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PRODUCTION PERFORMANCE OF BROILER 

PARENT STOCK REARING IN SEMI 

LITTER AND FULL LITTER 

Bima Candra Ardiani Komarudin1) and Heni Setyo Prayogi2) 

1) Student of Animal Science Faculty, Brawijaya 

University, Malang 

2) Lecturer of Animal Science Faculty, Brawijaya 

University, Malang 

Email: bimacandra44@gmail.com 

ABSTRACT 

 The research was conducted at Bawangan Village, 

Jombang Regency starting from 8th January to 4th February 

2018. The purpose of this research were to investigate the 

production performance of broiler parent stock rearing in semi 

litter and full litter floor system as well as to know the best floor 

type of closed house system. Data was taken from parent stock 

broiler with Cobb strains, age ranging of 25 weeks to 65 weeks 

at different floor system. Data were analyzed by using T-test in 

order to compare the different data on semi litter and full litter 

house flour system with several variables as follows : feed 

consumption, Feed Convertion Ratio (FCR), and Hen Day 

Production (HDP). The results showed that feed consumption 

full litter 160.58±7.12 g/day and semi litter 160.90±5.59 g/day, 

while for FCR full litter 4.17±1.77 dan semi litter 4.43.1.31, and 

data for HDP full litter 64.61±15.48% and semi litter 

63.24±13.24. It can be concluded that full litter floor system has 

better of HDP and FCR rather than semi litter floor system. 

mailto:bimacandra44@gmail.com
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Semi litter system was suggested that rearing parent stock for 

broiler was better to run on full litter floor system because it can 

give the HDP and FCR better. 

Keywords: Broiler Parent stock, full litter, semi litter             
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RINGKASAN 

 Pembibitan ayam pedaging semakin berkembang, 

sehingga strain yang ada dimasyarakat semakin beragam. 

Parent stock merupakan ayam yang khusus dipelihara untuk 

menghasilkan ayam komersil atau final stock baik pedaging 

yang merupakan hasil persilangan dari grand parent stock. 

Kandang closed house adalah kandang yang dapat diatur 

cahaya, suhu, kelembaban, dan kadar amonia untuk 

mendapatkan kenyamanan ternak, sehingga ternak dapat 

berproduksi dengan optimal. Model lantai kandang closed 

house untuk parent stock ada dua macam yaitu full litter dan 

semi litter, model lantai mempengaruhi kenyamanan, 

dekomposisi litter, suhu yang panas, dan amonia yang tinggi, 

sehingga nafsu makan menurun yang akan berpengaruh pada 

produksi telur dan konversi pakan. Berdasarkan uraian diatas 

perlu dikaji bagaimana penampilan produksi parent stock 

broiler yang dipelihara pada lantai kandang full litter dan semi 

litter terhadap konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), 

dan Hen Day Production (HDP). 

mailto:bimacandra44@gmail.com
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 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bawangan, 

Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, selama satu bulan dari 

tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 4 Februari 2018. Materi 

penelitian ini menggunakan data sekundar, diambil dari parent 

stock broiler strain Cobb mulai dari umur 25 minggu yang 

dipelihara hingga umur 65 minggu dengan perbedaan 

pemeliharaan yang menggunakan lantai full litter dan semi 

litter. Kandang yang digunakan adalah kandang closed house 

dengan ukuran kandang 126×12m dengan model lantai full 

litter dan semi litter. Pakan yang diberikan untuk parent stock 

broiler merupakan BP-3 yang diproduksi oleh PT. CJ Feed 

Jombang. Air minum diberikan secara ad libitum dengan 

menggunakan nipple. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penampilan produksi parent stock broiler yang 

dipelihara pada lantai kandang full litter dan semi litter ditinjau 

dari konsumsi pakan, FCR dan HDP. Data dianalisis dengan 

menggunakan uji Independent Sampel T-test. 

 Hasil penelitian menunjukan rata-rata konsumsi pakan 

pada model full litter 160,58±7,12 g/ekor/hari untuk semi litter 

160,90±5,59 g/ekor/hari didapatkan rata-rata konsumsi pakan 

yang sama karena konsumsi pakan dan pemberian pakan fase 

layer berkisaran antara 160g, rata-rata FCR full litter 

didapatkan hasil 4,17±1,77 untuk semi litter 4,43±1,31 karena 

penggunaan model lantai full litter dan semi litter memiliki 

kekurangan dan kelebihan sehingga FCR yang didapatkan tidak 

berpengaruh walaupun model lantai full litter  memberikan 

konversi pakan lebih baik, dan rata-rata HDP pada model full 

litter didapatkan hasil 64,61±15,48 % sedangkan untuk semi 

litter 63,24±13,24 % karena model kandang closed house dapat 

memberikan kenyamanan, suhu, dan lingkungan yang sesuai 

kepada tubuh ternak.  

 Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

penggunaan model kandang closed house memberikan keadaan 
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yang sesuai untuk parent stock broiler sehingga pengunaan 

model lantai full litter dan semi litter tidak memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, FCR, dan HDP. Tetapi 

model kandang full litter memberikan hasil FCR dan  HDP yang 

lebih baik dibanding model kandang semi litter. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

diberikan adalah dalam pemeliharaan parent stock broiler lebih 

baik menggunakan model lantai kandang full litter karena dapat 

memberikan penampilan produksi yang lebih baik.  
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BAB I 

PENDAHULAUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Parent stock merupakan ayam yang khusus dipelihara 

untuk menghasilkan ayam komersil atau final stock baik 

pedaging maupun petelur yang merupakan hasil persilangan 

dari grand parent. Perlunya perkembangan dibidang parent 

stock dikarnakan dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan 

jumlah ayam broiler sehingga perlu dikembangkannya parent 

stock untuk mencukupi kebutuhan ayam broiler, (Anonim, 

2017) dalam 3 tahun terkhir terjadi peningkatan jumlah 

populasi ayam broiler, pada tahun 2015 jumlah ayam broiler di 

Indonesia sebanyak 1,528,329,183 ekor, sedangkan pada tahun 

2016 sebanyak 1,632,567,839 ekor, dan pada tahun 2017 

sebanyak 1,698,368,741 ekor. Sartika (2012) menyatakan 

bahwa untuk mendapatkan struktur pembibitan yang jelas 

dalam pembetukan final stock paling tidak harus dibentuk dari 

4 pure line, dua pure line galur jantan dan dua pure line galur 

betina. Mulyantini (2010) menambahkan bahwa perkembangan 

perusahaan pembibitan (breeding farm) sangat banyak 

menyebar hampir seluruh wilayah. Jenis pembibitan ayam yang 

ada di Indonesia adalah pembibitan ayam bibit Grand Parent 

Stock (GPS) dan ayam bibit induk Parent Stock (PS). Dari tahun 

ke tahun usaha pembibitan ayam semakin banyak, sehingga 

strain yang ada dipasaran semakin beragam. Perbedaan mutu 

genetik yang terdapat pada masing-masing strain menyebabkan 

adanya perbedaan kemampuan dalam merespon lingkungan 

sehingga kecepatan pertumbuhan bobot akhir yang dicapai pada 

umur yang sama akan berbeda.  

 Parent stock yang digunakan pada pengambilan data di 

Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang adalah 
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parent stock dengan strain Cobb. Strain Cobb adalah ayam 

pedaging paling efektif di dunia memiliki konversi pakan 

terendah, tingkat pertumbuhan terbaik, dan kemampuan untuk 

berkembang dengan kepadatan terendah, nutrisi yang lebih 

murah. Keunggulan kompetitif dari biaya terendah per kilogram 

hidup yang diproduksi diseluruh dunia (Anonim, 2013). 

