalah genetik, kualitas 

pakan, jenis pakan, penggunaan zat aditif, kualitas air, 

penyakit dan manajemen pemeliharaan. Nilai konversi ransum 

yang kecil berarti jumlah ransum yang digunakan untuk 

menghasilkan satu kilogram daging semakin sedikit, apabila 

semakin tinggi konversi ransum berarti semakin boros ransum 

yang digunakan.  

Menurut Darmawati (2005), pemberian pakan terbatas 

secara periodik dapat menghasilkan daging yang lebih besar 

dan konversi pakan lebih rendah serta biaya pakan dapat 

ditekan. Konversi pakan yaitu jumlah kg pakan yang 

dihabiskan untuk menghasilkan  1 kg daging. Konversi pakan 

banyak digunakan oleh peternak untuk mengukur kemampuan 

ternak dalam memanfaatkan pakan menjadi produk baik 

daging atau telur. Menurut Budiarta (2014), konsumsi pakan 

dan  pertambahan bobot badan berkaitan erat dengan konversi 

pakan. Konversi pakan merupakan suatu ukuran yang dapat 

digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan pakan dengan 

menghitung perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut Hertiandrayani (2007),  konversi 
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pakan yang tinggi pada peternakan ayam pedaging 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 merupakan 

ukuran membandingkan antar jumlah pakan yang dihabiskan 

dengan produksi (telur ataupun daging) dalam satu waktu yang 

sama. Konversi pakan banyak digunakan oleh peternak guna 

mengukur kemampuan ternak dalam memanfaatkan pakan 

menjadi produk hasil daging atau telur. Konversi pakan dapat 

bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis kelamin dan 

bobot badan. Kecepatan pertumbuhan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi konversi pakan. Pertumbuhan 

bobot badan yang semakin rendah akan dapat meningkatkan 

konversi pakan. 

        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 tinggi menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan pakan 

kurang baik, sebaliknya nilai konversi pakan yang rendah 

menunjukkan bahwa makin banyak pakan yang dimanfaatkan 

oleh ternak (Aryanti, 2013).   

 

2.5  Pertambahan Bobot Badan (PBB)  

       Pertambahan berat badan  merupakan selisih antara 

berat  badan akhir dengan berat badan awal. Menurut Suarjaya 

(2010), salah satu hal penting dalam menentukan produksi 

ternak adalah dengan mengetahui pertumbuhannya. 

Pertumbuhan merupakan suatu proses yang sangat kompleks 



16 

yang meliputi pertambahan bobot hidup dan pertumbuhan 

secara merata dan merentak. Pertumbuhan didefinisikan 

sebagai pertambahan dalam bentuk dan jaringan seperti urat 

daging, tulang, jantung, otak, dan semua jaringan tubuh 

lainnya. Pertambahan bobot badan diperoleh melalui 

pengukuran kenaikan bobot badan dengan melakukan 

pertimbangan berulang-ulang dalam waktu tiap hari, tiap 

minggu atau tiap bulan. Pertambahan bobot badan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu tipe ayam, jenis kelamin, galur, tata 

laksana, temperatur lingkungan, tempat ayam dipelihara, 

kualitas dan kuantitas pakan. Umumnya semua ternak unggas 

khususnya ayam broiler termasuk golongan yang memiliki 

pertumbuhan cepat. Pertumbuhan dimulai sejak menetas 

sampai umur 8 minggu, setelah itu kecepatan pertumbuhan 

akan turun. Menurut Anggorodi (1985), faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan adalah galur ayam, jenis kelamin, 

dan faktor lingkungan. Salah satu kriteria untuk mengukur 

pertumbuhan adalah dengan mengukur pertambahan bobt 

badan. Pertambahan bobot badan merupakan kenaikan bobot 

badan yang dicapai oleh seekor ternak selama periode tertentu. 

       Menurut Wahju (2004), pertumbuhan adalah suatu 

penambahan jumlah protein dan mineral yang tertimbun dalam 

tubuh. Proses pertumbuhan tersebut membutuhkan energi dan 

substansi penyusunan sel atau jaringan yang diperoleh  ternak 

melalui ransum yang dikonsumsinya. Menurut kusnadi (2006), 

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 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 
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karena terjadi kompetisi diantara sel unutuk mendapatkan 

nutrient dan air. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua yaitu 

masa cepat tumbuh dan masa lambat bahkan berhenti tumbuh. 

Masa cepat pertumbuhan terjadi pada masa setelah lahir 

sampai pubertas sedangkan masa lambat tumbuh terjadi 

setelah masa dewasa dicapai, kemudian masa pertumbuhan 

tidak terjadi lagi karena tulang dan daging tidak bertambah 

lagi, yang terjadi adalah penambahan bobot badan karena 

bertambahnya lemak. 

       Menurut Hardini (2003), pertumbuhan itu sendiri 

didefinisikan sebagai pertambahan dalam bentuk dan bobot 

jaringan seperti otot, tulang jantung, dan semua jaringan tubuh 

yang lainnya. Pertumbuhan mencakup empat komponen utama 

yaitu peningkatan total lemak tubuh dalam jaringan adipose 

dan peningkatan ukuran skeleton, peningkatan total lemak 

tubuh dalam jaringan adipose dan peningkatan ukuran bulu, 

kulit dan organ dalam.  Menurut Indarto (1999),  pertambahan 

bobot badan ayam berlangsung sesuai dengan kondisi 

fisiologis ayam, yaitu bobot badan ayam akan berubah ke arah 

bobot badan dewasa. Perubahan bobot badan membentuk 

kurva sigmoid yaitu meningkat perlahan-lahan kemudian cepat 

dan perlahan lagi atau berhenti. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan yaitu besar tubuh unggas 

berdasarkan galur (strain), jumlah makanan yang dikonsumsi, 

serta cara pemeliharaannya. Laju pertumbuhan cepat dialami 

oleh ternak ayam pedaging dan ayam ras petelur. Cepatnya 

laju pertumbuhan populasi ayam ras (pedaging dan petelur) 

antara lain disebabkan oleh makin terfokusnya perhatian 

terhadap pemerintah pada pengembangan kedua jenis unggas 

tersebut. Pertimbangannya antara lain adalah secara 

operasional pengembangan ternak unggas lebih mudah 
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dibandingkan dengan pengembangan ternak besar, ternak kecil 

dan perikanan. 

       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 standard akan tetapi apabila 

bobot badan ayam melebihi standar, maka jumlah pakan yang 

diberikan tetap sama dengan jumlah 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.  

 

       Menurut Kusnadi (2006), Rumus pertambahan bobot 

badan dapat ditulis sebagai berikut  

 

 

Keterangan :  

PBB = Pertambahan Bobot Badan 

BB akhir  minggu = Bobot Badan pada akhir minggu  

BBAwal minggu  = Bobot Badan Awal Minggu 

 

 

PBB= BBakhir minggu-BBawal minggu 



19 

2.6  Bobot  akhir 

       Usaha untuk meningkatkan mutu genetik broiler telah 

banyak dilakukan oleh para pengusaha pembibitan dalam 

kurun waktu yang cukup lama. Tujuan dari peningkatan 

mutugenetik tersebut untuk memperbaiki penampilan broiler, 

dicirikan dengan laju pertumbuhan yang semakin cepat 

sehingga lebih  efisien dalam waktu pemeliharaan dan 

penggunaan ransum. Usaha tersebut ditempuh dengan cara 

melakukan persilangan- persilangan antar bangsa ternak 

maupun antar galur dalam satu bangsa, yang hasilnya 

dinamakan strain. 

      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, dengan demikian bobot akhir yang 

dicapai pada umur yang sama akan berbeda. Menurut Risnajati 

(2012), bobot akhir adalah bobot hidup ayam pada akhir 

pemeliharaan yakni umur 35 hari. Bobot hidup tersebut 

menunjukkan produktivitas ayam pedaging sebagai respon 

terhadap ransum yang diberikan. Bobot badan akhir yang 

dihasilkan dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan 

yang diterima peternak, karena bobot badan akhir akan 

menentukan hasil penjualan. 

