
PENGARUH BENTUK  KANDANG CLOSED  

HOUSE DAN SEMI CLOSED HOUSE TERHADAP 

KONSUMSI PAKAN, PERTAMBAHAN BOBOT 

BADAN DAN FEED CONVERSION RATIO (FCR) 

PADA AYAM PEDAGING 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 

Muhammad Firdani Maulana 

NIM. 145050107111018 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG  

2018 



  



PENGARUH BENTUK  KANDANG CLOSED  

HOUSE DAN SEMI CLOSED HOUSE TERHADAP 

KONSUMSI PAKAN, PERTAMBAHAN BOBOT 

BADAN DAN FEED CONVERSION RATIO (FCR) 

PADA AYAM PEDAGING 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 

Muhammad Firdani Maulana 

NIM. 145050107111018 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh  

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan 

 Universitas Brawijaya 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG  

2018 





PENGARUH BENTUK  KANDANG CLOSED  HOUSE DAN 

SEMI CLOSED HOUSE TERHADAP KONSUMSI PAKAN, 

PERTAMBAHAN BOBOT BADAN DAN FEED CONVERSION 

RATIO (FCR)  PADA AYAM PEDAGING 

 

SKRIPSI  

 

Oleh: 

 

Muhammad Firdani Maulana  

NIM.145050107111018 

 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sarjana 

Pada Hari/Tanggal: Kamis/02 Agustus 2018 

 

                                   Tanda tangal     Tanggal  

Pembimbing : 

Dr. Ir. Ita Wahju Nursita, M.Sc.               ...................           ........ 

NIP. 19630508 198802  2 001 

Dosen Penguji: 

Dr. Ir. Kuswati, MS.                ...................           ........ 

NIP. 19580711 198601 2 002 

Dr. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., MP. ...................           ........ 

NIP. 19711224 199802 1 001 

 

 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya 

 

 

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, M.S. 

NIP. 19620403 198701 1 001 

Tanggal : .............................. 



 



i 

 

RIWAYAT  HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 16 

Desember 1996 sebagai putra yang di lahir dari pasangan 

Bapak H.Mahmud Kandar dan Ibu Hj.Suntianah. Pada tahun 

2008 penulis lulus SDN Pemurus Dalam 8 di  Banjarmasin, 

tahun 2011 lulus dari MtsN Keras di Jombang dan tahun 2014 

lulus dari MAN Jombang. Pada tahun 2014 penulis lolos 

dalam seleksi masuk perguruan tinggi negri lewat jalur Seleksi 

Program Minat dan Kemampuan (SPMK) di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

Selama di perguruan tinggi Penulis melaksanakan kegiatan 

magang di UPT Pembibitandan Pengolahan Hasil Petrnakan 

Sapi Perah di Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten 

Malang. Penulis aktif dalam organisasi BOS Fapet UB serta 

mengikuti berbagai kepanitiaan di dalam BOS. Tahun 2018 

penulis mengikuti kegiatan praktek kerja lapang (PKL) di PT. 

Semesta Mitra Sejahtera unit Ngantang dengan judul 

Manajemen Pemeliharaan Ayam pedaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

  



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha 

Kuasa sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Strata satu (S-1) Sarjana Peternakan 

Pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis juga sangat berterima kasih 

kepada yang terhormat: 

1. Bapak H. Mahmud Kandar dan Ibu Hj. Suntianah, 

selaku  orang tua atas doa dan dukungannya baik 

secara moril maupun secara materil. 

2. Dr. Ir. Ita Wahju Nursita, M.Sc., selaku pembimbing 

atas saran dan bimbingannya . 

3. Dr. Ir. Kuswati, MS., Dr. Muhammad Halim Natsir, 

S.Pt., MP, selaku dosen penguji skripsi yang telah 

memberikan arahan dan masukan pada skripsi ini. 

4. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., selaku Dekan 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

5. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., selaku Ketua Jurusan 

Peternakan yang telah memberikan pengarahan 

mengenai jurusan.  

6. Dr. Agus Susilo, S.Pt., MP., selaku Ketua Program 

Studi Peternakan yang telah banyak membina 

kelancaran proses studi. 

7. Ir. Nur Cholis, Ms., selaku Koordinator Bidang Minat 

Produksi ternak yang telah memberikan pengarahan 

mengenai minat produksi ternak. 

8. Bapak Kukuh dan Bapak Wimi selaku pimpinan dan 

petugas  PPL di PT. Ciomas Adisatwa unit Malang 

yang telah memberikan  izin dan memberikan banyak 

masukan selama penelitian. 

9. Sahabat – sahabat ( Viky Perdana, Afif Firman 

Nurdin, Novan Kurniawan, Syaiful Bahri, Anissa 



iv 

 

Fazaliya, Bagus Fajar Dwi Panji, Syurga, Faisal 

Ramadhan Febrianto, Akson, Fajrin, Dicky Ari) dan 

temen – temen dari Fakultas Peternakan  Universitas 

Brawijaya angkatan 2014 yang selalu memberikan 

dukungan doa dan bantuan dalam penyelesaian skripsi 

ini.  

Akhir kata penulis berharap kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan 

laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak 

serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan 

peternakan . 

 

Malang, Agustus 2018 

 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

THE INFLUENCE BETWEEN OF THE CLOSED 

HOUSE MODEL AND SEMI CLOSED HOUSE MODEL 

TO DAILY CONSUMPTION, DAILY GAIN AND FEED 

CONVERSION RATIO (FCR) ON BROILER  

 

Muhammad Firdani Maulana
(1)

, Ita Wahju Nursita 
(2) 

1)
 Student at Faculty Animal Science University Of Brawijaya  

2)
 Lecturer at Faculty Animal Science University Of Brawijaya 

E-mail: firdanimahmud96@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to know and explain 

the effect of using closed house house and half closed house to 

the performance of broiler production. The research was 

conducted in broiler farms located in Malang Regency, East 

Java. The material used in the research was 100 broiler 

chickens (28 days old). Each cage is divided into 50 broiler 

chickens. The treatment used is closed house cage and semi 

closed house. The weight gain data and feed conversion was 

statistically analyzed using an unpaired T Test. While data 

feed consumption in descriptive analysis. Daily consumption  

of closed house model 2014,38 g/heat and semi closed house 

daily consumption 2128,74 g/heat, the result showed treatment 

highly signifikan influenced (P < 0,01) daily gain and feed 

conversion ratio. Average daily gain of closed house (1419,56 

g) and average semi closed house (1463,38 g), feed conversion 

ratio of closed house (1,41) and semi closed house (1,45). The 

conclusion of the research daily consumption and daily gain 

higher of semi closed house and  feed conversion ratio more 

efficient of closed house.  

 

Keywords : Closed House, Semi Closed House, and   

     Performance Broiler 

 



vi 

 

  



vii 

 

PENGARUH BENTUK  KANDANG CLOSED  HOUSE 

DAN SEMI CLOSED HOUSE TERHADAP KONSUMSI 

PAKAN, PERTAMBAHAN BOBOT BADAN DAN FEED 

CONVERSION RATIO (FCR) PADA AYAM PEDAGING 

 

Muhammad Firdani Maulana
(1)

, Ita Wahju Nursita
 (2) 

1) Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
2) Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Email: firdanimahmud96@gmail.com 

 

RINGKASAN  

 