 Kandang closed house adalah kandang yang dapat 

diatur cahaya, suhu, kelembaban, dan amonia untuk 

mendapatkan kenyamanan ternak sehingga ternak dapat 

berproduksi dengan optimal. Prihandanu, Trisanto, dan Yuniati 

(2015) menyatakan bahwa kandang sistem tertutup atau closed 

house merupakan sistem kandang yang harus sanggup 

mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, dan 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 sistem tertutup ini diyakini mampu 

meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dengan 

mengedepankan produktivitas yang dimiliki ayam.  

 Model lantai kandang closed house untuk parent stock 

ada dua macam yaitu full litter dan semi litter. Model lantai 

kandang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. 

Umam,  Prayogi, dan Nurgiatiningsih (2015) menyatakan 

bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak dalam kandang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembaban, 

tingkat kepadatan ternak, dan jenis lantai kandang yang 

digunakan. Sistem lantai kandang litter merupakan sistem lantai 

kandang yang terbuat dari sekam padi atau bahan lain dengan 

ketebalan tertentu yang dapat membuat rasa nyaman untuk 

ayam. Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

kandang yang diberi alas (litter) berfungsi untuk menyerap air 
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agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, oleh karena 

bahan yang digunakan untuk litter harus mempunyai sifat 

mudah menyerap air, tidak berdebu, dan tidak basah. 

Keuntungan utama dari penggunaan alas litter ini adalah ayam 

lebih merasa nyaman karena terhindar dari lepuh pada bagian 

dada atau bagian lainnya dikarenakan bergesekan dengan lantai. 

Sistem kandang semi litter merupakan sistem lantai kandang 

dengan pangung bambu dengan 2/3 dan litter 1/3. Keuntungan 

dari model lantai ini adalah keadaan lantai yang bersih 

dikarenakan kotoran ayam akan jatuh ketempat penampungan 

kotoran ayam yang berada dibawah lantai. 

 Model lantai pada kandang dapat mempengaruhi 

kenyamanan ayam dalam bergerak, dekomposisi litter, suhu 

yang panas, dan amonia yang tinggi, sehingga nafsu makan 

menurun yang akan berpengaruh pada konsumsi pakan, 

produksi telur, dan konversi pakan. Berdasarkan uraian diatas 

perlu dikaji bagaimana penampilan produksi parent stock 

broiler yang dipelihara pada lantai kandang full litter dan semi 

litter terhadap konsumsi pakan, FCR, dan HDP. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

penampilan produksi parent stock broiler yang dipelihara pada 

lantai kandang full litter dan semi litter ditinjau dari konsumsi 

pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day Production 

(HDP). 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penampilan produksi parent stock broiler yang dipelihara pada 

lantai kandang full litter dan semi litter ditinjau dari konsumsi 
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pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day Production 

(HDP). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi tentang penampilan produksi parent 

stock broiler yang dipelihara pada lantai kandang full litter dan 

semi litter ditinjau dari konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio 

(FCR), dan Hen Day Production (HDP).  

1.5 Kerangka Pikir 

 Model lantai kandang closed house parent stock 

memiliki dua tipe lantai, yaitu full litter dan semi litter, model 

lantai kandang full litter merupakan lantai kandang yang 

menggunakan alas sekam padi dengan ketebalan 10 cm pada 

semua bagian lantai kandang dan pada model lantai semi litter 

merupakan lantai kandang dengan perpaduan 2/3 pangung dan 

1/3 litter, model lantai dapat mempengaruhi ruang gerak ayam 

dan kandungan amonia pada kandang. Zuprizal (2009) 

menyatakan bahwa kadar amonia dipengaruhi oleh banyaknya 

ekskreta yang dihasilkan oleh ayam dan aktivitas bakteri dalam 

mengurai nitrogen menjadi asam urat, semakin banyak ekskreta 

maka kadar amonia akan semakin tinggi. McDowel (1989) 

menyatakan bahwa litter menunjukkan konversi ransum yang 

lebih baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efek positif 

vitamin terhadap konversi ransum tersebut dibarengi oleh 

adanya efek negatif penggunaan yang dapat menjadi sumber 

debu, sumber amonia, dan mikroba patogen. 

 Model lantai pada kandang closed house yang 

digunakan memiliki dua tipe, yaitu model lantai full litter dan 

semi litter. Model kandag full litter merupakan sistem lantai 
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kandang yang terbuat dari sekam padi dengan ketebalan tertentu 

yang dapat membuat rasa nyaman untuk ayam, model lantai ini 

tidak adanya cekungan pada tengah kandang yang ditunjukkan 

pada Lampiran 6 sehingga ternak akan lebih mudah dalam 

bergerak sehingga memberikan rasa nyaman pada ternak, 

kekurangan pada model lantai kandang ini kurangnya efisiensi 

kerja karena diperlukan pembalikan pada litter dikarenakan 

kotoran yang menempel pada litter yang menyebabkan 

pengumpalan, amonia tinggi, suhu cenderung lebih panas dan 

penambahan litter dua hari sekali sebanyak dua karung per pen 

nya sehingga kurang ekonomis. Achmanu dan Muharlien 

(2011) menyatakan bahwa kandang yang diberi alas (litter) 

berfungsi untuk menyerap air agar lantai kandang tidak basah 

oleh kotoran ayam, oleh karna itu bahan yang digunakan untuk 

litter harus mempunyai sifat mudah menyerap air, tidak berdebu 

dan tidak basah. Keuntungan utama dari penggunaan alas litter 

ini adalah ayam lebih merasa nyaman karena terhindar lari 

lepuh pada bagian lainya lantaran bergesekan dengan lantai. 

 Model lantai semi litter merupakan model lantai 

kombinasi antara model lantai litter dan panggung dengan 

adanya cekungan pada tengah kandang, kelebihan pada model 

kandang ini adalah kotoran langsung jatuh sehingga lantai 

kandang tidak kotor, sirkulasi udara lebih baik, efisiensi kerja 

lebih baik, dan amonia lebih rendah, kekurangan model lantai 

ini dapat memberikan rasa kurang nyaman pada parent stock, 

pada kandang ini ayam tidak leluasa dalam bergerak 

dikarenakan adanya cekungan pada tengah kandang, dan 

terkadang ayam akan terperosok diantara sela-sela bambu. 

Klikharry (2014) menyatakan bahwa keunggulan kandang 

ayam tipe panggung ini diantaranya adalah sirkulasi udara yang 

bisa berjalan sangat baik dibandingkan dengan sirkulasi 
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kandang ayam tipe lainnya karena udara bisa bergerak baik dari 

samping maupun bawah kandang. Dengan adanya sirkulasi 

udara yang sangat baik, maka temperatur di dalam kandang juga 

bisa terjaga sehingga ayam akan merasa sangat nyaman. 

Kandang panggung juga sesuai dibangun pada daerah rawa-

rawa, daerah dengan tanah bergelombang, serta tanah yang 

rawan binatang buas. Lantai kandang ayam panggung dibuat 

berlubang atau sistem slat yang bisa berasal dari bahan utama 

bambu yang intinya ada slat kosong sekitar 2 cm antara bambu-

bambunya. Tujuannya adalah agar udara bisa masuk melalui 

sela-sela lantai. Tinggi tiang penopang kandang (kaki kandang) 

bisa bervariasi tergantung dari daerah tempat tinggal kita, 

namun sebisa mungkin dibuat sehingga karyawan bisa bergerak 

dengan bebas ketika membersihkan kotoran pasca panen. 