        Menurut North and Bell (2004),  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 
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kebutuhan daging masyarakat yang biasa dipasarkan pada 

umur 6-8 minggu, dengan bobot sekitar 4 pound (1,80 Kg). 

        Bobot badan akhir merupakan salah satu kriteria yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Menurut Hardini 

(2003), pertumbuhan itu sendiri didefinisikan sebagai 

pertambahan dalam bentuk dan bobot jaringan seperti otot, 

tulang jantung, dan semua jaringan tubuh yang lainnya. 

Pertumbuhan itu mencakup empat komponen utama yaitu 

peningkatan total lemak tubuh dalam jaringan adipose dan 

peningkatan ukuran skeleton, peningkatan total lemak tubuh 

dalam jaringan adipose dan peningkatan ukuran bulu, kulit dan 

organ dalam. 

        Usaha peternakan tidak akan terlepas dari tahap 

pemilihan bibit, manajemen pemeliharaan, perkandangan dan 

vaksinasi. Kesehatan ternak merupakan bagian integral dari 

usaha peningkatan produksi ternak. Produktivitas dan 

reproduktivitas hanya dapat dicapai secara optimal jika ternak 

dipelihara dalam keadaan sehat sehingga pertambahan bobot 

badan akan menjadi optimal dengan mortalitas yang minimal 

dan bobot akhir tinggi. 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 (Daud,  2005).  

        Sesuai dengan pertimbangan tersebut diharapkan ayam 

pedaging sudah dijual pada umur 5-6 minggu dengan bobot 

karkas antar 1,30 smpai 1,40 kg, walaupun laju pertumbuhan 
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tersebut belum mecapai 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 lemak. 

 

2.7  Konsumsi Pakan 

       Menurut Swiek (2003), konsumsi ransum merupakan 

jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ternak apabila 

makanan tersebut diberikan secara ad libitum dalam jangka 

waktu tertentu dan tingkat konsumsi ini menggambarkan 

palatabilitas. Ternak mengkonsumsi ransum untuk memenuhi 

kebutuhan zat makanan untuk keperluan produksi dan 

reproduksi. Menurut Kusumawati (2008),  konsumsi 

diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan oleh 

ternak. 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. 

       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, dan kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan 

(Achmanu dan Muherlien, 2011). 

        Ayam pedaging yang diberikan pakan dalam jumlah 

banyak, tidak berarti akan mencapai pertambahan bobot badan 
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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 

mengkonsumsi air lebih banyak (Amrullah, 2003). 

       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. Menurut North dan Bell (2004), 

konsumsi ransum tiap ekor ternak berbeda-beda. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi ransum yaitu bobot badan, 

galur, tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas ternak, 

kandungan energi dalam ransum dan suhu lingkungan selain 

itu bertambahnya umur dan bobot badan selama periode 

pertumbuhan, konsumsi akan terus meningkat sehubungan 

dengan meningkatnya kebutuhan zat makanan untuk hidup 

pokok dan pertumbuhan. Konsumsi pakan merupakan jumlah 

pakan yang dimakan dalam jangka waktu tertentu. Pakan yang 

dikonsumsi ternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan zat nutrisi lain. Konsumsi pakan tiap ekor ternak 

berbeda-beda. Konsumsi diperhitungkan sebagai jumah 

makanan yang dimakan oleh ternak. Zat makanan yang 

dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

hidup pokok dan untuk produksi hewan.  
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Menurut Wahju (2004), faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan yaitu  besar dan bangsa ayam, 

temperatur lingkungan, tahap produksi dan energi dalam 

pakan dapat mempengaruhi konsumsi pakan. Menurut Krogh 

(2000), bobot badan ayam, jenis kelamin, aktivitas, suhu 

lingkungan dan kualitas pakan dapat mempengaruhi konsumsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

  



25 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai 

dengan 30 November 2015 di  PT Surya Mitra Farm, 

Kabupaten Tulungagung.   

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam 

pedaging strain cobb sebanyak 341.969 ekor yang dipelihara 

pada 72 usaha ternak yang berbeda yang dipanen pada umur 

35 hari. Kapasitas pada masing-masing kandang bervariasi 

antara 2000-10.000 ekor. Model kandang yang digunakan 

untuk pemeliharaan adalah kandang terbuka. 

 

3.3 Metode Penelitian dan Analisa Data 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu dengan 

mengolah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan inti. 

Penelitian ini ditujukan untuk melihat korelasi antara tingkat 

deplesi terhadap variabel-variabel pengamatan. Data yang 

disertakan dalam penelitian ini adalah data produksi dengan 

berbagai tingkat deplesi mulai dari 2,28% sampai dengan 

17,27%.   

 Analisis data yang digunakan adalah korelasi bivariat 

metode pearson product moment, yaitu korelasi antara dua 

variable yang terdiri atas variable bebas dan variable terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat deplesi, 
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sedangkan variabel terikat terdiri atas; bobot panen, PBB, 

konsumsi pakan dan FCR.  

 FCR merupakan salah satu perhitungan performa 

produksi yang paling penting diantara variabel yang lain untuk 

menentukan keuntungan yang diperoleh peternak, oleh karena 

itu maka dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap tiga 

kelompok FCR dari yang terendah atau mendekati standard 

FCR pada umur 35 hari (FCR 1,72, 1,73 dan 1,74). Kelompok 

FCR ini, data yang dibandingkan adalah hasil rata-rata tingkat 

deplesinya. Semua analisa statistika di lakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 16.0. 

Rumus korelasi: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

r            : koefisien korelasi 

cov           : peragam  

σ           : simpangan baku. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati sebagai indicator untuk 

mengetahui hubungan atau korelasi antara deplesi terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging (FCR dan bobot panen) 

adalah sebagai berikut: 

1. Bobot Panen. 

Menurut Risnajati (2014) Bobot panen adalah bobot akhir 

atau bobot final ayam pedaging yang didapatkan selama 

masa pemeliharaan hingga panen.  

r = cov xy 

     σx σy 
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2. Feed Conversion Ratio (FCR) 

Menurut Parkhust dan  Mountney (1988)  FCR merupakan 

perbandingan antara konsumsi pakan dengan produksi 

bobot akhir. Konversi pakan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

3. Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Menurut Hardini (2003) pertambahan bobot badan adalah 

laju pertumbuhan ayam dalam jangka waktu tertentu. 

Pertambahan bobot badan dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

    

  

  

 

4. Konsumsi Pakan. 

Menurut Swiek (2003) menyatakan bahwa konsumsi 

ransum merupakan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh 

ternak apabila makanan tersebut diberikan secara ad 

libitum dalam jangka waktu tertentu dan tingkat konsumsi 

ini menggambarkan palatabilitas. 

 

3.5 Batasan Istilah 

Deplesi  :  Tingkat kematian dan culing dalam 

pemeliharaan selama satu   kali 

PBB=BBpanen – BBawal 

          FCR= Konsumsi Pakan 

                                  PBB 
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produksi yang biasanya dihitung 

dalam persentase  

Culling  :  Memilih Individu yang tidak produktif 

untuk dikeluarkan dari   kelompoknya 

dan tidak dipelihara lagi (afkir) 

Ayam broiler : Hasil persilangan antara bangsa ayam 

Plymouth Rock dan New   Hampshire 

(sebagai tetua betinanya) dengan 

White atau Silver Cornish atau dengan 

strain dari bangsa lain yang di biakkan 

untuk dominan bulu putih dan 

produksi daging 

FCR      :  Unit pakan yang diperlukan untuk 

meningkatkan satu unit berat    hidup 

nilai konversi pakan dapat dihitung 

dengan perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi ayam sampai 

umur pada saat dipanen atau dipotong 

dengan pertambahan berat badannya. 