Di Indonesia pada umum nya ada tiga jenis kandang yang 

di gunakan yaitu open house, semi closed house dan closed 

house. Kebanyakan peternak Indonesia sudah menggunakan 

kandang open house  karena biaya pembuatan kontruksi 

kandang murah. Namun kandang sistem open house 

menimbulkan respon yang kurang baik ketika kondusi cuaca 

tidak mendukung atau terjadi kondisi cuaca yang sangat dratis, 

ayam mudah stress akibat linkungan luar dan kontruksi yang 

tidak bertahan lama. Sedangkan peternak yang besar banyak 

menggunakan jenis kandang semi closed house dan closed 

house yang biayanya lebih mahal. Dengan biaya yang mahal 

,kandang ini memiliki respond yang lebih baik yaitu ayam 

tidak mudah stress dari lingkungan luar, suhu di dalam 

kandang dapat diatur, pencahayaan yang merata, serta daya 

tahan kandang lebih lama. Semi closed house  merupakan 

adopsi dari prinsip closed house bentuknya seperti kandang 

terbuka, dinding dibuat belum permanen mengunakan tirai 

atau terpal, bagian atas kandang di buat plafon, dan 

menggunakan kipas untuk mendorong keluar oksigen dan 

karbondioksida. 
Pertumbuhan konsumsi daging ayam  di Indonesia 

bertambah terus menerus disebabkan meningkatnya kebutuhan 

mailto:firdanimahmud96@gmail.com
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protein hewani. Salah satunya  ayam yang  dagingnya  lebih 

banyak  disukai di pasaran. Ayam pedaging (broiler) 

merupakan salah satu protein hewani yang murah, 

dibandingkan dengan daging yang lainnya. Keunggulan ayam 

broiler adalah pertumbuhannya yang begitu cepat, sehingga 

dapat dijual sebelum usia 5 minggu, dengan bobot rata-rata 1,5 

kg. Manajemen perkandangan adalah salah satu faktor penting 

dalam usaha pemeliharaan ayam broiler. Hal ini dikarenakan 

kandang adalah tempat tinggal ayam dalam melakukan 

aktifitasnya selam hidup seperti makan, minum dan 

berkembangbiak. Pada tahap pemeliharaan ayam pedaging 

konsumsi pakan merupakan hal dasar yang harus diperhatikan 

karena merupakan kebutuhan pokok dan akan berpengaruh 

terhadap pertambahan bobot badan.    

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan 

pengaruh penggunaan bentuk kandang dari kandang closed 

house dan semi closed house terhadap penampilan ayam 

pedaging baik dari konsumsi pakan, konversi pakan dan 

pertambahan bobot badan. Hasil penelitian diharapkan dapat 

dipakai sebagai informasi tentang kandang terbaik untuk 

pemeliharaan ayam pedaging. 

Materi yang digunakan pada penelitian adalah 

mengunakan ayam 100 ekor yamg mana setiap kandang 

Closed House dan Semi Closed House terdapat 50 ekor 

ayam. Pada setiap individu di beri tanda untuk mengambil 

data secara individu. Data konsumsi diambil keseluruhan 

konsumsi pakan selama satu kandang, sedangkan 

pertambahan bobot badan daimbil setiap individu ternak dan 

konversi pakan data yang diambil adalah dari jumlah 

konsumsi pakan dibagi data pertambahan bobot badan 

individu. Metode penelitian yang dilakukan adalah Metode 

penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Data yang 

diambil adalah data sekunder dalam 1 masa pemeliharaan di 

kadang closed house dan semi closed house dan data di 
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analisis secara statistik dengan menggunakan uji t 

(Independent samples T-test). Variabel yang diukur adalah: 

konsumsi pakan, feed conversion ratio (FCR), dan 

pertambahan bobot badan.pengamatan dilakukan selama 

masa pemeliharaan aayam pedaging hingga panen. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan Uji T (Independent 

samples T-test). 

Hasil Uji statistik pengaruh snagat nyata (P<0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan, dan untuk 

konsumsi didata kumulatif dengan hasil konsumsi pakan 

2014,38 untuk kandang closed house dan 2128,74 untuk 

kandang semi closed house. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kandang semi closed house terhadap  konsumsi pakan 

dan pertambahan bobot badan ada kecenderungan tinggi 

dibandingkan dengan bentuk kandang closed house, 

sedangkan terhadap feed conversion ratio (FCR) lebih baik 

kandang closed house dibandingkan semi closed house.  

Dapat disimpulkan bahwa kandang closed house dan semi 

closed house memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap 

pertambahan bobot bandan dan konversi pakan. Konsumsi 

pakan lebih tinggi kandang semi closed house dibandingkan 

dengan kandang closed house  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Pertumbuhan konsumsi daging ayam  di Indonesia 

bertambah terus menerus disebabkan meningkatnya kebutuhan 

protein hewani. Salah satunya  ayam yang  dagingnya  lebih 

banyak  disukai di pasaran. Hal ini sesuai dengan (Anonymous, 

2017) data Peningkatan populasi ayam ras pedaging di 

Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2017, mengalami 

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,03 % per 

tahun atau dengan kata lain populasi ayam ras pedaging 

meningkat  sebesar 65,800,902 ekor. 

Ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu protein 

hewani yang murah, dibandingkan dengan daging yang lainnya. 

Keunggulan ayam broiler adalah pertumbuhannya yang begitu 

cepat, sehingga dapat dijual sebelum usia 5 minggu, dengan 

bobot rata-rata 1,5 kg. Menurut Muharlien, Edhy, Adelina, dan 

Heni (2017), ayam pedaging mempunyai sifat cepat tumbuh dan 

umumnya banyak dipelihara sebagai penghasil daging. Pada 

peternakan yang memelihara ayam pedaging final stock 

umumnya mereka memelihara ayam pedaging dalam waktu 

sekitar 5 minggu. Pada umur 5 minggu, ayam pedaging 

mempunyai bobot badan sekitar 1, 5 – 1, 8 kg/ekor, dengan 

angka konversi pakan relatif rendah, dipotong pada umur muda 

dan menghasilkan daging berkualiatas dengan serat lunak. 

Manajemen perkandangan adalah salah satu faktor penting 

dalam usaha pemeliharaan ayam broiler. Hal ini dikarenakan 

kandang adalah tempat tinggal ayam dalam melakukan 

aktifitasnya selam hidup seperti makan, minum dan 

berkembangbiak. Kandang berperan penting dalam 
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memberikan rasa nyaman terhadap ayam broiler yang 

dipelihara agar dapat bertumbuh dengan baik dan mampu 

berproduksi secara maksimal. Di indonesia pada umumnya ada 

tiga jenis kandang yang digunakan yaitu open house, semi 

closed house dan closed house. Kebanyakan peternak Indonesia 

sudah menggunakan kandang open house  karena biaya 

pembuatan konstruksi kandang murah. Namun kandang sistem 

open house menimbulkan respon yang kurang baik ketika 

kondisi cuaca tidak mendukung atau terjadi kondisi cuaca yang 

sangat drastis, ayam mudah stres akibat lingkungan luar dan 

konstruksi yang tidak bertahan lama. Sedangkan peternak yang 

besar banyak menggunakan jenis kandang semi closed house 

dan closed house yang biayanya lebih mahal. Dengan biaya 

yang mahal, kandang ini memiliki respon yang lebih baik yaitu 

ayam tidak mudah stres dari lingkungan luar, suhu di dalam 

kandang dapat diatur, pencahayaan yang merata, serta daya 

tahan kandang lebih lama.  

Dari aspek–aspek diatas dapat diketahui bahwa pengaruh dari 

bentuk kandang berdampak pada produktivitas ayam pedaging, 

menurut Marom, Kalsum, dan Ali (2017), bahwa rataan bobot 

panen pada kandang closed house sebesar 2,12 kg/ekor, dan 

menurut Sujana, Darana, dan Setiawan  (2011), rataan bobot 

badan akhir ayam broiler yang dipelihara pada kandang semi 

closed house system selama penelitian adalah 1,95 kg. Oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penampilan ayam pedaging  pada bentuk kadang yang berdeda 

closed house dan semi closed house dengan parameter yang 

diamati yaitu konsumsi pakan, konversi pakan atau feed 

conversion ratio (FCR) dan  pertambahan bobot badan. 

1.2. Rumusan Masalah  
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Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana 

pengaruh penggunaan kandang closed house dan semi closed 

house terhadap penampilan ayam pedaging yang dilihat dari 

konsumsi pakan, konversi pakan dan pertambahan bobot badan. 