 Model lantai pada kandang dapat mempengaruhi ke 

nyamanan, kadar amoina, dan suhu kandang, yang akan 

berpengaruh terhadap produksi telur dan konversi pakan. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dikaji bagaimana penampilan 

produksi model lantai full litter dan semi litter terhadap 

konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day 

Production (HDP). 
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Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

 Pengunaan model lantai kandang full litter dan semi 

litter akan memberikan perbedaan penampilan produksi 

ditinjau dari konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), 

dan Hen Day Production (HDP). 

Model Lantai Kandang 

Semi Litter Full Litter 

Kelebihan: 

a. Ternak lebih bebas bergerak. 

Umam, dkk (2015). 

b. Litter mengalami 

dekomposisi menjadi sumber 

protein tambahan. 

Kusnadi, dkk (2006). 

Kekurangan 

a. Amonia tinggi. 

b. Lantai kandang kotor. 

c. Maintenance litter. 

Achmanu dan Muharlien 

(2011). 

Kelebihan: 

a. Sirkulasi udara baik. 

b. Lantai kandang lebih 

bersih. 

c. Amonia cenderung lebih 

rendah. 

Yunike, dkk (2011). 

 Kekurangan: 

a. Pergerakan kurang bebas. 

Umam, dkk (2015). 

b. Terjadinya cedera pada 

ayam akibat terperosok 

dibambu. 

Pantoro (2013). 

Bagaimana penampilan produksi parent stock pada 

model lantai kandang full litter dan semi litter 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Parent Stock Broiler 

 Produksi telur pada ayam breeder dimulai pada saat 

ayam berumur 24 minggu. Secara matematis, kurva produksi 

dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu: awal produksi - puncak 

(peningkatan kemiringan), puncak produksi, dan puncak-akhir 

produksi (penurunan kemiringan). Pada permulaan produksi 

telur, persentase produksi hen day sekitar 5 %. Persentase 

tersebut meningkat dengan cepat pada 8 minggu pertama 

produksi telur. Pada saat ayam berumur 31-32 minggu, 

produksi telur mencapai puncaknya dengan persentase produksi 

hen day lebih dari 80 %.  Produksi telah mencapai puncaknya 

apabila selama 5 hari berturut-turut produksi telur tidak 

meningkat. Setelah mencapai puncaknya, persentase produksi 

hen day menurun secara konstan dengan laju penurunan sebesar 

1% per minggu pada saat ayam berumur 65 minggu (Anang, 

Indrijani, dan Sundara, 2007). 

2.1.1 Cobb 

 Ayam pedaging paling efektif di dunia memiliki 

konversi pakan terendah, tingkat pertumbuhan terbaik, dan 

kemampuan untuk berkembang dengan kepadatan terendah, 

nutrisi yang lebih murah. Keunggulan kompetitif dari biaya 

terendah per kilogram hidup yang diproduksi diseluruh dunia 

(Anonim, 2013). Kebutuhan pakan dengan persentase produksi 

telur dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase Produksi Dengan Jumlah Pakan  

Prod 

uksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

Prod 

uksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

Produ

ksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

Produ

ksi 

(%) 

Pak

an  

(g) 

Produ

ksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

5 115 21 118 37 127 53 135 69 155 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20   

115 22 118 38 127 54 135 70 155 

115 23 118 39 127 55 145 71 155 

115 24 118 40 127 56 145 72 155 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

25 121 41 127 57 145 73 155 

26 121 42 127 58 145 74 155 

27 121 43 127 59 145 75 163 

28 121 44 127 60 145 76 163 

29 121 45 135 61 145 77 163 

30 121 46 135 62 145 78 163 

31 121 47 135 63 145 79 163 

32 121 48 135 64 145 80 163 

33 121 49 135 65 155 81 163 

34 121 50 135 66 155 82 163 

35 127 51 135 67 155 83 163 

36 127 52 135 68 155 84 163 

Sumber : Anonim, (2016). 

 Parameter ini penting untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa program pemberian pakan sudah benar dari 

awal hingga puncak produksi. Pemberian pakan berlebihan atau 

pemberian pakan kurang akan mempengaruhi puncak produksi 

untuk alasan tersebut periode ini harus dikelola secara lebih 

detail (Anonim, 2016). Kebutuhan nutrisi untuk parent stock 

broiler Strain Cobb dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kebutuhan Nutrisi untuk Parent Stock Cobb 

No Nutrisi Kandungan %  

1 Protein 14,40 

2 Kalsium 3,08 

3 Phospor 0,38 

4 Sodium 0,15 – 0,20 

5 Cloride 0,15 – 0,24 

6 Potasium 0,57 

7 Linoleic Acid 0,96 

Sumber : Anonim (2013). 

2.2 Kandang Closed House 

 Kandang closed house adalah kandang yang dapat 

diatur cahaya, suhu, kelembaban, dan amonia untuk 

mendapatkan kenyamana ternak sehingga ternak dapat 

berproduksi dengan optimal. Kandang sistem tertutup atau 

closed house merupakan sistem kandang yang harus sanggup 

mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, dan 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 sistem tertutup ini diyakini mampu 

meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dengan 

mengedepankan produktivitas yang dimiliki ayam (Prihandanu, 

dkk, 2015). 

2.2.1 Model Lantai 

 Model lantai yang digunakan ada dua tipe yaitu model 

lantai full litter dan semi litter. 

A. Full Litter 

 Kandang litter merupakan kandang ayam yang 

lantainya mengunakan tanah atau semen dan diatasnya ditaburi 
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litter sebagai alas kaki untuk ayam (Pantarono, 2013). Kandang 

yang lantainya diberi alas litter berfungsi untuk menyerap air, 

agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, karena itu 

bahan yang digunaka untuk litter harus mempunyai sifat mudah 

menyerap air, tidak berdebu dan tidak basah (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). 

 Keuntungan dari kandang litter, yaitu pembuatan lebih 

mudah, biaya pembuatan lebih murah, resiko kecelakaan ayam 

lebih kecil, dan panen lebih mudah (Pantoro, 2013). Selain itu 

pada kandang sistem litter yaitu litter mengalami dekomposisi 

menjadi sumber protein tambahan (vitamin, mineral, dan 

protein), proses mengais litter memberikan manfaat pada sistem 

pencernaaan karena ayam akan lebih cepat memproses 

makanan karena pada sistem kandang ini alasnya terdiri dari 

sekam padi, kapur dan pasir yang dapat membantu tembolok 

ayam dalam memproses makanan (Kusnadi, Widjajakusuma, 

Sutardi, Harjosworo, Sutardi, Hardjosworo, dan Habibie, 

2006).   

 Kerugian pada kandang sistem litter yaitu memerlukan 

biaya lebih banyak dan seringnya menabur litter pada kandang. 

Selain itu kekurangan pada kandang sistem litter adalah mudah 

terserang penyakit dan akan menurunkan konsumsi ransum 

yang dapat mempengaruhi berat karkas (Kusnadi, dkk, 2006). 

Kondisi internal litter akan mempunyai efek terhadap 

kelembaban dan temperatur di luar maupun di dalam kandang, 

bobot ayam, jumlah udara dalam kandang, konsumsi air, stres 

ayam, penyakit, dan perkembangan jamur di dalam kandang 

(North and Bell, 1990). 