PBB      :  Selisih antara berat  badan akhir 

dengan berat badan awal dimana  

dipengaruhi tipe ayam, jenis kelamin, 

galur, Tata laksana, temperature 

lingkungan, tempat ayam tersebut 

dipelihara serta kualitas dan kuantitas 

pakan. 
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B AB  I V  

H AS I L  D AN  P EM B A H A S A N  

 

4.1.    Korelasi antara Tingkat Deplesi terhadap Bobot 

Panen 

        Hasil uji korelasi antara tingkat deplesi terhadap bobot 

panen yang disajikan pada Tabel 2 dengan hasil perhitungan 

secara lengkap disajikan pada lampiran 4. Didapatkan hasil 

bahwa tingkat deplesi memiliki korelasi negatif yang sangat 

nyata terhadap bobot panen, hal ini dapat dijelaskan bahwa 

semakin tinggi tingkat deplesi pada pemeliharaan ayam 

pedaging dengan pola kemitraan ini, maka bobot panen yang 

dicapai oleh peternak akan semakin menurun. Nilai person 

korelasi yang diperoleh dari hubungan ini adalah sebesar -

0,552 oleh karena itu  hubungan ini dapat dikatakan sangat 

kuat. 

      Tabel 2 Hasil uji korelasi antara tingkat deplesi terhadap 

variabel-variabel yang diamati  

Deplesi Koefisian Korelasi 

Bobot panen 0,552 

PBB 0,551 

Konsumsi Pakan -0,429 

FCR -0,705 

Keterangan :   
**

 Menunjukkan adanya korelasi yang 

sangat nyata (P<0,01) pada uji  Korelasi pearson. 

       Hasil penelitian ini didapatkan gambaran yang jelas 

bahwa meningkatnya angka deplesi pada usaha ayam pedaging 

dengan pola kemitraan dapat menurunkan perolehan bobot 

panen. Tingginya angka kematian ternak dan culling yang 
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mungkin disebabkan oleh buruknya menejemen ataupun 

infeksi penyakit pada saat pemeliharaan akan mengganggu 

tingkat pertumbuhan ayam pedaging tersebut sehingga bobot 

akhir yang didapatkan juga tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Risnajati (2012), bobot panen yang 

diharapkan oleh semua peternak adalah yang setinggi mungkin 

atau minimal sesuai dengan standard yang ditentukan oleh 

perusahaan pada umur panen. Usaha peternakan tidak akan 

terlepas dari tahap pemilihan bibit, manajemen pemeliharaan, 

perkandangan dan vaksinasi. Kesehatan ternak merupakan 

bagian integral dari usaha peningkatan produksi ternak. 

Produktivitas dan reproduksifitas hanya dapat dicapai secara 

optimal jika ternak dipelihara dalam keadaan sehat sehingga 

pertambahan bobot badan akan menjadi optimal dengan 

mortalitas yang minimal dan bobot akhir tinggi.  

       Standard bobot panen yang dikeluarkan oleh 

perusahaan ayam pedaging menjelaskan bahwa ayam 

pedaging pada umur panen 35 hari memiliki bobot sebesar 

1,92 kg. Hasil perhitungan rata-rata pada Lampiran 1 

didapatkan bahwa rata-rata bobot panen ayam pedaging yang 

diperoleh peternak adalah sebesar 1,81±0,14 kg (bobot antara 

1,54-2,00 kg) yang dapat diartikan bahwa secara rata-rata 

perolehan bobot panen tersebut masih di bawah standard yang 

sudah ditentukan oleh pembibit, namun ada beberapa peternak 

yang mampu memperoleh bobot panen yang tinggi atau lebih 

dari standard yang sudah ditentukan. Menurut North and Bell 

(2004), 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 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat 

yang biasa dipasarkan pada umur 6-8 minggu, dengan bobot 

sekitar 4 pound (1,80 Kg). Ayam pedaging diharapkan sudah 

dijual pada umur 5-6 minggu dengan bobot karkas antar 1,30 

smpai 1,40 kg, walaupun laju pertumbuhan tersebut belum 

mecapai 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 

lemak. Bobot akhir adalah bobot hidup ayam pada akhir 

pemeliharaan yakni umur 35 hari. Bobot hidup tersebut 

menunjukkan produktivitas ayam pedaging sebagai respon 

terhadap ransum yang diberikan. Bobot badan akhir yang 

dihasilkan dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan 

yang diterima peternak, karena bobot badan akhir akan 

menentukan hasil penjualan. 

        Hasil perhitungan rata-rata bobot panen yang disajikan 

pada Lampiran 2 dengan tingkat deplesi dibawah 5%, 

diperoleh hasil bahwa rata-rata bobot panen para peternak 

dalam usaha kemitraan ini adalah sebesar 1,90 kg. Pencapaian 

ini sebenarnya sudah hampir memenuhi standart yang 

ditentukan oleh perusahaan inti yaitu sebesar 1,91 kg (Tabel 

3), yang berarti bahwa selisih antara target pencapaian bobot 

panen pada umur 35 hari terpaut 100 g, namun demikian, 

apabila mengacu pada standard yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan pembibit, maka pencapaian tersebut jauh dibawah 

kemampuan genetik dari pada strain ini, karena standart bobot 

badan pada umur 35 hari adalah 2,017 kg (Tabel 4). Sistem 

perkandangan pada pola kemitraan yaitu sistem kandang 

terbuka sedangkan standard tersebut ditujukan pada performa 

produksi ayam pedaging yang dipelihara pada kandang 
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tertutup, selain itu, iklim tropis di Indonesia dapat menjadi 

penyebab turunnya pencapaian bobot badan tersebut, sehingga 

perusahaan breeding farm menurunkan standart yang dapat di 

capai oleh peternak di Indonesia.Menurut Daud (2005), 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.  

 

Tabel 3. Standard Bobot Badan (BB) dan Feed Conversion 

Rate (FCR) ayam pedaging pada beberapa 

umur. 

UMUR (hari) Bobot badan  (kg) FCR 

32 1681 1,57 

33 1760 1,59 

34 1838 1,61 

35 1918 1,63 

 Sumber : (Adhiwinarto, 2005). 
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Tabel 4. Manual guidance standart performa produksi 

ayam pedaging strain Cobb.  

Umur 

ternak. 

BB  

 (kg) 

Rata-rata 

berat badan 

harian (g) 

FCR Konsumsi 

pakan. 

(g/ekor) 

32 1749 54,7 1,543 2698 

33 1838 55,7 1,566 2878 

34 1928 56,7 1,589 3062 

35 2017 57,6 1,611 3249 

Sumber : (Wijayanti, 2011) 

 

4.2. Korelasi antara Tingkat Deplesi terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

        Hasil uji korelasi antara tingkat deplesi terhadap PBB  

(disajikan pada  Tabel 2, hasil perhitungan secara lengkap 

disajikan pada Lampiran 4) didapatkan hasil bahwa tingkat 

deplesi memiliki korelasi negatif yang sangat nyata terhadap 

PBB, hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

deplesi pada pemeliharaan ayam pedaging dengan pola 

kemitraan ini, maka PBB yang dicapai oleh peternak juga akan 

semakin menurun. Angka person korelasi yang diperoleh 

menunjukkan -0,551, maka hubungan ini dapat dikatakan 

sangat kuat. Perhitungan korelasi ini memiliki hasil yang tidak 

jauh berbeda dengan perhitungan korelasi antara tingkat 

deplesi terhadap bobot panen karena PBB merupakan selisih 

antara bobot badan dengan berat DOC, namun demikian 

karena tidak adanya pencatatan PBB harian maka sulit sekali 

untuk dijelaskan pada saat umur berapa PBB pada masa 

pemeliharaaan tersebut yang tidak proporsional sebagaimana 

standard performa produksi yang diinginkan. Salah satu kunci 
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keberhasilan dalam pemeliharaan ayam pedaging yaitu terletak 