 

1.3.  Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kandang closed house dan semi closed house terhadap 

penampilan pada ayam pedaging. 

 

1.4.  Manfaat Dari Penelitian . 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa dan peternak agar dapat 

memilih kandang yang terbaik dari kandang closed house dan 

semi closed house dalam peningkatan penampilan ayam 

pedaging.  

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Dalam pemeliharaan broiler banyak faktor lingkungan 

yang memengaruhi salah satunya kandang. Kandang 

merupakan tempat ayam tinggal dan beraktivitas sehingga 

kandang yang nyaman sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

produktivitas yang baik. Kandang juga berfungsi untuk 

memudahkan tata laksana yang meliputi pemeliharaan dalam 

pemberian pakan dan minum, pengawasan terhadap ayam yang 

sehat dan ayam yang sakit. 

Kandang yang biasa digunakan pada peternakan ayam 

adalah sistem terbuka (open house system) dan tertutup (closed 

house system). Kebanyakan peternak di Indonesia sudah 

terbiasa menggunakan kandang open house system. Namun 

kandang sistem terbuka menimbulkan respon kurang baik 
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ketika kondisi cuaca tidak mendukung atau terjadi perubahan 

cuaca yang sangat drastis. Pemeliharaan ayam broiler dengan 

menggunakan closed house system merupakan salah satu upaya 

inovasi teknologi untuk menghadapi perubahan cuaca cukup 

ekstrim, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi pengaruh 

buruk dari kondisi lingkungan atau perubahan iklim di luar 

kandang. 

Kandang broiler closed house system adalah kandang 

tertutup yang menjamin keamanan secara biologi atau kontak 

dengan organisme lain, dengan pengaturan ventilasi udara yang 

baik sehingga mengurangi stres pada ternak. Semi closed house 

merupakan adopsi dari prinsip closed house bentuknya seperti 

kandang terbuka, dinding dibuat belum permanen 

menggunakan tirai atau terpal, bagian atas kandang dibuat 

plafon, dan menggunakan exhaust fan yang berfungsi untuk 

menarik atau menyedot oksigen dan karbondioksida 

(Efendi,2016).  

Menurut Eka Dwi Susanti (2016) Kelebihan lain dari 

kandang tipe closed house adalah kapasitas atau populasi jauh 

lebih banyak, ayam lebih terjaga dari gangguan luar baik fisik, 

cuaca, maupun serangan penyakit, terhindar dari polusi, 

keseragaman ayam lebih bagus, dan pakan lebih efisien. 

Kandang tipe ini juga memberikan kemudahan karena kondisi 

angin akan lebih terkontrol dibandingkan dengan kandang tipe 

terbuka, dan kelemahan dari kandang closed house adalah 

membutuhkan investasi dan beban operasional yang cukup 

tinggi untuk membangunnya. Selain itu kandang closed house 

harus disertai dengan infrastruktur dan penguasaan teknologi 

yang baik. Kelebihan kandang semi closed house biaya lebih 

murah bagi peternak yang menginginkan produksi baik seperti 

kandang closed house tetapi modal kandang open house, tidak 
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ada kekhawatiran terhadap perubahan cuaca karena suhu dan 

kecepatan angin bisa diatur. Untuk kekurangan dari kandang 

semi closed house tidak jauh beda dengan kandang closed house 

dan open house seperti biosecurity kurang, dan tidak adanya 

pengaturan suhu dan kelembapan. Menurut Marom, Kalsum, 

dan Ali (2017) menyatakan bahwa pada kandang closed house, 

ayam pedaging umur 35 hari mengkonsumsi pakan 3,294 

kg/ekor, Bobot badan 2,12 kg/ekor dan konversi pakan 1,57. 

Sedangkan Sujana, Darana, dan Setiawa (2011) menyatakan 

bahwa pada kandang ssemi closed house, ayam pedaging umur 

34 hari mengkonsumsi pakan 3,051 kg/ekor, bobot badan 1,956 

kg/ekor serta konversi pakan 156. Anonymous (2012), 

menyatakan bahwa rata-rata bobot badan untuk strain lohman 

MB 202 pada 4 minggu selama pemeliharaan mencapai 1494 

g/ekor dengan konsumsi 2120 g/ekor serta konversi pakan 

1,415. Menurut Aviagen (2014), untuk ayam pedaging strain 

lohman indian river jantan umur 28 hari bobot badan mencapai 

1523 g/ekor dengan konsumsi pakan 2217 g/ekor serta konversi 

pakan 1,409. Maka dilakukan penelitian terhadap konsumsi 

pakan, konversi pakan dan pertambahan bobot badan untuk 

mengetahui perbedaan dari kedua kandang tersebut. Adapun 

skema kerangka pikir dapat dilihat pada (Gambar 1.). 
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Kandang Closed House System 

Kelebihannya :  

Populasi jauh lebih banyak,  

Ayam lebih terjaga  

Keseragaman ayam lebih 

bagus,  

Pakan lebih efisien. 

Menurut Marom, dkk. (2017): 

Konsumsi Pakan 3,294 

kg/ekor 

Bobot Badan 2,12 kg/ekor 

Konversi Pakan 1,57(strain 

coob) 

Kekurangan  

Investasi dan beban 

operasional yang cukup 

tinggi. 

Infrastruktur dan penguasaan 

teknologi yang baik. 

Kandang juga berfungsi untuk memudahkan tata laksana yang 

meliputi pemeliharaan dalam pemberian pakan dan minum, pengawasan 

terhadap ayam yang sehat dan ayam yang sakit. 

 

Kadang Semi Closed House 

 Kelebihan : 

Biaya modal dan operasional 

lebih murah  

Sirkulasi udara bagus 

Mendapat sinar matahari 

cukup 

Mempermudah penanganan 

Menurut Sujana, dkk. (2011): 

Konsumsi Pakan 3,051 

kg/ekor 

Bobot Badan 1,956 kg/ekor 

Konversi Pakan 1,56(strain 

cobb) 

Kekurangan : 

Tidak memiliki pengaturan 

suhu dan kelembaban. 

Biosecurity kurang  

Ternak mudah stress 

 

Produksi Ternak 

Faktor Lingkungan  

Penampilan Ayam Pedaging 

Konsumsi Pakan Pertambahan Bobot Pakan Konversi Pakan 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Kandang closed house dan kandang semi closed house 

berpengaruh berbeda terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan dan feed conversion ratio.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam pola kemitraan broiler ini sudah banyak yang 

mengembangkan sistem kandang closed house sebagai 

pengganti opened house karena keuntungan yang diperoleh 

dapat meningkat meskipun biaya yang dibutuhkan untuk 

pembuatan kandangnya cukup besar. Peternak plasma yang 

menggunakan sistem kandang closed house dapat memelihara 

hingga 31.000 ekor ayam (Azizah, 2013). 

 

2.1.  Ayam Pedaging  

Ayam pedaging adalah istilah yang biasa digunakan untuk 

menyebut ayam hasil budidaya teknologi peternakan dengan 

menyilangkan sesama jenisnya. Karakteritik ekonomi dari 

ayam pedaging adalah pertumbuhannya cepat serta penghasil 

daging dengan konversi pakan yang efisien. Ayam pedaging 

umumnya digunakan untuk konsumsi sehari-hari sebagai 

pemenuh kebutuhan protein hewani. Berdasarkan aspek 

pemuliaannya terdapat tiga jenis ayam penghasil daging, yaitu 

ayam kampung, ayam petelur afkir, dan auam pedaging. Ayam 

pedaging umumnya dipanen pada umur sekitar 4-5 minggu 

dengan bobot badan antara 1,2-1,9 kg/ekor yang bertujuan 

sebagai sumber pedaging (Kartasudjana, 2005). Menurut 

Prabakaran (2003), menyebutkan bahwa ayam yang berumur 

muda mempunyai konsistensi daging yang lunak. 