B. Semi Litter 

 Sistem kombinasi, kandang dibuat dengan 

mengkombinasikan sistem yang lain, dengan tujuan menekan 

kekurangan dari sistem yang bersangkutan. Pembuatan 
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kandang bertingkat bukan merupakan anjuran selama masih 

memungkinkan untuk tidak membuat bertingkat, disebabkan 

karena pengontrolan, pelayanan, dan pembersihannya sulit 

(Achmanu dan Muharlien 2011). Kandang panggung 

mempunyai lantai seperti panggung dengan jarak terendah 

lantai kandang 1,5 dari tanah (Pantoro,2013). Kandang sistem 

ini mempunyai lantai renggang, dapat dibuat dari kawat ram, 

belahan kayu atau bilah bambu yang diatur pada jarak tertentu 

sehingga kaki ayam tidak terperosok (Engga, 2011). 

 Keunggulan kandang panggung yaitu, kotoran ayam 

jatuh ke kolong kandang sehingga lantai tetap kering dan tidak 

kotor. Hal ini dapat mengurangi resiko terkena penyakit yang 

berhubungan dengan kotoran dan litter. Selain itu, tekanan stres 

karena panas (heat stress) berkurang dan kepadatan kandang 

lebih tinggi (Engga, 2011). Kandang panggung memiliki 

ventilasi yang sangat baik bagi ayam. Keuntugan lain dari 

penggunaan kandang panggung adalah kemudahan dalam 

mekanisme kandang, tidak diperlukan biaya pembelian litter 

dan mengurangi kontak ayam dengan feses (Huda, 2011). 

Kekurangan dari kandang panggung yaitu biaya pembuatan 

lebih mahal, waktu pembuatan lebih lama, kontruksi bangunan 

lebih rumit, dan resiko kecelakaan ayam lebih besar (Pantoro, 

2013). 

2.3 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

diberikan pada ternak dikurangi sisa pakan atau angka yang 

menunjukan rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsin 

seekor ayam (Sjofjan, 2008). Konsumsi pakan merupakan 

banyaknya pakan yang diberikan pada ternak dikurangi sisa 

pakan yang diberikan, konsumsi pakan berkorelasi positif 

dengan konsumsi air minum yang berfungsi melarutkan pakan 

dalam saluran digesta (Baidura dan Suasta, 2006). 
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 Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain besar tubuh, bentuk pakan, jenis kelamin, aktifitas 

sehari-hari, temperatur lingkungan, serta kualitas, dan kuntitas 

pakan yang diberikan (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Konsumsi pakan tiap ternak berbeda-beda. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bobot badan, galur, 

tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas ternak, kandungan 

energi dalam pakan, suhu lingkungan, bertambahnya  umur, dan 

bobot badan selama pertumbuhan, konsumsi akan terus 

meningkat sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan zat 

makanan untuk hidup pokok dan pertumbuhan (North, and Bell, 

2004). Konsumsi pakan juga dipengeruhi oleh temperatur 

lingkungan, kesehatan ayam, perkandangan, wadah pakan, 

kandungan zat makanan dalam pakan, dan stres yang terjadi 

pada ternak unggas tersebut (Faiq, Iriyanti, dan Roesdiyanto, 

2013). 

 Konsumsi diperhitungkan dari jumlah makanan yang 

dimakan oleh ternak dimana zat pakan yang dikandungannya 

akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan 

untuk produksi hewan tersebut. Ternak akan dapat mencapai 

tingkat penampilan produksi tinggi sesuai dengan potensi 

genetiknya bila memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan. 

Zat makanan tersebut diperoleh ternak dengan jalan 

mengkonsumsi sejumlah makanan. Ayam mengkonsumsi 

pakan untuk memenuhi kebutuhan energi telah terpenuhi. 

Energi dibutuhkan ayam untuk beraktivitas, tumbuh, dan 

berproduksi. Kandungan energi dalam pakan sangat penting 

kerana dalam aktivitas dan pertumbuhan ayam memerlukan 

energi (Kusumawati, 2008). 

 Setiap bibit ayam sudah ditentukan konsumsi pakanya 

pada batas tertentu sehingga kemampuan prima ayam akan 

muncul. Ayam yang diberikan pakan air minum yang tinggi 

dalam jumlah banyak, tidak berarti akan mencapai pertambahan 
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bobot badan yang tinggi. Konsumsi pakan akan memberikan 

respon pada tubuh ayam untuk menyesuaikan kondisi 

homoestatis, dengan mengkonsumsi air lebih banyak 

(Amrullah, 2004). 

2.4 Konversi Pakan 

 Konversi ransum merupakan hubungan antara jumlah 

ransum yang dibutuhan untuk menghasilkan satuan bobot badan 

atau produksi telur. Hal yang dikehendaki adalah jumlah 

ransum yang sedikit dikonsumsi ternak diharapkan mampu 

menunjang pertumbuhan yang cepat, hal ini mencerminkan 

efisiensi pengunaan ransum atau konversi ransum yang baik. 

bahwa konversi pakan yang sebaik baiknya rata-rata 2 (dua) kg 

pakan per kg daging atau bila kurang lebih baik, kerena semakin 

keci1 nilai konversi pakan efisiensi ransum yang digunakan 

lebih baik (Blakely dan Bade, 1992). Angka konversi yang 

semakin kecil menunjukan bahwa pakan yang digunakan 

semakin efisien, begitu juga sebaliknya (Luthfi, Nur, dan 

Anggraini, 2015). Asiyah, Sunarti, dan Atmomarsono (2013) 

menyatakan bahwa angka konversi pakan dapat menunjukan 

tingkat efisiensi penggunaan bahan pakan, semakin besar angka 

konversi bahan pakannya maka penggunaan bahan pakan 

menjadi kurang efisien. 

 Suprijanto, Atmomarsono, dan Kartosudjono (2005) 

menyatakan bahwa periode pemeliharaan ayam yang lebih 

pendek akan menghasilkan konversi pakan yang lebih baik 

dibangingkan dengan ayam yang dipanen dalam ukuran yang 

besar. Konversi pakan atau feed conversion ratio adalah 

perbandingan antara konsumsi pakan dan pertambahan berat 

badan atau dapat dinyatakan dengan efisiensi pakan, yaitu 

perbandingan berat badan per unit (Amrullah, 2004). konversi 

pakan yang baik berkisar antara 1,75 - 2,00 angka konversi 
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pakan semakin kecil menunjukkan penggunaan pakan semakin 

baik (Putri, 2009). 

 Konversi pakan dan efisiensi pakan biasanya sering 

digunakan untuk pedoman kasar dalam perhitunggan ekonomis 

usaha peternakan. Konversi pakan merupakan gambaran 

jumlah pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan 1 kg telur 

atau efisiensi pakan untuk mencerminkan berapa banyak 

produk ternak yang dihasilkan dari 1 kg pakan, sehingga 

konversi dan efisiensi adalah dua yang sama patut 

diekspresikan dengan cara yang berbeda (Akbarillah, 

Kususiyah, dan Hidayat, 2011). Konversi pakan dipengarui 

oleh beberapa hal diantaranya adalah konsumsi, berat telur, hen 

day, dan masa telur. Presentasi produksi dan berat telur 

mempengaruhi produksi masa telur, sedangkan produksi masa 

telur dan konsumsi ransum mempengruhi konversi ransum 

(Febrianto, dkk, 2015). 