pada berhasil atau tidaknya pemeliharaan pada saat masa awal 

pemeliharaan atau disebut juga masa kritis pemeliharaan, yaitu 

periode dimana anak ayam membutuhkan panas dari luar 

(brooder). Masa kritis ini merupakan masa dimana anak ayam 

melakukan pembelahan sel secara cepat yang dikenal dengan 

istilah hyperplasia. Menurut Achmanu dan Muherlien (2011), 

pertumbuhan merupakan manifestasi dari perubahan- 

perubahan yang terjadi dalam sel yang mengalami proses-

proses hiperplasi atau pertambahan jumlah yang selanjutnya 

diikuti dengan proses hypertrophy atau pembesaran ukuran 

dari pada sel tersebut  

         Pembelahan sel ini akan terhenti pada dua minggu 

pertama pada saat pemeliharaan bobot badan ayam pedaging 

yang diharapkan adalah sebesar 447-465 gr  (Lampiran 5 dan 

6). Menurut Jull (1982), ayam broiler selama 2 minggu 

pertama pertumbuhan sel -sel tubuh memperbanyak diri ( 

Hyperplasia ) lebih banyak dari sel-sel memperbesar diri 

(Hypertrophy). Masa 2 minggu sampai 4 minggu umurnya 

mengalami keseimbangan pertumbuhan antara sel yang 

memperbayak diri( Hyperplasia ) dan sel sel meperbesar diri( 

Hypertrophy). Umur ayam diatas 4 minggu, maka ( 

Hyperplasia ) lebih sedikit dibanding (Hypertrophy). Menurut 

Wahju (2004), pertumbuhan adalah suatu penambahan jumlah 

protein dan mineral yang tertimbun dalam tubuh. Proses 

pertumbuhan tersebut membutuhkan energi dan substansi 

penyusunan sel atau jaringan yang diperoleh  ternak melalui 

ransum yang dikonsumsinya. Menurut  Kusnadi (2006), 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 
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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 unutuk mendapatkan nutrient 

dan air. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua yaitu masa cepat 

tumbuh dan masa lambat bahkan berhenti tumbuh. Masa cepat 

pertumbuhan terjadi pada masa setelah lahir sampai pubertas 

sedangkan masa lambat tumbuh terjadi setelah masa dewasa 

dicapai, kemudian masa pertumbuhan tidak terjadi lagi karena 

tulang dan daging tidak bertambah lagi, yang terjadi adalah 

penambahan bobot badan karena bertambahnya lemak. 

        Pola pertumbuhan ini menjadi dasar menyiapkan 

managemen atau tatalaksana pemeliharaan broiler. Masa kritis 

ini juga biasanya didapatkan tingginya angka kematian yang 

disebabkan karena banyak hal, diantaranya adalah kualitas 

bibit yang buruk, penanganan DOC yang tidak bagus, infeksi 

penyakit dan lain sebagainya. Tingginya angka kematian pada 

masa ini juga pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah 

deplesi yang dialami oleh peternak. Tingkat kematian pasca 

masa brooding/ masa kritis ini secara umun relative sangat 

kecil, kecuali ada penyebab lain yang ditimbulkan oleh adanya 

penyakit pada saat pertumbuhan/pasca masa brooding. 

Pertambahan bobot badan yang ideal tidak akan tercapai 

dengan baik apabila terjadi kegagalan dalam pemeliharaan 

masa awal ini, karena pembelahan sel yang maksimal 

(hyperplasia) yang diharapkan tidak berjalan dengan baik 

meskipun menejemen pemeliharaan masa kritis ini sudah 

ditentukan dan diseragamkan antara peternak satu dengan 

lainnya, namun tingkat kepandaian dan pengalaman antara 

peternak satu dengan lainnya adalah tidak sama, sehingga 

keberhasilan dalam pemeliharaan awal ini diantara peternak 
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adalah sangat beragam. Tingginya angka deplesi pada masa 

awal pemeliharaan ini secara psikologis dapat mempengaruhi 

kepercayaan diri dari peternak untuk memperoleh performa 

produksi yang bagus hingga akhir masa pemeliharaan. 

Menurut Achmanu dan Muherlien (2011),  salah satu hal 

penting dalam menentukan produksi ternak adalah dengan 

mengetahui pertumbuhannya. Pertumbuhan merupakan suatu 

proses yang sangat kompleks yang meliputi pertambahan 

bobot hidup dan pertumbuhan secara merata dan merentak. 

Pertumbuhan didefinisikan sebagai pertambahan dalam bentuk 

dan jaringan seperti urat daging, tulang, jantung, otak dan 

semua jaringan tubuh lainnya. Pertambahan bobot badan 

diperoleh melalui pengukuran kenaikan bobot badan dengan 

melakukan pertimbangan berulang-ulang dalam waktu tiap 

hari, tiap minggu atau tiap bulan. Pertambahan bobot badan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe ayam, jenis 

kelamin, galur, tata laksana, temperatur lingkungan, tempat 

ayam dipelihara, kualitas dan kuantitas pakan. Umumnya 

semua ternak unggas khususnya ayam broiler termasuk 

golongan yang memiliki pertumbuhan cepat. Pertumbuhan 

dimulai sejak menetas sampai umur 8 minggu, setelah itu 

kecepatan pertumbuhan akan turun. Menurut Hardini (2003), 

pertumbuhan itu sendiri didefinisikan sebagai pertambahan 

dalam bentuk dan bobot jaringan seperti otot, tulang jantung, 

dan semua jaringan tubuh yang lainnya. Pertumbuhan 

mencakup empat komponen utama yaitu peningkatan total 

lemak tubuh dalam jaringan adipose dan peningkatan ukuran 

skeleton, peningkatan total lemak tubuh dalam jaringan 

adipose dan peningkatan ukuran bulu, kulit dan organ dalam.  

Menurut Indarto (1999), pertambahan bobot badan ayam 

berlangsung sesuai dengan kondisi fisiologis ayam, yaitu 
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bobot badan ayam akan berubah ke arah bobot badan dewasa. 

Perubahan bobot badan membentuk kurva sigmoid yaitu 

meningkat perlahan-lahan kemudian cepat dan perlahan lagi 

atau berhenti. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

yaitu besar tubuh unggas berdasarkan galur (strain), jumlah 

makanan yang dikonsumsi, serta cara pemeliharaannya. Laju 

pertumbuhan cepat dialami oleh ternak ayam pedaging dan 

ayam ras petelur. Cepatnya laju pertumbuhan populasi ayam 

ras (pedaging dan petelur) antara lain disebabkan oleh makin 

terfokusnya perhatian terhadap pemerintah pada 

pengembangan kedua jenis unggas tersebut. Pertimbangannya 

antara lain adalah secara operasional pengembangan ternak 

unggas lebih mudah dibandingkan dengan pengembangan 

ternak besar, ternak kecil dan perikanan. 