Ayam pedaging mempunyai beberapa keunggulan seperti 

daging relatif lebih besar, harga terjangkau, dapat dikonsumsi 

oleh segala lapisan masyarakat, dan cukup tersedia di pasaran 

(Sasongko, 2006). Anonymous (2012), menyatakan bahwa 

rata-rata bobot badan untuk strain lohman MB 202 pada 4 
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minggu selama pemeliharaan mencapai 1494 g/ekor dengan 

konsumsi 2120 g/ekor serta konversi pakan 1,415. Menurut 

Aviagen (2014), untuk ayam pedaging strain lohman indian 

river jantan umur 28 hari bobot badan mencapai 1523 g/ekor 

dengan konsumsi pakan 2217 g/ekor serta konversi pakan 

1,409. 

 

2.2. Closed House  

Dahlan dan Nur (2011) Secara konstruksi, kandang system 

tertutup dibedakan atas dua system yakni pertama sistem tunnel 

dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya seperti 

mengandalkan aliran angin untuk mengeluarkan gas sisa, panas, 

uap air dan Menyediakan oksigen untuk kebutuhan ayam. 

Sistem tunnel ini lebih cocok untuk area dengan temperatur 

maksimal tidak lebih dari 300C. Sistem kedua adalah 

evaporative cooling sistem (ECS). Sistem ini memberikan 

benefit pada peternak. Seperti mengandalkan aliran angin dan 

proses evaporasi dengan bantuan angin. Sistem kandang 

tertutup ini hanya cocok untuk daerah panas dengan suhu udara 

diatas 350C. Lalu dari mana sumber panas dan sumber uap 

airnya. Sumber panas berasal dari ayam itu sendiri, sinar 

matahari yang ditransfer secara radiasi, panas dari brooder pada 

masa brooding dan panas dari proses fermentasi dalam sekam. 

Sementara itu sumber uap air dapat berasal dari kelembaban 

lingkungan, proses evaporasi, sisa air yang dikeluarkan bersama 

dengan feses, dan air minum yang tumpah. 

Kandang tipe “Closed House” merupakan tipe kandang 

yang tertutup dan mempunyai pengaturan ventilasi udara yang 

baik dengan bantuan kontrol panel otomatis. Yang berguna 

untuk menyediakan udara yang sehat bagi ternak (sistem 

ventilasi yang baik) yaitu udara yang menghadirkan sebanyak–
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banyaknya oksigen, dan mengeluarkan sesegera mungkin gas-

gas berbahaya seperti karbondioksida dan amonia. Sistem 

perkandangan tersebut dapat mengurangi tingkat resiko yang 

ada (Riswanti, 2014). Kandang system tertutup atau closed 

house merupakan system kandang yang harus sanggup 

mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, gas–gas yang 

berbahaya seperti CO, CO2  dan NH3 yang ada dalam kandang, 

tetapi disisi lain dapat menyediakan berbagai kebutuhan 

oksigen bagi ayam. Berdasarkan ini, kandang dengan model 

system tertutup ini di yakini mampu meminimalkan pengaruh 

pengaruh buruk lingkungan dengan Mengedepankan 

produktivitas yang  dimiliki ayam (Ahmadi,2008). 

Menurut Riswanti (2014) menyatakan pemeliharaan ayam 

broiler dengan model kandang closed house dirancang agar 

lebih mudah mengatur ventilasi kandang secara baik. Keadaan 

lingkungan yang memiliki kelembapan tinggi dan kecepatan 

angin yang besar penggunaan Tunnel Ventilatation System 

dipakai sebagai inovasi kandang closed house pada peternakan 

milik PPC. Model sistem kandang Tunnel Ventilatation System 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Kerja Tunnel Ventilation System pada kandang Closed 

House (Riswanti, 2014) 

Kecepatan angin masuk dari inlet dari udara bebas sekitar, 

angin yang masuk tersebut kemudian diatur dengan penggunaan 
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kipas (fan). Kipas berfungsi untuk menyedot udara yang masuk 

agar tidak terlalu banyak angin di kandang. Pengaturan sistem 

ini telah dapat dilakukan dengan otomatis pengaturan waktu 

dengan begitu peternak tidak begitu terlalu susah mengawasi. 

 

2.3.  Semi Closed House 

Semi closed house merupakan adopsi dari prinsip closed 

house bentuknya seperti kandang terbuka, dinding dibuat belum 

permanen menggunakan tirai atau terpal, bagian atas kandang 

dibuat plafon, dan mengunakan exhaust fan yang berfungsi 

untuk menarik atau menyedot oksigen dan karbondioksida 

(Azizah, 2016). Temperatur dan kelembaban lingkungan 

merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan, karena 

tingginya temperatur dan kelembaban di daerah tropis 

merupakan suatu masalah dalam pertumbuhan ayam broiler. 

Kelembaban erat kaitannya dengan temperatur lingkungan dan 

kadar air yang hilang dari tubuh. Rataan kelembaban kandang 

yang dicapai pada kandang semi closed house system selama 

penelitian sebelumnya yaitu 72,69% dan rataan temperature 

rendah 25,160C. Standard temperature adalah 230-260C dan 

kelembapan tidak lebih dari 75% (Fadillah, 2004). 

 

2.4.  Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan 

dalam jangka waktu tertentu. Pakan yang dikonsumsi ternak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat nutrisi 

yang lain. Konsumsi pakan tiap ekor ternak berbeda-beda 

diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan oleh 

ternak. Zat makanan yang dikandungnya akan digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan hidup pokok dan untuk produksi hewan 

tersebut (Saepulmilah, 2010). Hasil perhitungan konsumsi 
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pakan yang diukur dengan cara pakan yang diberikan selama 

satu kali pemeliharaan dibagi dengan jumlah populasi. Dalam 

pemeliharaan ayam lokal pedaging, konsumsi pakan merupakan 

hal dasar yang harus diperhatikan karena merupakan kebutuhan 

pokok akan berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan. 

FCR (Feed Conversion Ratio) atau konversi pakan merupakan 

acuan dari tingkat efisiensi pakan yang dikonsumsi selama 

pemeliharaan. Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak 

digunakan untuk mencukupi hidup pokok dan untuk produksi 

hewan tersebut. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

antara lain besar tubuh ayam, aktifitas sehari-hari, suhu 

lingkungan, kualitas dan kuantitas pakan (Grist, 2006). 

Pertumbuhan yang cepat adakalanya didukung dengan 

konsumsi ransum yang banyak pula. Bila ransum diberikan 

tidak terbatas atau ad libitum, ayam akan makan sepuasnya 

hingga kenyang. Setiap bibit ayam sudah ditentukan konsumsi 

ransumnya pada batas tertentu sehingga kemampuan prima 

ayam akan muncul. Konsumsi itulah yang disebut konsumsi 

standar atau baku, sesuai dengan arah pembentukan bibit itu 

(Nazmi, Serin , dan Wannik, 2015). 

Banyak ransum yang di konsumsi ayam akan berbeda, hal 

ini dapat di pengaruhi banyak faktor, salah satunya kondisi 

lingkungan terutama temperatur di dalam kandang. Semakin 

rendah temperatur di dalam kandang akan semakin banyak 

ayam mengkonsumsi ransum yang disediakan untuk 

mempertahankan suhu tubuh agar relatip konstan (Sujana, 

2011). Saat suhu tinggi, broiler berusaha mendinginkan 

tubuhnya dengan cara bernafas cepat. Panting menyebabkan 

peredaran darah banyak menuju ke organ pernafasan, 

sedangkan peredaran darah pada organ pencernaan mengalami 

penurunan sehingga mengganggu pencernaan dan metabolisme 
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dan akhirnya konsumsi terhadap pakan berkurang (Marom, 

dkk., 2017). 