2.5 Hen Day Production (HDP) 

 Menentukan tingkat produksi telur pada unggas dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu Hen Day Production (HDP) 

dan Hen House Production (HHP). Hen day production adalah 

jumlah telur yang dihasilkan dari kelompok unggas dalam 

periode tertentu dibagi dengan jumlah unggas yang hidup pada 

setiap harinya pada periode tertentu, yang dihitung dalam 

persentase. Hen house production adalah jumlah telur yang 

diproduksi dibagi dengan jumlah unggas pada saat permulaan, 

yang dihitung dalam persentase. Berdasarkan kedua metode 

tersebut yang sering dipakai adalah hen day production, karena 

dapat menentukan tingkat produksi telur yang sesuai dengan 

jumlah unggas yang hidup (Djulardi, Muis, dan Latif, 2006). 

Baktiningsih, Sigit, dan Dadang (2013) yang menyatakan 

bahwa perhitungan HHP didasarkan pada jumlah induk pada 

saat awal pencatatan, sedangkan HDP berdasarkan induk yang 
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ada dalam waktu pencatatan. Hen day production dihitung 

dengan menghitung produksi telur yang dihasilkan dibagi 

dengan jumlah unggas pada hari itu dikalikan 100 %. Hen house 

production dihitung dengan menghitung produksi telur yang 

dihasilkan dibagi dengan jumlah unggas pada awal masa 

produksi dikalikan 100 % (Puspitasari, Edhy, dan Busono, 

2013). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bawangan, 

Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang selama satu bulan dari 

tanggal 8 Januari sampai 4 Februari 2018. 

3.2 Materi Penelitian 

 Data penelitian ini menggunakan data sekunder.  

 Jenis ayam yang digunakan adalah parent stock broiler 

strain Cobb mulai dari umur 25 minggu yang dipelihara 

hingga umur 65 minggu. 

 Perbedaan pemeliharaan yang mengunakan lantai full litter 

dan semi litter.  

 Kandang yang digunakan adalah kandang closed house 

dengan ukuran kandang 126×12m dengan model lantai full 

litter dan semi litter. Pada model kandang semi litter 

terdapat pangung dengan 2/3 dan litter 1/3. Kandang yang 

dipilih sebanyak dua kandang yang pada setiap kandang 

dibagi menjadi 8 pen. Setiap unit kandang dilengkapi oleh 

chain feeder, hangging feeder, nipple, nest, cooling pad, 

dan exhause fan.  

 Air minum diberikan secara ad libitum dengan 

menggunakan nipple. 

 Pakan yang diberikan untuk parent stock broiler 

merupakan BP-3 yang diproduksi oleh PT. CJ FEED 

Jombang. Kandungan nutrisi pakan dapat dilihat pada 

Tabel 3 pakan diberikan satu kali dalam dalam satu hari 

yang diberikan pada jam 05.00 pagi sebanyak 160g/ekor 

dengan menggunakan chain feeder. Kandungan pakan BP-

3 disajikan pada Tabel 3. 
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 Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan BP-3 

No Nutrisi Kandungan ( %) 

1 Kadar Air 13 

2 Protein MAX   15,5-17,0 

3 Lemak MIN               2,5 

  Serat Kasar MAX             5,0 

5 Abu MAX           13,5 

6 Kalsium 3,15 - 3,50 

    Sumber : CJ Feed Jombang (2018). 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah non-research 

yaitu dengan cara pengambilan data sekunder dan kemudian 

dilakukan analisa data antara (full litter) dan (semi litter) 

terhadap konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), dan 

Feed Convertion Ratio (FCR). 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi 

konsumsi pakan, feed convertion ratio (FCR), dan hen day 

production (HDP). 

a. Konsumsi Pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan 

pada ternak dikurangi sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata pakan yang dapat dikonsumsi 

seekor ayam (Umam, dkk, 2015). 

 

b. Hen Day Production (HDP) adalah jumlah telur yang 

dihasilkan dari kelompok unggas dalam periode tertentu 

dibagi dengan jumlah unggas yang hidup pada setiap 

harinya pada periode tertentu (Djulardi, dkk, 2006).  

HDP =
Produksi telur

Jumlah ternak saat itu
𝑥100% 
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c. Feed Convertion Ratio (FCR) adalah hubungan antara 

jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 

satuan bobot badan atau berat telur (Umam, dkk, 2015). 

 

FCR =
Konsumsi pakan 

Bobot telur 
 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari pengambilan data dianalisis 

dengan menggunakan uji Independent Sampel T-test (Hidyat, 

Indriani, dan Muliadi, 2015). 

�̅�𝑖 − �̅�𝑗 − 𝐷𝑜

𝑆√1
𝑛

+ √1
𝑛

 

Keterangan: 

�̅�𝑖 (full litter) : rata-rata perlakuan ke-i 

�̅�𝑗 (full litter) : rata-rata perlakuan ke-j 

S  : simpangan baku 

n  : jumlah sampel 

Do  : selisih dua rataan yang berbeda  

3.6 Batasan Istilah 

Penampilan produksi : Hasil yang didapatkan dari perhi-

       tungan konsumsi pakan, FCR, dan 

       HDP 

Full litter  : Full litter adalah model lantai yang 

     seluruhnya mengunakan alas berupa 

     sekam padi. 
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Semi litter   : Lantai yang 1/3 mengunakan lantai 

      sekam padi yang berada pada       

      cekungan pada tengah kandang dan 

      2/3 panggung berupa bambu yang 

      berongga. 

Konsumsi Pakan : Rata-rata konsumsi pakan satu ekor 

      ayam g/ekor/hari. 

FCR   : Adalah parameter untuk mengukur 

      tingkat efisiensi penggunaan pakan. 

HDP   : Persentase produksi telur setiap 

        harinya. 

Parent Stock  : Parent stock merupakan ayam yang 

      khusus dipelihara untuk menghasil- 

      kan ayam komersil atau  final stock. 

Slat   : Jarak diantara bambu pada lantai 

       kandang.  
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

penampilan produksi parent stock broiler yang dipelihara pada 

model lantai kandang full litter dan semi litter terhadap 

konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day 

Production (HDP). Disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Konsumsi Pakan, FCR, dan HDP.  

No Perlakuan Konsumsi 

pakan 

(g/ekor/hari) 

FCR HDP  

1 Full Litter 160,58±7,12 4,17±1,77 64,59±15,44 

2 Semi Litter 160,90±5,65 4,43±1,31 63,07±13,24 

     

4.1 Pengaruh Model Lantai Kandang Terhadap 

 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan selama masa pemeliharaan dimulai 

dari umur 25 minggu yang dipelihara hingga umur 65 minggu, 

didapatkan hasil rata-rata 160,58g/ekor/hari untuk full litter, 

sama hal nya dengan kandang semi litter rata-rata 

160,90g/ekor/hari. Berdasarkan hasil Uji-t pada Lampiran 3 

menunjukan bahwa model lantai full litter dan semi litter tidak 

memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap konsumsi pakan 

parent stock broiler. Hal ini diduga karena konsumsi pakan 

pada fase layer berkisaran antara 160g dan program pemberian 

pakan yang sama yang ditunjukan pada Lampiran 1. Program 

pemberian pakan bertujuan untuk menghindari pemberian 

pakan secara berlebihan atau pemberian pakan kurang. Anonim 

(2015) menyatakan bahwa pemberian pakan berlebihan atau 

pemberian pakan kurang akan mempengaruhi puncak produksi 



 

22 
 

untuk alasan tersebuat setiap periode harus dikelola dengan 

baik. Menurut Nadzir, Tusi, dan Haryanto (2015)  bahwa untuk 

mencapai pertumbuhan dan produksi yang optimal usaha yang 

diperlukan diantaranya dengan pemberian makanan yang 

bernutrisi tinggi, perbaikan menejemen dengan pemberian 

temperatur lingkungan pemeliharaan (kandang) yang optimal. 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, 

kesehatan ayam, perkandangan, wadah pakan, kandungan zat 

makanan dalam pakan, dan stres yang terjadi pada ternak 

unggas tersebut. Faiq, dkk (2013) menyatakan bahwa kisaran 

suhu udara lingkungan yang nyaman bagi ayam berkisar antara 

18-22°C tingginya suhu udara lingkungan merupakan salah satu 

masalah dalam pencapaian performa ayam pedaging yang 

optimal. 