       Hasil perhitungan rata-rata pada (Lampiran 1) 

didapatkan bahwa rata-rata PBB ayam pedaging yang 

diperoleh peternak yaitu sebesar 1,83 ± 0,06 kg. Angka 

perolehan PBB juga masih dibawah rata-rata dari target yang 

ditentukan, hal ini dapat disebabkan karena beragamnya bobot 

awal DOC. Berat DOC yang diberikan kepada peternak 

bervariasi antara bobot 38-40 gr, sedangkan standart 

performance tersebut mengacu pada bobot awal DOC sebesar 

42 g yang telah dijelaskan pada (Lampiran 5). Berdasarkan 

hasil perhitungan rata-rata bobot panen dengan tingkat deplesi 

dibawah 5%, diperoleh hasil bahwa rata-rata PBB yang 

dicapai oleh para peternak dalam usaha kemitraan ini yaitu 

sebesar 1,86 yang telah dijelaskan pada Lampiran 2. 
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4.3.  Korelasi antara Tingkat Deplesi terhadap Konsumsi 

Pakan  

Hasil uji korelasi antara tingkat deplesi terhadap 

konsumsi pakan pada  Tabel 2 menjelaskan bahwa tingkat 

deplesi memiliki korelasi positif yang sangat nyata terhadap 

konsumsi pakan hal ini berarti bahwa meningkatnya angka 

deplesi yang dialami oleh peternak akan diikuti pula oleh 

meningkatnya jumlah konsumsi pakan yang dihabiskan oleh 

ayam pedaging. Nilai person korelasi yang diperoleh dari 

hubungan ini adalah sebesar 0,429 oleh karena itu hubungan 

ini dapat dikatakan sangat kuat. Menurut Swiek (2003), 

konsumsi ransum merupakan jumlah makanan yang 

dikonsumsi oleh ternak apabila makanan tersebut diberikan 

secara ad libitum dalam jangka waktu tertentu dan tingkat 

konsumsi ini menggambarkan palatabilitas. Ternak 

mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan zat 

makanan untuk keperluan produksi dan reproduksi. Menurut  

Kusumawati (2008), konsumsi diperhitungkan sebagai jumlah 

makanan yang dimakan oleh ternak.  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. 

Meningkatnya jumlah konsumsi pakan yang disebabkan 

oleh meningkatnya angka deplesi pada ayam pedaging dengan 

pola kemitraan ini merupakan suatu masalah tersendiri yang 

tentunya sangat memberatkan peternak. Konsumsi pakan 

seharusnya menurun apabila angka deplesi meningkat, karena 

jumlah kepemilikan ternak yang menurun, namun demikian, 
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dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kontrol produksi 

yang dilakukan oleh perusahaan inti dalam memberikan 

pendampingan masih dirasa kurang, hal ini terlihat dari 

tingginya angka konsumsi pakan yang dihabiskan per ekor 

ayam pedaging, seharusnya pada kandang-kandang dengan 

angka deplesi diatas batas kewajaran harus dikendalikan agar 

tidak terjadi over feeding yang pada akhirnya dapat 

memperburuk pencapaian konversi pakan dari pada ayam 

pedaging itu sendiri. Menurut North dan Bell (2004), 

konsumsi ransum tiap ekor ternak berbeda-beda. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bobot badan, galur, 

tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas ternak, kandungan 

energi dalam ransum dan suhu lingkungan selain itu, 

bertambahnya umur dan bobot badan selama periode 

pertumbuhan, konsumsi akan terus meningkat sehubungan 

dengan meningkatnya kebutuhan zat makanan untuk hidup 

pokok dan pertumbuhan. Konsumsi pakan merupakan jumlah 

pakan yang dimakan dalam jangka waktu tertentu. Pakan yang 

dikonsumsi ternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan zat nutrisi lain. Konsumsi pakan tiap ekor ternak 

berbeda-beda. Konsumsi diperhitungkan sebagai jumah 

makanan yang dimakan oleh ternak. Zat makanan yang 

dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

hidup pokok dan untuk produksi hewan 

Kerugian peternak yang disebabkan oleh meningkatnya 

angka deplesi ini terasa sangat berat, diperoleh kesimpulan 

bahwa meningkatnya angka deplesi ini ternyata diimbangi 

dengan menurunnya bobot panen dan PBB. Keadaan yang 

ideal, seharusnya meningkatnya jumlah konsumsi pakan maka 

diharapkan bobot panen dan PBB nya harus meningkat pula. 

Hasil perhitungan rata-rata pada Lampiran 1, didapatkan 
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bahwa rata-rata konsumsi pakan ayam pedaging selama 35 

hari yaitu sebesar 3,37±0,25. Standard performa ayam 

pedaging yang dikeluarkan oleh perusahaan perunggasan, 

maka jumlah konsumsi ini masih dirasa sangat tinggi, karena 

seharusnya jumlah konsumsi yang dihabiskan oleh satu ekor 

ayam pedaging hingga umur 35 hari adalah sebesar 3126 gr 

pada Lampiran 6. Selisih konsumsi pakan antara standard 

dengan konsumsi pakan yang dikonsumsi oleh ayam pedaging 

pada penelitian ini sebesar 244 gr per ekor, jika dikalikan 

dengan jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini yaitu 

341.969 ekor yaitu sebesar 83.440.436 gr  atau 83,4 ton 

selama satu periode pemeliharaan. Menurut Amrullah (2003) 

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 

mengkonsumsi air lebih banyak. Menurut Achmanu dan 

Muherlien (2011),  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. Menurut Wahju (2004), 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu  besar 

dan bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi dan 

energi dalam pakan. Menurut Krogh (2000), bobot badan 

ayam, jenis kelamin, aktivitas, suhu lingkungan dan kualitas 

pakan dapat mempengaruhi konsumsi. 
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4.4.  Korelasi antara Tingkat Deplesi terhadap FCR  

        Hasil uji korelasi antara tingkat deplesi terhadap 

konsumsi pakan yang dijelaskan pada Lampiran 4 didapatkan 

hasil bahwa tingkat deplesi memiliki korelasi positif yang 

sangat nyata terhadap FCR, hal ini berarti bahwa 

meningkatnya angka deplesi yang dialami oleh peternak akan 

diikuti pula oleh meningkatnya perolehan FCR. Nilai person 

korelasi yang diperoleh dari hubungan ini adalah sebesar 

0,705, oleh karena itu hubungan ini dapat dikatakan sangat 

kuat. Menurut Parkhust and Mountney (1988), konversi 

pakan pada ayam pedaging adalah unit pakan yang 

diperlukan untuk meningkatkan satu unit berat hidup nilai 

konversi pakan dapat dihitung dengan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi ayam sampai umur pada saat 

dipanen atau dipotong dengan pertambahan berat badannya. 

Nilai konversi pakan merupakan parameter yang penting 

sebagai tinjauan ekonomis biaya pakan. Nilai konversi pakan 

semakin rendah maka akan semakin menguntungkan bagi 

peternak, hal ini disebabkan semakin sedikit ransum yang 

diberikan untuk menghasilkan berat badan tertentu. Menurut  

Achmanu dan Muherlien (2011), konversi pakan atau Feed 

Convertion Ratio (FCR) adalah perbandingan antara jumlah 

pakan (kg) yang dikonsumsi dengan berat hidup dari 7 gr 

sampai ayam itu dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

konversi pakan adalah genetik, kualitas pakan, jenis pakan, 

penggunaan zat aditif, kualitas air, penyakit  dan manajemen 

pemeliharaan. Angka konversi ransum yang kecil berarti 

jumlah ransum yang digunakan untuk menghasilkan satu 

kilogram daging semakin sedikit. Semakin tinggi konversi 

ransum berarti semakin boros ransum yang digunakan.   
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       FCR merupakan salah satu perhitungan performa 

produksi yang paling penting diantara variabel yang lain untuk 

menentukan keuntungan yang diperoleh peternak. Rata-rata 

konversi pakan yang terendah dari 72 peternak untuk  ayam 

pedaging  umur 35 hari yaitu 1,72, 1,73 dan 1,74 meskipun 

nilai konversi pakan ini termasuk terendah akan tetapi nilai 

konversi pakan ini masih jauh dari standard yang ditentukan 

oleh perusahaan pembibit untuk umur  35 hari yaitu  1,63, 

sedangkan pada perusahaan pusat standard konversi pakan 

untuk umur 35 hari yaitu 1,61. Menurut Ariyanti (2013), 

perbaikan konversi pakan mempunyai arti penting karena 

berkaitan dengan efisiensi biaya produksi. Nilai konversi 

pakan tinggi menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan pakan 

kurang baik, sebaliknya nilai konversi pakan yang rendah 

menunjukkan bahwa makin banyak pakan yang dimanfaatkan 

oleh ternak. 