Tingkat konsumsi pakan tergantung pada palatabilitas bahan 

pakan. Palatabilitas yang tinggi dapat diperoleh dari campuran 

bahan-bahan yang memiliki palatabilitas rendah dengan bahan-

bahan yang memiliki palatabilitas tinggi. Ayam pedaging lebih 

menyukai pakan dengan kadar lemak yang tinggi karena 

memiliki aroma yang lebih baik. Selain itu, tingkat konsumsi 

pakan juga dipengaruhi jenis hewan, dan keadaan lingkungan 

pemeliharaan. Pengaturan selera makan terdapat di hipotalamus 

bagian lateral dan pusat kenyang. Rangsangan pada pusat 

makan akan menimbulkan perilaku makan. Rangsangan pada 

pusat kenyang akan menyebabkan ayam berhenti makan. 

Apabila jumlah konsumsi ayam rendah karena berbagai faktor 

seperti kurangnya asupan pakan atau adanya gangguan atau 

penyakit, maka ayam akan melakukan kompensasi 

pertumbuhan pada masa selanjutnya. Konsumsi pakan yang 

rendah pada saat ayam berumur 21-24 hari kemudian diimbangi 

dengan pemenuhan pakan yang lebih tinggi pada saat ayam 

berumur 24-27 hari (Andriyanto, 2015) 

Pengaruh perlakuan pemberian pakan dan jenis kandang 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) konsumsi 

pakan ayam pedaging selama 1 – 6 minggu berkisar antara 15,9 

– 100 g/ekor/hari. Tidak adanya perbedaan konsumsi ransum 

secara nyata ini menunjukkan bahwa jumlah ransum yang 

diberikan belum mencukupi, ini terlihat dengan habisnya 

ransum yang diberikan setiap harinya. Apabila pakan dapat 

ditekan serendah dan seefisien mungkin tanpa berpengaruh 

buruk dengan performan, produksi, dan respon fisiologis maka 

usaha ternak ayam dapat memberikan keuntungan sebagai 

sumber penghasilan masyarakat (Sari, Sandi, dan Mega, 2004). 
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 Alimuddin, Seminar, Subrata, Nomura dan Sumiati (2012) 

hasil simulasi menunjukkan suhu dalam kandang closed house 

sekitar 29 oC – 34 oC. Araujo, Gracia, Silvia, dan Caldara (2015) 

bahwa ayam pada suhu 32ºC mendapat cekaman panas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pada perlakuan 28ºC, 

sehingga ayam pada suhu 32 ºC menurunkan konsumsi pakan. 

 

2.5.  Pertambahan Bobot Badan 

Ayam pedaging merupakan ayam yang memiliki ciri khas 

tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga dapat dipasarkan 

dalam waktu singkat. Pertambahan bobot badan diperoleh 

dengan pengukuran kenaikan bobot badan melalui 

penimbangan berulang dalam waktu tertentu. Pertambahan 

bobot badan pada ayam pedaging sangat dipengaruhi oleh 

kualitas pakan yang dikonsumsi, karena ayam pedaging 

membutuhkan nutrien yang cukup untuk menunjang proses 

pertumbuhan pada jaringan tubuh (Anggitasari, Sjofyan, dan 

Djunaidi, 2016). Rataan PBB per minggu pada minggu ke 1 

sampai minggu ke-3, memperlihatkan bahwa pertambahan 

bobot ayam broiler yang diberi pakan nabati sangat nyata lebih 

rendah dibandingkan dengan yang diberi pakan komersial 

Penggunaan pakan nabati pada ayam broiler meningkatkan 

bobot badan ayam, tetapi tidak sebesar pada penggunaan pakan 

komersial. Rataan PBB selama 3 minggu adalah berturut-turut 

untuk ayam yang berikan pakan komersial dan pakan nabati 

sebesar 256,03 gram/ekor dan 86,97gram/ekor (Nazmi, Serin, 

dan Wannik, 2015). 

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 
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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 

(Umam, 2016). Penurunan pertambahan bobot badan dapat 

terjadi, antara lain karena terbatasnya suplai nutrisi, dan energi 

untuk menunjang pertumbuhan jaringan, penurunan hormon 

tiroksin, penurunan aktivitas enzim yang berhubungan dengan 

pencernaan protein (Azis, Abbas, Heryandu, dan Kusnadi, 

2011).  

Bobot badan ayam yang tidak berbeda nyata ini juga 

disebabkan oleh kemampuan ayam yang hampir sama dalam 

memetabolisme pakan dalam tubuh dengan cara nutrisi yang 

terdapat dalam pakan akan diubah menjadi nutrisi yang dapat 

dicerna dan diserap oleh tubuh dan sisanya yang tidak terserap 

akan diekskresikan kedalam feses. Jika energi yang dapat 

dicerna diubah menjadi energi metabolis yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan panas serta energi untuk 

hidup pokok dan kegiatan berproduksi maka pertumbuhan yang 

diharapkan dari ayam pedaging akan meningkat (Sahara, Erfi, 

dan Febrika, 2012) 

Faktor yang berpengaruh pada pertambahan bobot badan 

yaitu perbedaan jenis kelamin, konsumsi pakan, lingkungan, 

bibit dan kualitas pakan. Pertambahan bobot badan sangat 

berkaitan dengan pakan, dalam hal kuantitas yang berkaitan 

dengan konsumsi pakan apabila konsumsi pakan terganggu 

maka akan mengganggu pertumbuhan. Sering terjadinya 

pemadaman listrik di kandang closed house membuat blower 

tidak dapat digunakan sehingga dapat menyebabkan kenaikan 

suhu pada kandang, hal tersebut dapat memengaruhi 

pertambahan bobot badan pada kandang closed house. Pada 

data suhu dan kelembapan ayam pedaging yang dipelihara di 
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kandang semi closed house lebih rendah dari kandang closed 

house hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertambahan 

bobot badan ayam pedaging (Nugraha, Nissa, Nurbaeti, 

Amrullah, dan Harjanti, 2017). Araujo, dkk., (2015) 

menyatakan  ayam pedaging yang dipelihara pada suhu 28ºC 

pertambahan bobot badannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

ayam pedaging yang dipelihara pada suhu 32ºC. 

 

2.6.  Feed Conversion Ratio (FCR) 

FCR merupakan rasio antara konsumsi pakan dengan PBB 

yang diperoleh selama kurung waktu tertentu. FCR digunakan 

mengukur produktivitas ternak, semakin tinggi FCR maka 

semakin banyak ransum dibutuhkan untuk meningkatkan bobot 

badan ternak per satuan berat (Marom, dkk., 2017) dan Semakin 

kecil nilai konversi ransum maka semakin efisien ternak 

tersebut dalam mengkonversikan pakan ke dalam bentuk daging 

(osti, bhattarai, dan zhou 2006). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi konversi pakan 

diantaranya bentuk fisik pakan, kandungan nutrisi pakan, 

lingkungan tempat pemeliharaan, strain, bobot badan dan jenis 

kelamin. Jika konversi pakan semakin besar maka penggunaan 

pakan kurang efisien. Makin kecil angka konversi yang 

dihasilkan berarti semakin baik (Yunilas, 2005). 

 Pakan bentuk crumble dan pellet cenderung mengurangi 

jumlah pakan yang hilang di dalam litter dibandingkan dengan 

pakan mash. Pakan bentuk pellet memiliki konversi yang lebih 

baik dibandingkan dengan pakan bentuk mash yaitu 1,8 

berbanding 1,9. Selain itu hal lain yang mempengaruhi konversi 

pakan adalah kandungan energi metabolis dalam pakan karena 

akan mempengaruhi konsumsi pada ayam pedaging 

(Anggitasari, dkk., 2016). 



18 
 

  Pembatasan pakan pada ayam dapat memperbaiki 

efisiensi penggunaan pakan sehingga konversi pakan menjadi 

lebih baik dibandingkan dengan pemberian pakan adlibitum. 