 Ayam akan mengalami stres pada suhu udara yang 

tinggi, yang akan mempengaruhi penurunan konsumsi pakan 

sehingga terjadi penurunan produksi. Akan tetapi kandang 

model closed house dapat memberikan suhu yang ideal, 

sehingga konsumsi pakan relatif sama. Nova, (2018) 

menyatakan bahwa ayam akan berusaha mempertahankan suhu 

tubuhnya dalam keadaan relative konstan antara lain melalui 

peningkatan pernafasan dan konsumsi air minum serta 

penurunan konsumsi pakan sehingga akan terjadi penurunan 

dalam pertumbuhan dan produksi/produktivitas. Pada daerah 

tropis, penguapan air dari tubuh ayam merupakan aktivitas yang 

sangat penting melalui pernafasan dan kotorannya (Pattiselano 

dan Renda, 2005). Suarjaya dan Nuriyasa (2010) menyatakan 

bahwa 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. Akan tetapi bila bobot badan ayam telah melebihi 

setandar, maka jumlah pakan yang diberikan akan dikurangi. 
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4.2 Pengaruh Model Lantai Kandang Terhadap Feed 

 Convertion Ratio (FCR) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 4, 

menunjukan bahwa perbedaan model lantai full litter dan semi 

litter tidak memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap Feed 

Convertion Ratio (FCR). Tabel 4 menunjukan bahwa sistem full 

litter menghasilkan FCR lebih baik dengan rata-rata 4,17±1,77 

dibandingkan dengan model lantai semi litter dengan rata-rata 

4,43±1,31. Hal ini diduga karena pengunaan model lantai full 

litter dan semi litter memiliki kelebiahan dan kekurangan 

sehingga FCR yang didapatkan tidak berpengaruh walaupun 

model lantai model full litter memberikan konversi pakan lebih 

baik. 

 Lantai kandang full litter menghasilkan konversi pakan 

yang lebih baik dapat dipengaruhi oleh model lantai yang 

ditunjukan pada Lampiran 6. Kandang ini memberikan 

kenyamanan dalam bergerak, litter memberiakan manfaat 

untuk pencernaan dan tambahan sumber protein. Kusnadi, dkk 

(2006) menyatakan bahwa litter mengalami dekomposisi 

menjadi sumber protein  tambahan (vitamin, mineral, dan 

protein), proses mengais memberikan manfaat pada sistem 

pencernaan  karena ayam akan lebih cepat memproses makanan 

karena pada sistem kandang ini alasnya terdiri dari sekam padi, 

kapur dan pasir yang dapat membantu tembolok ayam dalam 

memproses makanan. 

 Lantai kandang full litter memberikan suhu lingkungan 

dan amonia yang lebih tinggi yang berasal dari kotoran yang 

bercampur dengan sekam sehingga kenyamanan ternak dapat 

berkurang. Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

kandang yang diberi alas (litter) berfungsi untuk menyerap air 

agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, oleh karena 

bahan yang digunakan untuk litter harus mempunyai sifat 

mudah menyerap air, tidak berdebu, dan tidak basah. Nova 
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(2008) menyatakan bahwa tingginya suhu lingkungan 

merupakan salah satu masalah dalam pencapaian performa 

ayam yang optimal. Ayam akan mengalami stres pada suhu 

udara yang lebih tinggi sehingga akan mempengaruhi 

penurunan konsumsi pakan yang dapat menurunkan bobot 

badan. Perlunya memberikan kenyamanan dengan memberikan 

kandang yang sesuai untuk ternak. Umam, dkk (2015) 

menyatakan bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak dalam 

kandang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, 

kelembaban, tingkat kepadatan kandang ternak dan jenis lantai 

kandang yang dipergunakan. 

 Kiramang (2011) konversi ransum dapat 

memperlihatkan seberapa jauh efisiensi perubahan makanan 

menjadi telur dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain strain ayam, kualitas ransum, kondisi kandang 

Nadzir, dkk (2015) menyatakan bahwa ketinggian lantai 

kandang dari tanah juga akan berpengaruh terhadap ayam yang 

di dalam kandang. Apabila terlalu rendah, uap dari kotoran 

ayam akan terhirup kembali oleh ayam sehingga akan 

berdampak terhadap kesehatan ternak. Umam, dkk (2015) 

menyatakan bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak dalam 

kandang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, 

kelembaban, tingkat kepadatan ternak dan jenis lantai kandang 

yang dipergunakan. Hal yang dikehendaki adalah jumlah 

ransum yang sedikit dikonsumsi ternak diharapkan mampu 

menunjang pertumbuhan yang cepat, hal ini mencerminkan 

efisiensi penggunaan ransum atau konversi ransum yang baik. 

Semakin rendah angka konversi ransumnya berarti kualitas 

ransum semakin baik.  Angka konversi yang semakin kecil 

menunjukan bahwa pakan yang digunakan semakin efisien, 

begitu juga sebaliknya (Luthfi, dkk, 2015). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Asiyah, dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

angka konversi pakan dapat menunjukan tingkat efisiensi 
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penggunaan bahan pakan, semakin besar angka konversi bahan 

pakannya maka penggunaan bahan pakan menjadi kurang 

efisien. 

4.3 Pengaruh Model Lantai Kandang Terhadap Hen 

 Day Production (HDP) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5, 

dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan model lantai 

kandang, tidak memberikan perbedaan terhadap produksi telur 

(hen day production) parent stock broiler. Data yang peroleh 

untuk lantai kandang full litter selama satu periode didapatkan 

hasil rata-rata (64,59±15,44) untuk semi litter (63,07±13,24), 

model lantai full litter mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 Berdasarkan Lampiran 1 ditunjukan pemberian pakan 

dan hasil produksi telur selama satu minggu, sehingga 

dilakukan metode perhitungan dengan Hen Day Production 

(HDP) agar didapatkan rata-rata persentase produksi ayam 

parent stock dalam satu harinya, Djulardi, dkk (2006) 

menyatakan bahwa tingkat produksi telur pada unggas dapat 

dilakukan dengan dua cara metode yaitu hen day production 

dan hen house production. Hen day production adalah jumlah 

telur yang dihasilkan dari kelompok unggas dalam periode 

tertentu dibagi dengan jumlah unggas yang hidup pada setiap 

harinya pada periode tertentu, yang dihitung dalam persentase. 