       Meningkatnya konversi pakan yang disebabkan oleh 

meningkatnya angka deplesi pada ayam pedaging dengan pola 

kemitraan ini merupakan suatu masalah tersendiri yang 

tentunya memberatkan peternak. Konversi pakan seharusnya 

menurun apabila angka deplesi meningkat, karena jumlah 

kepemilikan ternak yang menurun sehingga efisiensi pakan 

akan tercapai. Namun demikian, dari hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa kontrol produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan inti dalam memberikan pendampingan masih 

dirasa kurang , sehingga peternak menjual pakan yang masih 

sisa di gudang ke peternak lainnya, jumlah bahan baku pakan 

berlebih  dikarenakan perusahaan menyetok bahan baku pakan 

untuk ayam pedaging sesuai dengan jumlah DOC yang masuk 

selain itu juga selama proses pemeliharaan perusahaan pusat 

tidak melakukan pengawasan secara rutin sehingga 
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menyebabkan tingkat kematian dan culling pada ternak tinggi, 

tingkat deplesi tinggi akibat terkena infeksi penyakit, 

manajemen yang tidak sesuai standart sehingga sisa pakan 

berlebih, seharusnya pada kandang-kandang dengan angka 

deplesi diatas batas kewajaran harus dikendalikan agar tidak 

terjadi over feeding yang pada akhirnya dapat memperburuk 

pencapain konversi pakan dari pada ayam pedaging itu sendiri. 

Menurut Hertiandrayani (2007), konversi pakan yang tinggi 

pada peternakan ayam pedaging 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 merupakan ukuran 

membandingkan antar jumlah pakan yang dihabiskan dengan 

produksi (telur ataupun daging) dalam satu waktu yang sama. 

Konversi pakan banyak digunakan oleh peternak guna 

mengukur kemampuan ternak dalam memanfaatkan pakan 

menjadi produk hasil daging atau telur.Konversi pakan dapat 

bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis kelamin dan 

bobot badan. Kecepatan pertumbuhan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi konversi pakan. Pertumbuhan 

bobot badan yang semakin rendah akan dapat meningkatkan 

konversi pakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

              Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

 Tingkat deplesi tinggi dapat menurunkan bobot 

panen dan PBB akan tetapi tingkat deplesi dapat 

meningkatkan konsumsi pakan dan FCR. 

 Performa produksi ayam pedaging yang dipelihara 

oleh peternak dengan pola kemitraan memiliki 

performa yang buruk jika dibandingkan dengan 

standard performa yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pembibit, karena diperoleh bobot badan dan PBB 

yang lebih rendah dengan konsumsi pakan dan FCR 

yang melebihi batas yang sudah di tentukan. 

 

5.2  Saran 

           Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

adalah; 

 Sebaiknya perusahaan pusat harus menghitung ulang 

kebutuhan pakan yang harus diberikan kepada 

peternak, sehingga jumlah total pakan yang menjadi 

tanggungan peternak dapat ditekan. 

 Peternak harus memberikan perhatian yang lebih dan 

melakukan evaluasi guna mengantisipasi kerugian 

yang dapat ditimbulkan akibat meningkatnya angka 

deplesi. 

 Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai 

performance ayam pedaging yang dipelihara intensif 

mandiri. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah 

kemampuan produksi ayam pedaging yang ada di 
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Indonesia dapat mencapai standard performa produksi 

yang telah dikeluarkan oleh pembibit. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data performa produksi ayam pedaging 

strain Cobb yang diperoleh dari PT Surya Mitra Farm 

wilayah Tulungagung 

No. 
Total 

Chick In 

(ekor) 

Total 

Chick 

Out 
(ekor) 

 
Deplesi 

(%) 

Bobot 
Panen 

(kg/ekor) 

Pertambaha

n Bobot 
Badan 

(PBB) 

(kg/ekor) 

Komsumsi 
pakan 

(kg/ekor) 

Feed 

Conversion 

Ratio 
(FCR) 

1 2,323 2,270 2,28 1,81 1,77 3,06 1,72 

2 2,323 2,270 2,28 1,81 1,77 3,06 1,72 

3 2,525 2,467 2,30 1,86 1,82 3,18 1,72 

4 2,525 2,460 2,57 1,82 1,78 3,11 1,72 

5 6,750 6,571 2,65 1,97 1,93 3,39 1,72 

6 2,525 2,445 3,17 1,86 1,82 3,21 1,72 

7 6,060 5,865 3,22 1,85 1,81 3,17 1,72 

8 3,030 2,926 3,43 1,85 1,81 3,13 1,73 

9 5,757 5,555 3,51 1,96 1,92 3,38 1,72 

10 3,030 2,922 3,56 1,88 1,84 3,35 1,73 

11 2,323 2,240 3,57 1,84 1,80 3,17 1,72 

12 2,323 2,240 3,57 1,84 1,80 3,17 1,72 

13 6,060 5,842 3,60 1,94 1,90 3,34 1,72 

14 6,060 5,842 3,60 1,94 1,90 3,34 1,72 

15 10,605 10,209 3,73 1,99 1,95 3,43 1,71 

16 2,323 2,235 3,79 1,86 1,81 3,20 1,72 

17 3,030 2,912 3,89 1,87 1,83 3,21 1,75 

18 3,030 2,912 3,89 1,87 1,83 3,21 1,75 

19 2,020 1,938 4,06 1,78 1,74 3,48 1,96 

20 5,050 4,843 4,10 1,93 1,89 3,36 1,73 

21 5,050 4,841 4,14 1,93 1,89 3,36 1,73 
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22 5,757 5,515 4,20 1,95 1,91 3,35 1,73 

23 3,030 2,901 4,25 1,98 1,94 3,43 1,73 

24 3,030 2,901 4,25 1,98 1,94 3,43 1,73 

25 3,030 2,900 4,29 1,92 1,88 3,41 1,73 

26 3,030 2,900 4,29 1,92 1,88 3,41 1,73 

27 7,070 6,742 4,64 1,94 1,90 3,37 1,74 

28 5,050 4,815 4,65 1,94 1,90 3,37 1,74 

29 10,605 10,110 4,67 2,00 1,96 3,51 1,73 

30 2,525 2,405 4,75 1,82 1,78 3,12 1,75 

31 5,050 4,805 4,85 1,96 1,92 3,38 1,73 

32 5,050 4,791 5,12 1,71 1,67 3,03 1,77 

33 5,050 4,791 5,12 1,71 1,67 3,03 1,77 

34 2,020 1,914 5,27 1,75 1,71 3,21 1,84 

35 2,020 1,914 5,27 1,75 1,71 3,21 1,84 

36 2,020 1,914 5,27 1,75 1,71 3,21 1,84 

37 3,030 2,850 5,94 1,96 1,92 3,42 1,75 

38 3,030 2,850 5,94 1,96 1,92 3,42 1,75 

39 2,020 1,896 6,14 1,80 1,76 3,61 2,01 

40 6,060 5,643 6,88 1,75 1,71 3,42 1,95 

41 7,070 6,574 7,02 1,64 1,60 3,44 2,10 

42 7,070 6,574 7,02 1,64 1,60 3,44 2,10 

43 6,060 5,600 7,59 1,69 1,65 3,24 1,91 

44 6,060 5,600 7,59 1,69 1,65 3,24 1,91 

45 3,030 2,541 7,62 1,63 1,59 3,84 2,26 

46 9,090 8,395 7,65 1,95 1,91 3,91 1,95 

47 6,060 4,984 8,04 1,72 1,68 3,80 2,21 

48 6,060 5,545 8,50 1,83 1,78 3,13 1,80 

49 6,060 5,510 9,08 1,73 1,68 3,29 1,88 

50 6,060 5,510 9,08 1,73 1,68 3,29 1,88 
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51 2,020 1,836 9,11 1,68 1,64 3,38 2,01 