Jumlah konsumsi protein berpengaruh terhadap pertambahan 

bobot badan, disebabkan karena pertambahan bobot badan 

tersebut berasal dari sintesis protein tubuh yang berasal dari 

protein. Peningkatan pertambahan bobot badan berbanding 

terbalik dengan konversi ransum dan rasio efisiensi protein 

(Siregar dan Azis, 2016). 

Rasio konversi pakan didefinisikan sebagai jumlah pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram bobot 

hidup, dengan cara menghitung rasio antara konsumsi pakan 

dengan pertambahan bobot badan ayam. Beberapa hal yang 

mempengaruhi FCR yaitu kualitas bibit day old chick (DOC), 

kualitas nutrisi (air, pakan), kualitas manajemen pemeliharaan, 

dan kualitas kandang (Andriyanto, Satyaningtijas, Yufiandri, 

Wulandari, Darwin, dan Siburian, 2015). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Teaching Farm Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya beralamatkan di Jl. Pronoyudo No. 142, 

Dusun Semanding, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 

30 Maret – 28 April 2018. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

 3.2.1. Ayam Pedaging 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 100 ekor DOC, yang merupakan strain New 

Lohmann MB-202 dengan rataan dari bobot badan yang 

digunakan sekitar 47,96 ± 4,61 pada kandang closed house 

dan 50.08 ± 3,72 pada kandang semi closed house  dan 

berjenis kelamin jantan.  

3.2.2. Kandang  

Kondisi lingkungan kandang closed house dan semi 

closed house terletak didaerah persawahan. Kandang closed 

house dan semi closed house didirikan di komplek 

Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Luas kandang closed house ± 300 m2 dan bentuk 

kandang closed house menggunakan sistem kandang litter 

satu lantai dengan populasi 7500 ekor ayam. Kandang 

closed house menggunakan blower dan celldeck untuk 

menyaring dan mengalirkan udara didalam kandang 

sehingga kualitas udara terjaga. Tempat pakan yang di 

gunakan pada kandang closed house menggunakan baby 

feeder dan hangging feeder sedangkan tempat minum 
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menggunakan tempat minum otomatis berbentuk bell 

drinker. Kandang semi closed house memiliki luas kandang 

± 180 m2 dan bentuk kandang semi closed house 

menggunakan sistem kandang litter satu lantai dengan 

populasi 2500 ekor. Kandang semi closed house 

menggunakan kipas angin untuk mendorong udara dalam 

kandang keluar. Tempat pakan yang digunakan sama dengan 

kandang closed house yaitu baby feeder dan hangging feeder 

begitu pula dengan tempat minum yang diguanak yaitu bell 

drinker. Ukuran sekat kandang pengamatan setiap kandang 

 
   Keterangan : 

A. Cooling Pad 

B. Blower 

C. Kandang Penelitian 

Gambar 3. Lay out Kandang Closed House 

 
Keterangan : 

A. Kipas Angins 

B. Kandang penelitian  

Gambar 4. Lay Out Kandang Semi Closed House 

3.2.3. Pakan Penelitian 
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Pakan yang digunakan adalah pakan yang di produksi oleh 

PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dengan menggunakan 3 

jenis pakan BR 1 SB - 10 Super  umur 1–10 hari, BR 1 SB – 

11 Super  umur 11–12 Hari, dan BR 2 SB – 12 Super  Umur 

> 22 Hari. Kandungan pakan dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan dan Jenis Pakan Yang Digunakan 

Pada Penelitian 

Parameter 

Jenis Pakan 

BR 1 SB - 10 

Super 

Umur 1 – 10 

Hari 

BR 1 SB - 

11 Super 

Umur 11 - 

22 Hari 

BR2 SB - 12 

Super 

Umur >22 

Hari 

Air 12% 12% 12% 

Protein Kasar 22 - 24% 21 - 23% 19 - 21% 

Lemak Kasar 5% 5% 5% 

Serat kasar 4% 5% 5% 

Abu 7% 7% 7% 

Kalsium 0,8 - 1,1% 0,8 - 1,1 % 0,8 - 1,1% 

Phosphor 0,50% 0,50% 0,45% 

Keterangan : Data Milik PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Data 

yang diambil adalah data sekunder dalam 1 masa 

pemeliharaan di kadang closed house dan semi closed house 

dan data di analisis secara statistik dengan menggunakan uji t 

(Independent samples T-test). 

 

3.4.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan persiapan dan pembersihan 

kandang. Kandang dan daerah sekitar kandang dibersihkan , 
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dan disiram dengan air. Lantai kandang, dinding kandang, dan 

peralatan disucihamakan dengan menggunakan air yang 

dicampur dengan formalin (dosis 1 liter formalin di campur 

dengan 19 liter air). Alas kandang diberi sekam padi yang 

sudah disucihamakan, kemudian diatas sekam diberi alas 

koran. Tirai pelastik terpasang mengelilingi kandang dalam 

setiap sekat terdapat alat pemanas, dinyalakan selama 3 hari 

pertama tanpa henti (+24 jam). Pada hari ke-4 pemanasan 

dengan brooder hanya dinyalakan pada saat suhu terlalu 

rendah. Fase ini akan berakhir samapi ayam berumur 14 hari. 

Brooder dinyalakan 1-2 jam sebelum DOC dimasukkan dalam 

kandang. 

Pemberian pakan dilakukan sehari dua kali yaitu pada 

pukul 08.00 WIB dan 16.00 WIB.  Pemberian minum 

dilakukan secara ad libitum ditambahkan dengan vitamin. 

Pemberian vaksin yang digunakan selama pemeliharaan 

untyuk mencegah serangan penyakit pada ayam pedaging 

yaitu vaksin ND diberikan saat minggu pertama dan vaksin 

antistress (vitastress) produksi PT. Medion diberikan dua hari 

sebelum dan dua hari setelah vaksinasi dan penimbangan 

bobot badan. Dilakukan vaksinasi dengan vaksin ND  pada 

umur empat hari dengan cara lewat air minum dan juga diberi 

obat Cipro buatan PT. Medion untuk mencegah terjangkitnya 

penyakit pullorum, coccidiosis, cholera, dan CDR pada 

minggu kedua  serta minggu ketiga selam tiga hari berturut–

turut. Tempat pakan dan tempat minum dibersihkan setiap 

hari. Lampu hanya malam hari untuk kandang semi closed 

house dan kandang closed house dinyalakan terus. Ayam 

pedaging ditimbang setiap minggu untuk mengetahui 

pertambahan bobot badan dan untuk mengetahui bobot badan 

akhir. Pakan pemberian ditimbang kemudian dikurangi sisa 
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pakn yang telah ditimbang untuk mengetahui konversi pakan 

setipa minggu. 

Pada saat pemanenan dilakukan pengosongan tempat 

pakan tetapi tempat minum masih tetap diberi untuk menjaga 

berat badan akibar dehidrasi. Dilanjutkan dengan 

penangkapan ayam pada bagian bawah kaki untuk mencegah 

memar pada paha dan juga dijaga agar tidak terjadi patah 

tulangkaki karena exercise dan gerakan sayap yang 

berlebihan, pegang erat-erat pada bagian bawah. Penangkapan 

dilakukan pada suhu yang sedang bukan pada suhu yang 

tinggi. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 

3.5.1. Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah makanan yang 

dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk mencukupi 

hidup pokok dan untuk produksi ayam tersebut. Hasil 

perhitungan konsumsi Konsumsi pakan (g /ekor ) diukur 

dari jumlah pakan yang diberikan dikurangi sisa 

pakan.(Qurniawan,Irma, dan Rudi, 2016). 

 

 

3.5.2. Pertambahan Bobot badan 

Pertambahan bobot badan (g/ekor) diukur setiap minggu 

menggunakan rumus: pertambahan bobot badan= bobot 

badan akhir – bobot badan awal. Bobot badan akhir (g 

ekor).(Qurniawan,Irma, dan Rudi, 2016). 