Hen day production adalah jumlah telur yang diproduksi dibagi 

dengan jumlah unggas pada saat itu, yang dihitung dalam 

persentase. Berdasarkan kedua metode tersebut yang sering 

dipakai adalah hen day production, karena dapat menentukan 

tingkat produksi telur yang sesuai dengan jumlah unggas yang 

hidup. Baktiningsih, dkk (2013) menyatakan bahwa 

perhitungan HHP didasarkan pada jumlah induk pada saat awal 

pencatatan, sedangkan HDP berdasarkan induk yang ada dalam 

waktu pecatatan. 
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 Model lantai kandang tidak memberikan perbedaan 

terhadap hen day production diduga karena model kandang 

closed house dapat memberikan kenyamanan, suhu dan 

memberikan lingkungan yang sesuai kepada tubuh ternak 

sehingga model lantai full litter dan semi litter tidak 

memberikan perbedaan hasil produksi ternak. Hal ini didukung 

oleh Prihandanu, dkk (2015) bahwa kandang sistem tertutup 

atau closed house merupakan sistem 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 sistem tertutup ini diyakini mampu 

meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dengan 

mengedepankan produktivitas yang dimiliki ayam. Umam, dkk 

(2015) menyatakan bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak 

dalam kandang dipangaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, 

kelembaban, tingkat kepadatan ternak, dan jenis lantai kandang 

yang digunakan. 

 Model lantai semi litter adalah model lantai kandang 

kombinasi yang 2/3 adalah pangung dan 1/3 berupa litter, yang 

diharapkan sistem kombinasi dapat memberikan kenyamanan 

kepada ternak dan pekerja. Achmanu dan Muharlien (2011) 

menyatakan bahwa sistem kombinasi, kandang dibuat dengan 

mengkombinasikan sistem yang lain, dengan tujuan menekan 

kekurangan dari sistem yang bersangkutan. Pembuatan 

kandang bertingkat bukan merupakan anjuran selama masih 

memungkinkan untuk tidak membuat bertingkat, disebabkan 

karena pengontrolan, pelayanan, dan pembersihannya sulit. 

Kandang panggung mempunyai lantai seperti panggung dengan 

jarak terendah lantai kandang 1,5m dari tanah (Pantoro, 2013). 

Kandang sistem ini mempunyai lantai renggang, dapat dibuat 

dari kawat ram, belahan kayu atau bilah bamboo yang diatur 
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pada jarak tertentu sehingga kaki ayam tidak terperosok (Engga, 

2011). Keuntungan dari pengunaan kandang panggung adalah 

sirkulasi udara sangat lancar, udara segar juga masuk melalui 

lantai kandang yang bercelah selain dapat masuk juga melalui 

dinding kandang sirkulasi udara yang lancar menyebabkan suhu 

udara di dalam kandang masih nyaman yaitu rata-rata 26-39°C. 

Suhu kandang tersebut masih bisa di tolelir oleh ayam meskipun 

kepadatan kandang berbeda-beda (Yunike, Suharyanti, dan 

Nova, 2011).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengunaan model kandang closed house memberikan keadaan 

yang sesuai untuk parent stock broiler sehingga pengunaan 

model lantai full litter dan semi litter tidak memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, FCR, dan HDP. Model 

kandang full litter memberikan hasil Feed Convertion Ratio 

(FCR) dan Hen Day Production (HDP) yang lebih baik 

dibanding model kandang semi litter. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

saran yang dapat diberikan adalah dalam pemeliharaan parent 

stock broiler lebih baik menggunakan model lantai kandang full 

litter karena dapat memberikan penimpilan produksi yang lebih 

baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil perhitungan Kosumsi pakan dan HDP 

Umur Populasi betina Produksi telur Konsumi pakan HDP  
full semi full semi full semi full semi 

Minggu (Ekor) (Ekor) (Butir) (Butir) (g/ekor/hari) (g/ekor/hari) (%) (%) 
25 6863 7728 6583 10495 126,33 132,30 13,70 19,40 

26 6849 7725 20777 21889 137,50 143,93 43,34 40,48 

27 6832 7703 33035 33583 151,51 156,90 69,08 62,28 

28 6813 7688 38257 39000 159,99 159,99 80,22 72,47 

29 6796 7672 39490 41068 163,04 162,09 83,01 76,47 

30 6780 7655 39558 42259 164,01 162,17 83,35 78,86 

31 6763 7637 39802 42869 163,98 161,97 84,08 80,19 

32 6746 7617 39991 42319 164,10 162,01 84,69 79,37 

33 6731 7600 39312 41497 164,02 164,08 83,43 78,00 

34 6715 7584 38594 41005 164,11 164,03 82,11 77,24 

35 6705 7569 38169 41146 164,06 164,09 81,32 77,66 

36 6697 7554 37785 40295 163,95 164,02 80,60 76,20 

37 6683 7539 37174 40084 164,15 164,08 79,46 75,96 

38 6672 7525 36606 39570 165,02 163,99 78,38 75,12 

39 6660 7508 36208 38967 165,02 164,09 77,67 74,14 

40 6651 7494 35741 38135 164,79 164,00 76,77 72,70 

41 6645 7479 35043 37722 164,48 164,06 75,34 72,05 

42 6636 7466 34309 37626 164,26 163,94 73,86 71,99 

43 6629 7455 33366 37031 163,98 164,05 71,90 70,96 

44 6621 7444 32636 36426 163,57 163,76 70,42 69,90 

45 6611 7437 31757 35681 163,36 163,51 68,62 68,54 

46 6601 7425 30855 34864 163,31 163,37 66,78 67,08 

47 6592 7415 30616 34046 163,23 163,05 66,35 65,59 

48 6582 7407 29895 33604 163,32 162,68 64,88 64,81 

49 6571 7398 28863 32796 162,42 162,48 62,75 63,33 

50 6562 7390 27978 31916 161,54 162,52 60,91 61,70 

51 6552 7381 27269 31622 161,02 162,44 59,46 61,20 

52 6541 7373 26548 30241 160,53 162,48 57,98 58,59 

53 6529 7366 25824 29812 160,51 161,44 56,50 57,82 

54 6519 7355 25595 28823 159,99 160,57 56,09 55,98 

55 6507 7346 25460 28646 160,44 160,03 55,90 55,71 

56 6496 7337 24987 27847 160,56 160,01 54,95 54,22 

57 6486 7327 24310 27315 160,50 160,09 53,54 53,26 

58 6474 7316 23594 27166 160,49 160,06 52,06 53,05 

59 6463 7306 22763 26999 160,45 160,55 50,31 52,79 

60 6451 7295 22025 26564 160,13 160,52 48,77 52,02 

61 6441 7285 21786 26150 160,07 160,47 48,32 51,28 

62 6430 7274 21875 25361 160,03 160,57 48,60 49,81 

63 6418 7261 21736 24178 160,02 160,58 48,38 47,57 

64 6401 7249 21279 23142 159,98 160,02 47,49 45,61 

65 6386 7238 20902 22618 160,04 159,99 46,76 44,64 

Rata-

rata 

6612 7459 29960 32985 160,58 160,9020 64,59 63,07 
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Lampiran 2. Hasil perhitungan FCR 
 

Konsumsi 

pakan 

 
Produksi 

telur 

 
FCR 

 

 
full semi 

  
Full semi 

Minggu (kg) (kg) (kg) (kg) 
  