52 10,100 9,168 9,23 1,75 1,71 3,65 2,09 

53 4,040 3,652 9,61 1,80 1,76 3,33 1,85 

54 2,020 1,825 9,64 1,70 1,66 3,56 2,10 

55 9,090 8,177 10,04 1,75 1,71 3,49 1,99 

56 5,050 4,535 10,20 1,63 1,59 3,46 2,12 

57 10,100 9,082 10,38 1,71 1,67 3,59 1,96 

58 10,100 9,082 10,38 1,71 1,67 3,59 1,96 

59 3,030 2,714 10,43 2,08 2,04 3,87 1,74 

60 3,030 2,714 10,43 2,08 2,04 3,87 1,74 

61 3,030 2,710 10,56 2,00 1,96 3,56 1,73 

62 3,535 3,141 11,15 1,62 1,58 3,17 1,84 

63 3,535 3,141 11,15 1,62 1,58 3,17 1,84 

64 3,535 3,141 11,15 1,62 1,58 3,17 1,84 

65 3,030 2,691 11,19 2,07 2,03 3,68 1,73 

66 5,050 4,460 11,68 1,59 1,55 2,88 1,78 

67 5,050 4,460 11,68 1,59 1,55 2,88 1,78 

68 10,100 8,887 12,01 1,67 1,63 3,65 2,18 

69 3,030 2,438 13,07 1,64 1,60 4,06 2,39 

70 3,030 2,438 13,07 1,64 1,60 4,06 2,39 

71 6,060 5,229 13,71 1,66 1,62 3,02 1,81 

72 7,070 5,849 17,27 1,54 1,50 2,78 1,78 

 Rata-

rata 4,749.6 4,387.54 6,85±3,4 1,81±0,14 1,77±0,14 3,37±0,25 1,85±0,17 
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Lampiran 2. Performa produksi ayam pedaging pola 

kemitraan dengan tingkat deplesi dibawah 5% 

No. 

Bobot 

Awal 
(g/ek

or) 

Total 

Chick 
In 

(ekor) 

Total 

Chick 
Out 

(ekor) 

Deplesi 
(%) 

Bobot 

Panen 

(kg/ekor) 

Pertambaha
n Bobot 

Badan 

(PBB) 
(kg/ekor) 

Konsumsi 

pakan 

(kg/ekor) 

Feed 

Conversion 

Ratio (FCR) 

1 38 2,323 2,270 2,28 1,81 1,77 3,06 1,72 

2 38 2,323 2,270 2,28 1,81 1,77 3,06 1,72 

3 38 2,525 2,467 2,30 1,86 1,82 3,18 1,72 

4 38 2,525 2,460 2,57 1,82 1,78 3,11 1,72 

5 40 6,750 6,571 2,65 1,97 1,93 3,39 1,72 

6 40 2,525 2,445 3,17 1,86 1,82 3,21 1,72 

7 38 6,060 5,865 3,22 1,85 1,81 3,17 1,72 

8 40 3,030 2,926 3,43 1,85 1,81 3,13 1,73 

9 40 5,757 5,555 3,51 1,96 1,92 3,38 1,72 

10 40 3,030 2,922 3,56 1,88 1,84 3,35 1,73 

11 39 2,323 2,240 3,57 1,84 1,80 3,17 1,72 

12 39 2,323 2,240 3,57 1,84 1,80 3,17 1,72 

13 40 6,060 5,842 3,60 1,94 1,90 3,34 1,72 

14 39 6,060 5,842 3,60 1,94 1,90 3,34 1,72 

15 40 10,60 10,20 3,73 1,99 1,95 3,43 1,71 

16 41 2,323 2,235 3,79 1,86 1,81 3,20 1,72 

17 38 3,030 2,912 3,89 1,87 1,83 3,21 1,75 

18 38 3,030 2,912 3,89 1,87 1,83 3,21 1,75 

19 40 2,020 1,938 4,06 1,78 1,74 3,48 1,96 

20 39 5,050 4,843 4,10 1,93 1,89 3,36 1,73 

21 38 5,050 4,841 4,14 1,93 1,89 3,36 1,73 

22 40 5,757 5,515 4,20 1,95 1,91 3,35 1,73 

23 40 3,030 2,901 4,25 1,98 1,94 3,43 1,73 
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24 39 3,030 2,901 4,25 1,98 1,94 3,43 1,73 

25 38 3,030 2,900 4,29 1,92 1,88 3,41 1,73 

26 39 3,030 2,900 4,29 1,92 1,88 3,41 1,73 

27 40 7,070 6,742 4,64 1,94 1,90 3,37 1,74 

28 40 5,050 4,815 4,65 1,94 1,90 3,37 1,74 

29 38 10,60 10,11 4,67 2,00 1,96 3,51 1,73 

30 40 2,525 2,405 4,75 1,82 1,78 3,12 1,75 

31 38 5,050 4,805 4,85 1,96 1,92 3,38 1,73 

        0,04 1,90 1,86 3,29 1,74 
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Lampiran 3. Uji Normalitas 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Deplesi 7.2721 4.23445 72 

FCR 1.8503 .16768 72 

Feed 3.3718 .25208 72 

Bobot_panen 1.8119 .13532 72 

PBB 1.7712 .13554 72 
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Correlations 

  
Deplesi FCR Feed Bobot_panen PBB 

Deplesi Pearson Correlation 1 .705
**
 .429

**
 -.552

**
 -.551

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 

N 72 72 72 72 72 

FCR Pearson Correlation .705
**
 1 .590

**
 -.635

**
 -.633

**
 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 

N 72 72 72 72 72 

Feed Pearson Correlation .429
**
 .590

**
 1 .201 .203 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.091 .087 

N 72 72 72 72 72 

Bobot_p

anen 

Pearson Correlation -.552
**
 -.635

**
 .201 1 1.000

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .091 
 

.000 

N 72 72 72 72 72 

PBB Pearson Correlation -.551
**
 -.633

**
 .203 1.000

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .087 .000 
 

N 72 72 72 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Deplesi FCR Feed 

Bobot_

panen PBB 

N 72 72 72 72 72 

Normal Parameters
a
 Mean 7.2721 1.8503 3.3718 1.8119 1.7712 

Std. Deviation 4.23445 .16768 .25208 .13532 .13554 

Most Extreme Differences Absolute .184 .225 .129 .107 .108 

Positive .184 .225 .129 .107 .105 

Negative -.119 -.205 -.073 -.107 -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.557 1.910 1.099 .909 .919 

Asymp. Sig. (2-tailed) .016 .001 .179 .380 .367 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 4. Nilai rata-rata semua variable berdasarkan 

kelompok FCR (1,72; 1,73; dan 1,74)  

Kelompok 

FCR 

Deplesi Bobot 

Panen 

(kg/ekor) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(PBB) 

(kg/ekor) 

Rata-Rata  

Konsumsi 

Pakan 

(kg/ekor) 

1,72 3,09 ± 0,58 1,87 ± 0,06 1,83 ± 0.06 3,21 ± 0,11 

1,73 5,22 ± 2,54 1,95 ± 0,06 1,91 ± 0,06 3,41 ± 0,13 

1,74 7,54 ± 3,34 2,01 ± 0,08 1,97 ± 0,08 3,62 ± 0,29 

 

Nilai rata-rata semua variable berdasarkan kelompok FCR 

1,72 

Nomer 

Total 

Chick 

In 
(ekor) 

Total 

Chick 

Out 
(ekor) 

Feed 

Conversio

n Ratio 
(FCR) 

Deplesi 

% 

Bobot 

Panen 

(kg/ekor) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(PBB) 
(kg/ekor) 

Konsumsi 

pakan 

(kg/ekor) 