  

Konsumsi pakan = Pakan yang diberikan (g) –  Pakan tersisa (g) 

 

PBB = Bobot akhir(g) – Bobot awal (g) 
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3.5.3. Konversi pakan (FCR) 

Konversi ransum adalah perbandingan antara jumlah 

konsumsi ransum dengan pertambahan bobot badan dalam 

satuan waktu tertentu. Konversi pakan data yang diambil 

adalah dari jumlah konsumsi pakan dibagi data 

pertambahan bobot badan individu. Semakin kecil nilai 

konversi ransum maka semakin efisien ternak tersebut 

dalam mengkonversikan pakan ke dalam bentuk daging. 

(Qurniawan,Irma, dan Rudi, 2016). 

 

 

 

3.6. Analisis Data 

Data konsumsi pakan merupakan data kumulatif dan data 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan dianalisis 

dengan menggunakan Uji T (Independent samples T-test) 

untuk melihat adanya pengaruh penggunaan kandang closed 

house dan kandang semi closed  house terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot ayam dan feed conversion ratio.  

Rumus matematika : 

a. Rata – rata 

 

Keterangan : 

X = Mean 

n  = Banyaknya Data 

x1 = Nilai Data Ke-i 

  

            Konversi Ransum  =   Konsumsi Pakan (g) 

               Bobot Hidup 
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b. Standart Deviasi 

 

Keterangan: 

s2 = Varian 

s   = Standart Deviasi (Simpangan Baku) 

Xi = Nilai x Ke- i 

X  = Rata – Rata 

n   = Ukuran Sampel 

 

c. T-hitung  

 

Keterangan : 

x  1 = Rata – Rata Sampel 1 

x  2 = Rata – Rata Sampel 2 

 S1 = Simpangan Baku Sampel 1 

 S2 = Simpangan Baku Sampel 2 

 N   = Ukuran sampel 
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3.7. Batasan Istilah 

Broiler : Jenis ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa-

bangsa    ayam yang 

memiliki daya produktivitas 

tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging ayam. 

Day old chicken (DOC) :  Ayam berumur satu hari, berat 

atau bobot dari ayam DOC 

yang normal rata-rata 

dikisaran 35-40 gram per 

ekornya. 

Semi Closed House : Kandang gabungan antara 

terbuka dan tertutup yang 

terbuat  dari bahan – bahan 

permanen yang mana tunel  

system diganti dengan kipas 

angin. 

  Closed House : Kandang tertutup yang 

menjamin keamanan secara 

biologi (kontak dengan 

organisme lain) dengan 

pengaturan ventilasi yang 

baik sehingga lebih sedikit 

stres yang terjadi pada ternak. 

Feed Conversion Ratio :   Merupakan acuan dari tingkat 

efisiensi pakan yang di 

konsumsi selama 

pemeliharaan. 

Ad-libitum :   Pemberian pakan secara terus 

menerus. Pemberian pakan 
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dilakukan sesering mungkin 

dengan jumlah sedikit demi 

sedikit. 

Crumble :  Pakan yang dipecah dengan 

tujuan untuk memperkecil 

ukurannya agar bisa dimakan 

oleh ternak. 

Pellet :   Mash yang berbentuk seperti 

tabung setelah melalui proses 

pelleting yang berukuran 5-

8mm. 

Mash :  Campuran bahan pakan yang 

berbentuk tepung 

. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan 

kandang closed house dan semi closed house terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan dan feed conversion ratio 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Pengaruh Penggunaan Kandang Closed House Dan 

Semi Closed House Terhadap Konsumsi Pakan, 

Pertambahan Bobot Badan Dan Feed Conversion 

Ratio Pada Ayam Pedaging. 

Variabel 
Kandang 

Closed House 

Semi Closed 

House 

Konsumsi Pakan(g/ekor) 2014,38 2128,74 

Pertambahan Bobot 

Badan(g/ekor) 
1419,56 ± 77,24* 1463,38 ± 62,23* 

Konversi Pakan 1,41 ± 0,08* 1,45 ± 0,06* 

Keterangan : Tanda(*) menunjukkan  perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

4.1.  Pengaruh Bentuk Kandang Closed House Dan Semi 

Closed House  Terhadap Konsumsi Pakan  

Hasil rata – rata bobot akhir pada Tabel 2, menunjukkan 

bahwa konsumsi pakan ayam pedaging yang dipelihara pada 

kandang semi closed house lebih tinggi dibanding kadang 

closed house. Pada lampiran 2, konsumsi total adalah 2014,38 

g/ekor pada kandang closed house dan 2128,74 g/ekor pada 

kandang semi closed house. Hal ini sesuai dengan Anonymous 

(2012) bahwa rata- rata bobot badan untuk strain lohman MB 

202 pada minggu ke 4 selama pemeliharaan mencapai 1494 

g/ekor dengan konsumsi 2120 g/ekor serta konversi pakan 
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1,415. Menurut aviagen(2014), untuk ayam pedaging strain 

lohman river jantan umur 28 hari bobot badan mencapai 1523 

g/ekor dengan konsumsi pakan 2217 g/ekor serta konversi 

pakan 1,409. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

antara lain umur ayam, aktifitas sehari – hari, suhu lingkungan, 

kualitas dan kuantitas pakan. Menurut Adeyinka, Oni, dan 

Nwagu (2006) tingkat konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh 

faktor pemeliharaan, linkungan dan palatabilitas bahan pakan. 

Palatabilitas yang tinggi dapat diperoleh dari campuran bahan-

bahan yang memiliki palatabilitas rendah dengan bahan-bahan 

yang memiliki palatabilitas tinggi. Selain faktor – faktor 

tersebut ada konsumsi pakan juga dapat dioengaruhi oleh 

kepadatan kandang, Hariadi, Edhy, dan Cholis (2014), 

kepadatan kandang akan mempengaruhi pergerakan ayam 

untuk mencari pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang 

cukup. Bell and Weaver (2001) melaporkan bahwa semakin 

sempit luas lantai kandang, maka jumlah pakan yang 

dikonsumsi juga semakin berkurang. 

Konsumsi pakan juga dapat di pengaruhi oleh suhu dan 

kelembapan di dalam kandang. Pada masa brooding kandang 

closed house suhu pada pagi hari berkisar 27,4 – 32,4 oC, pada 

siang hari berkisar 32,1 – 34,5 oC, dan pada sore hari berkisar 

28,4 – 33,7 oC. Sedangkan pada kandang semi closed house 

suhu pada pagi hari berkisar 28,3 – 30,3 oC, pada siang hari 

berkisar 28,2 – 32,4 oC, dan pada sore hari berkisar 28,4 – 31,7 
oC. Setelah masa brooding suhu di kandang closed house 

berkisar 27,4 – 31,40C dan kandang semi closed house berkisar 

24,3 – 32,40C. Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Fadilah 

(2004), temperatur ideal untuk ayam broiler setelah periode 

pemeliharaan brooding adalah 23 – 26 oC. Menurut Sujana, dkk. 

(2011) banyaknya pakan yang dikonsumsi ayam  akan berbeda, 
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hal ini dapat dipengaruhi banyak  faktor, salah satunya kondisi 

lingkungan  terutama temperatur didalam kandang. Semakin 

rendah temperatur di dalam kandang akan semakin banyak 

ayam mengkonsumsi ransum yang disediakan untuk 

mempertahankan suhu tubuh agar relatip konstan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Araujo, dkk. (2015) bahwa ayam pada suhu 

32ºC mendapat cekaman panas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan ayam pada perlakuan 28ºC, sehingga ayam pada suhu 

32 ºC menurunkan konsumsi pakan.  