1 2,525 2,445 1,72 3,17 1,86 1,82 3,21 

2 6,750 6,571 1,72 2,65 1,97 1,93 3,39 

3 5,757 5,555 1,72 3,51 1,96 1,92 3,38 

4 6,060 5,842 1,72 3,60 1,94 1,90 3,34 

5 6,060 5,865 1,72 3,22 1,85 1,81 3,17 

6 2,525 2,460 1,72 2,57 1,82 1,78 3,11 

7 2,323 2,270 1,72 2,28 1,81 1,77 3,06 

8 2,525 2,467 1,72 2,30 1,86 1,82 3,18 

9 2,323 2,270 1,72 2,28 1,81 1,77 3,06 

10 2,323 2,240 1,72 3,57 1,84 1,80 3,17 

11 6,060 5,842 1,72 3,60 1,94 1,90 3,34 

12 2,323 2,240 1,72 3,57 1,84 1,80 3,17 

13 2,323 2,235 1,72 3,79 1,86 1,81 3,20 

RATA-

RATA 
    1,72 3,09 1,87 1,83 3,21 
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Lanjutan lampiran 4 

Nilai rata-rata semua variable berdasarkan kelompok FCR 

1,73 

Nomer 
Total 

Chick In 

(ekor) 

Total 

Chick 

Out 
(ekor) 

Feed 

Conversi

on Ratio 
(FCR) 

Deplesi 

% 

Bobot 
Panen 

(kg/ekor) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(PBB) 
(kg/ekor) 

Konsumsi 
Pakan 

(kg/ekor) 

1 3,030 2,926 1,73 3,43 1,85 1,81 3,13 

2 5,757 5,515 1,73 4,20 1,95 1,91 3,35 

3 3,030 2,922 1,73 3,56 1,88 1,84 3,35 

4 3,030 2,901 1,73 4,26 1,98 1,94 3,43 

5 5,050 4,841 1,73 4,14 1,93 1,89 3,36 

6 10,605 10,110 1,73 4,67 2,00 1,96 3,51 

7 5,050 4,805 1,73 4,85 1,96 1,92 3,38 

8 3,030 2,900 1,73 4,29 1,92 1,88 3,41 

9 3,030 2,691 1,73 11,19 2,07 2,03 3,68 

10 3,030 2,710 1,73 10,56 2,00 1,96 3,56 

11 5,050 4,843 1,73 4,10 1,93 1,89 3,36 

12 3,030 2,900 1,73 4,29 1,92 1,88 3,41 

13 3,030 2,901 1,73 4,26 1,98 1,94 3,43 

RATA-

RATA 
    1,73 5,22 1,95 1,91 3.41 
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Nilai rata-rata semua variable berdasarkan kelompok FCR 

1,74 

Nomer 

Total 
Chick 

In 

(ekor) 

Total 
Chick 

Out 

(ekor) 

Feed 
Conversi

on Ratio 

(FCR) 

Deplesi 

% 

Bobot 

Panen 
(kg/ekor) 

Pertambahan 
Bobot Badan 

(PBB) 

(kg/ekor) 

 Konsumsi 

pakan 
(kg/ekor) 

1 7,070 6,742 1,74 4,64 1,94 1,90 3,37 

2 5,050 4,815 1,74 4,65 1,94 1,90 3,37 

3 3,030 2,714 1,74 10,43 2.08 2,04 3,87 

4 3,030 2,714 1,74 10,43 2,08 2,04 3,87 

RATA-

RATA 
    1,74 7,54 2,01 1,97 3,62 
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Lampiran 5. Hasil uji korelasi bivariat metode pearson 

product moment 

 

  Deplesi FCR Feed Bobot_panen PBB 

Deplesi Pearson 

Correlation 
1 .705

**
 .429

**
 -.552

**
 -.551

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .000 .000 

N 72 72 72 72 72 

FCR Pearson 

Correlation 
.705

**
 1 .590

**
 -.635

**
 -.633

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.000 .000 .000 

N 72 72 72 72 72 

Feed Pearson 

Correlation 
.429

**
 .590

**
 1 .201 .203 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

 
.091 .087 

N 72 72 72 72 72 

Bobot_p

anen 

Pearson 

Correlation 
-.552

**
 -.635

**
 .201 1 1.000

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .091 

 
.000 

N 72 72 72 72 72 
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PBB Pearson 

Correlation 
-.551

**
 -.633

**
 .203 1.000

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .087 .000 

 

N 72 72 72 72 72 

** Korelasi sangat nyata pada level (P< 0,01).   
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Lampiran 6. Standard performa produksi ayam pedaging 

strain Cobb 500 (Manual Guidance dari Cobb- vantress) 

Umur 
Ternak 

(hari) 

PBB 
(g) 

Bobot 
Badan 

(g) 

Rata-rata Bobot 
Badan Harian 

(g) 

FCR Rata-Rata 
Konsumsi Pakan 

(g) 

Konsumsi 
Pakan 

(g) 

0 42 0     

1 56 14  0,232 13 13 

2 72 16  0,417 17 30 

3 89 17  0,573 21 51 

4 109 20  0,679 23 74 

5 131 22  0,733 27 101 

6 157 26  0,841 31 132 

7 185 28 26,4 0,902 35 167 

8 215 30 26,9 0,958 39 206 

9 247 32 27,4 1,012 44 250 

10 283 36 28,3 1,053 48 298 

11 321 38 29,2 1,097 54 352 

12 364 43 30,3 1,126 58 410 

13 412 48 31,7 1,150 64 474 

14 465 53 33,2 1,165 68 542 

15 524 59 34,9 1,177 75 617 

16 586 62 36,6 1,191 81 698 

17 651 65 38,3 1,206 87 785 

18 719 68 39,9 1,221 93 878 

19 790 71 41,6 1,235 98 976 

20 865 75 43,3 1,250 105 1081 

21 943 78 44,9 1,264 111 1192 

22 1023 80 46,4 1,284 117 1309 

23 1104 81 47,8 1,303 123 1432 

24 1186 82 49,3 1,321 130 1562 

25 1269 83 50,8 1.337 134 1696 

26 1353 84 52,1 1,356 141 1837 

27 1438 85 53,6 1,373 148 1985 

28 1524 86 54,4 1,402 152 2137 

29 1613 89 55,6 1,423 158 2295 

30 1705 92 56,8 1,442 163 2458 

31 1799 94 58,0 1,460 169 2627 

32 1895 96 59,2 1,478 174 2801 

33 1993 98 60,4 1,496 180 2981 

34 2092 99 61,5 1,512 182 3163 

35 2191 99 62,6 1,530 189 3352 

36 2289 98 63,6 1,549 193 3545 

37 2386 97 64,5 1,568 197 3742 

38 2482 96 65,3 1,589 201 3943 
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39 2577 95 66,1 1,610 205 4148 

40 2671 94 94 66,8 1,631 209 4357 

41 2764 93 67,4 1,653 213 4570 

42 2857 93 68,0 1,675 216 4786 

 

 



  68 

Lampiran 7. Standard performa produksi ayam pedaging 

strain Cobb 500. 

UMUR 

(hari) 

Bobot badan 

(g/ ekor)  
FCR 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor) 

0 38 - - 

1 55 0.24 13.2 

2 66 0.41 27.06 

3 80 0.58 46.4 

4 98 0.68 66.64 

5 120 0.78 93.6 

6 143 0.87 124.41 

7 170 0.93 158.1 

8 200 0.99 198 

9 233 1.05 244.65 

10 270 1.09 294.3 

11 309 1.14 352.26 

12 352 1.18 415.36 

13 398 1.21 481.58 

14 447 1.25 558.75 

15 500 1.27 635 

16 556 1.30 722.8 

17 614 1.32 810.48 

18 675 1.34 904.5 

19 739 1.36 1005.04 

20 804 1.38 1109.52 

21 871 1.39 1210.69 

22 939 1.40 1314.6 

23 1,009 1.42 1432.78 



  69 

24 1,080 1.43 1544.4 

25 1,153 1.45 1671.85 

26 1,226 1.46 1789.96 

27 1,300 1.47 1911 

28 1,375 1.49 2048.75 

29 1,450 1.51 2189.5 

30 1,527 1.53 2336.31 

31 1,604 1.54 2470.16 

32 1,681 1.57 2639.17 

33 1,760 1.59 2798.4 

34 1,838 1.61 2959.18 

35 1,918 1.63 3126.34 
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