 

4.2. Pengaruh Bentuk Kandang Closed House Dan Semi 

Closed House Terhadap Pertambahan Bobot Badan  

Hasil rataan pertambahan bobot badan Tabel 2, 

menunjukkan bahwa ayam pedaging yang dipelihara berumur 

28 hari pada kandang closed house memiliki pertambahan 

bobot badan berkisar 1419,56 ± 77,24 g/ekor dan semi closed 

house berkisar 1463,38 ± 62,23g/ekor. Pertambahan bobot 

badan harian tidak sama setiap minggu, tergantung umur dan 

jenis kelamin ayam pedaging. Pertambahan bobot badan harian 

ayam pedaging akan meningkat seiring pertambahan umur. 

Ayam pedaging jantan memiliki pertambahan bobot badan 

harian yang lebih tinggi dari betina. Hal ini disebabkan kadar 

testosteron di dalam tubuh ayam jantan lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil uji t yang tertera pada Lampiran 3, bahwa 

perbandingan antara kandang closed house dan semi closed 

house memberikan pengaruh yang sangat nyata (P < 0,01) 

terhadap pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 

yang tidak berbeda ini ada Faktor yang dapat mempengaruhi 

pertambahan bobot badan selain bibit yang sama yaitu jenis 

kelamin, lingkungan, konsumsi pakan dan kualitas pakan. Hal 

ini sesuai dengan Nugraha, dkk. (2017) faktor yang 
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berpengaruh pada pertambahan bobot badan yaitu perbedaan 

jenis kelamin, konsumsi pakan, lingkungan, bibit dan kualitas 

pakan. Sahara, Erfi, dan Febrika (2012) menjelaskan bobot 

badan ayam yang tidak berbeda nyata ini juga disebabkan oleh 

kemampuan ayam yang hampir sama dalam metabolisme pakan 

dalam tubuh dengan cara nutrisi yang terdapat dalam pakan 

akan diubah menjadi nutrisi yang dapat dicerna dan diserap oleh 

tubuh dan sisanya yang tidak terserap akan disekresikan 

kedalam feses. Jika energi yang dapat dicerna diubah menjadi 

energi metabolis yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

panas serta energi untuk hidup pokok dan kegiatan berproduksi 

maka pertumbuhan yang diharapkan dari ayam pedaging akan 

meningkat. 

Pertambahan bobot badan sangat berkaitan dengan pakan, 

dalam hal kuantitas yang berkaitan dengan konsumsi pakan 

apabila konsumsi pakan terganggu maka akan mengganggu 

pertumbuhan. Lampiran 5. Menunjukkan bahwa rata-rata bobot 

akhir pada penelitian 1467-1513 g/ekor ini sesuai dengan tarjet 

performa yang di tentukan Anonimous (2012), standar bobot 

badan akhir untuk strain lohman MB 202 mencapai 1,494 

g/ekor dengan konsumsi 2,120 g/ekor serta konversi pakan 

1,415. Menurut Aviagen (2014), untuk ayam pedaging strain 

lohman indian river jantan umur 28 hari bobot badan mencapai 

1523 g/ekor dengan konsumsi pakan 2217 g/ekor serta konversi 

pakan 1,409. Bobot badan yang lebih rendah ini juga di 

sebabkan oleh kepadatan kandang, kepadatan yang tinggi 

menyebabkan pertambahan bobot badan ayam semakin kecil 

dibandingakn dengan kepadatan yang rendah. Bell and 

saWeaver (2001) menyatakan bahwa luas lantai kandang 

meruakan faktor yang berbanding terbalik dengan pertambahan 

bobot badan dan konversi pakan. Semakin tinggi tingkat 
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kepadatan kandang per satuan luas, maka pertambahan dan 

konversi pakannya semakin buruk. Edhy, dan Cholis (2014) 

bahwa kepadatan kandang yang melebihi kebutuhan optimal 

dapatr menurunkan konsumsi pakan yang menyebabkan 

terlambatnya pertambahan ternak dan berkurangnya berat 

badan ternak.  

   Pada data suhu dan kelembapan ayam pedaging yang 

dipelihara dikandang semi closed house lebih rendah dari 

kandang closed house hal ini juga dapat berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot badan ayam pedaging. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Araujo, dkk. (2015) ayam pedaging yang dipelihara 

pada suhu 28ºC pertambahan bobot badannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan ayam pedaging yang dipelihara pada suhu 

32ºC. Marom, umi, dan Usman (2017) bahwa Saat suhu tinggi, 

broiler berusaha mendinginkan tubuhnya dengan cara bernafas 

cepat. Panting menyebabkan peredaran darah banyak menuju 

ke organ pernafasan, sedangkan peredaran darah pada organ 

pencernaan mengalami penurunan sehingga mengganggu 

pencernaan dan metabolisme akhirnya konsumsi terhadap 

pakan berkurang.  

 

4.3. Pengaruh Bentuk Kandang Closed House Dan Semi 

Closed House Terhadap Konversi Pakan 

Berdasarkan analisis data pada lampiran 4,  menunjukkan 

pengaruh bentuk kandang memberikan pengaruh yang  sangat 

nyata terhadap konversi pakan (P < 0,01). Hasil rataan konversi 

pakan Tabel 2, ayam pedaging yang dipelihara di kandang 

closed house berkisar 1,41 ± 0,08 dan semi closed house 

berkisar 1,45 ± 0,06. Kandang closed house lebih efisien 

dibandingkan dengan kandang semi closed house. Pakan yang 

digunakan adalah kode BR 1 SB-10 super dan BR 1 SB-11 
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super merupakan pakan berbentuk mash dan pakan dengan 

kode BR2 SB-12 merupakan pakan berbentuk crumble, bentuk 

pakan akan mempengaruhi FCR disebabkan pakan berbentuk 

mash akan hilang bersama litter. Anggitasari, dkk., (2016) 

pakan berbentuk crumble dan pellet cenderung mengurangi 

jumlah pakan yang hilang didalam litter dibandingkan dengan 

pakan mash. 

Pada Lampiran 4, konversi pakan kandang closed house 

adalah 1,41 dan kandang semi closed house 1,45. Hal ini sesuai 

Anonymous (2012), menyatakan bahwa konversi pakan strain 

lohman MB 202 pada 4 minggu selama pemeliharaan mencapai 

1,415. Menurut Aviagen (2014), untuk ayam pedaging strain 

lohman indian river jantan umur 28 hari kinversi pakan 

mencapai 1,409.  

Perbedaan ini diduga karena adanyahubungan antara jumlah 

pakan yang di konsumsi dengan bobot badan. Pada hasil dapat 

diketahui bahwa bobot badan sejalan dengan konsumsi pakan 

sehingga mengahasilkan nialai konversi yang lebi tinggi. 

Semakin meningkat nya tingakt kepadatan akan semakin 

meningkatkan nilai konversi pakan. Konversi yang meningkat 

pada kepadatan yang tinggi menyebabkan tidak efisiennya 

proses produksi karena upaya  untuk menaikkan bobot badan 

per gramnya akan semakin besar. Kepadatan kandang yang 

tinggi menyebabkan peningkatan temperatur kandang yang 

disebabkan oleh panas yang dihasilkan ayam dari proses 

metabolisme. Konversi pakan yang tinggi di hasilakn oleh ayam 

pedaging yang mengalami stres panas akibat temperature tinggi 

(Al-Batshan, 2002). 

Menurut Andriyanto, dkk., (2015) Beberapa hal yeng 

mempengaruhi FCR yaitu kualitas bibit day old chick (DOC), 

kualitas nutrisi (air, pakan), kualitas manajemen pemeliharaan, 
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dan kualitas kandang. Menurut Yunilas (2005) semakin kecil 

nilai konversi ransum maka semakin efisien ternak tersebut 

dalam mengkonversikan pakan ke dalam bentuk daging. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan  

 Disimpulkan bahwa konsumsi pakan kandang closed 

house 2014,38 dan konsumsi pakan semi closed house 2128,74. 

Bentuk kandang closed house dan semi closed house  

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

pertambahan bobot badan dan konversi pakan. 

5.2.  Saran  

Disaranakan melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan 

konversi pakan  pada kandang closed house dan semi closed 

house dengan kepadatan yang sesuai. 
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