25 6069 7,157 427 640 14,20 11,18 

26 6592 7,783 1,349 1,335 4,89 5,83 

27 7246 8,460 2,145 2,048 3,38 4,13 
28 7630 8,610 2,484 2,378 3,07 3,62 

29 7756 8,705 2,564 2,504 3,02 3,48 
30 7784 8,690 2,569 2,577 3,03 3,37 

31 7763 8,659 2,585 2,614 3,00 3,31 

32 7749 8,638 2,597 2,580 2,98 3,35 
33 7728 8,729 2,553 2,530 3,03 3,45 

34 7714 8,708 2,506 2,500 3,08 3,48 
35 7700 8,694 2,479 2,509 3,11 3,47 

36 7686 8,673 2,454 2,457 3,13 3,53 

37 7679 8,659 2,414 2,444 3,18 3,54 
38 7707 8,638 2,377 2,413 3,24 3,58 

39 7693 8,624 2,351 2,376 3,27 3,63 
40 7672 8,603 2,321 2,325 3,31 3,70 

41 7651 8,589 2,276 2,300 3,36 3,73 

42 7630 8,568 2,228 2,294 3,42 3,73 
43 7609 8,561 2,167 2,258 3,51 3,79 

44 7581 8,533 2,119 2,221 3,58 3,84 
45 7560 8,512 2,062 2,176 3,67 3,91 

46 7546 8,491 2,004 2,126 3,77 3,99 

47 7532 8,463 1,988 2,076 3,79 4,08 
48 7525 8,435 1,941 2,049 3,88 4,12 

49 7471 8,414 1,874 2,000 3,99 4,21 
50 7420 8,407 1,817 1,946 4,08 4,32 

51 7385 8,393 1,771 1,928 4,17 4,35 

52 7350 8,386 1,724 1,844 4,26 4,55 

53 7336 8,324 1,677 1,818 4,37 4,58 

54 7301 8,267 1,662 1,758 4,39 4,70 

55 7308 8,229 1,653 1,747 4,42 4,71 
56 7301 8,218 1,623 1,698 4,50 4,84 

57 7287 8,211 1,579 1,666 4,62 4,93 
58 7273 8,197 1,532 1,656 4,75 4,95 

59 7259 8,211 1,478 1,646 4,91 4,99 

60 7231 8,197 1,430 1,620 5,06 5,06 
61 7217 8,183 1,415 1,595 5,10 5,13 

62 7203 8,176 1,420 1,546 5,07 5,29 
63 7189 8,162 1,411 1,474 5,09 5,54 

64 7168 8,120 1,382 1,411 5,19 5,75 

65 7154 8,106 1,357 1,379 5,27 5,88 
Rata-rata 7430,615 8,400 1,945 2,011 4,17 4,43 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Hasil Penelitian Pengaruh      

            Model Lantai Full Litter dan Semi Litter Terha-

            dap Konsumsi Pakan. 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   

  

Variable 

1 

Variable 

2 

Mean 160.5804 160.902 

Variance 50.83493 32.02292 

Observations 41 41 

Pooled Variance 41.42893  
Hypothesized Mean 

Difference 0  
Df 80  
t Stat -0.22624  
P(T<=t) one-tail 0.410795  
t Critical one-tail 1.664125  
P(T<=t) two-tail 0.821591  
t Critical two-tail 1.990063   
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Lampiran 4. Analisis Statistik Hasil Penelitian Pengaruh Model 

        Lantai Full Litter dan Semi Litter terhadap FCR. 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   

  

Variable 

1 

Variable 

2 

Mean 4.1742 4.430079 

Variance 3.149302 1.735253 

Observations 41 41 

Pooled Variance 2.442278  
Hypothesized Mean 

Difference 0  
Df 80  
t Stat -0.74134  
P(T<=t) one-tail 0.230331  
t Critical one-tail 1.664125  
P(T<=t) two-tail 0.460661  
t Critical two-tail 1.990063   
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Lampiran 5. Analisis Statistik Hasil Penelitian Pengaruh Model 

        Lantai Full Litter dan Semi Litter terhadap HDP. 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   

  

Variable 

1 

Variable 

2 

Mean 64.58862 63.07451 

Variance 238.5476 175.3639 

Observations 41 41 

Pooled Variance 206.9557  
Hypothesized Mean 

Difference 0  
Df 80  
t Stat 0.476536  
P(T<=t) one-tail 0.317496  
t Critical one-tail 1.664125  
P(T<=t) two-tail 0.634991  
t Critical two-tail 1.990063   
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Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 

1. Model lantai full litter 

  

2. Model lantai semi litter 
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3. Kandaungan pakan BP-3 

 
  

4. Kandaungan pakan BP-3 
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5. Penimbangan ayam 
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BAB I 

PENDAHULAUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Parent stock merupakan ayam yang khusus dipelihara 

untuk menghasilkan ayam komersil atau final stock baik 

pedaging maupun petelur yang merupakan hasil persilangan 

dari grand parent. Perlunya perkembangan dibidang parent 

stock dikarnakan dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan 

jumlah ayam broiler sehingga perlu dikembangkannya parent 

stock untuk mencukupi kebutuhan ayam broiler, (Anonim, 

2017) dalam 3 tahun terkhir terjadi peningkatan jumlah 

populasi ayam broiler, pada tahun 2015 jumlah ayam broiler di 

Indonesia sebanyak 1,528,329,183 ekor, sedangkan pada tahun 

2016 sebanyak 1,632,567,839 ekor, dan pada tahun 2017 

sebanyak 1,698,368,741 ekor. Sartika (2012) menyatakan 

bahwa untuk mendapatkan struktur pembibitan yang jelas 

dalam pembetukan final stock paling tidak harus dibentuk dari 

4 pure line, dua pure line galur jantan dan dua pure line galur 

betina. Mulyantini (2010) menambahkan bahwa perkembangan 

perusahaan pembibitan (breeding farm) sangat banyak 

menyebar hampir seluruh wilayah. Jenis pembibitan ayam yang 

ada di Indonesia adalah pembibitan ayam bibit Grand Parent 

Stock (GPS) dan ayam bibit induk Parent Stock (PS). Dari tahun 

ke tahun usaha pembibitan ayam semakin banyak, sehingga 

strain yang ada dipasaran semakin beragam. Perbedaan mutu 

genetik yang terdapat pada masing-masing strain menyebabkan 

adanya perbedaan kemampuan dalam merespon lingkungan 

sehingga kecepatan pertumbuhan bobot akhir yang dicapai pada 

umur yang sama akan berbeda.  

 Parent stock yang digunakan pada pengambilan data di 

Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang adalah 
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parent stock dengan strain Cobb. Strain Cobb adalah ayam 

pedaging paling efektif di dunia memiliki konversi pakan 

terendah, tingkat pertumbuhan terbaik, dan kemampuan untuk 

berkembang dengan kepadatan terendah, nutrisi yang lebih 

murah. Keunggulan kompetitif dari biaya terendah per kilogram 

hidup yang diproduksi diseluruh dunia (Anonim, 2013). 

 Kandang closed house adalah kandang yang dapat 

diatur cahaya, suhu, kelembaban, dan amonia untuk 

mendapatkan kenyamanan ternak sehingga ternak dapat 

berproduksi dengan optimal. Prihandanu, Trisanto, dan Yuniati 

(2015) menyatakan bahwa kandang sistem tertutup atau closed 

house merupakan sistem kandang yang harus sanggup 

mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, dan 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 sistem tertutup ini diyakini mampu 

meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dengan 

mengedepankan produktivitas yang dimiliki ayam.  

 Model lantai kandang closed house untuk parent stock 

ada dua macam yaitu full litter dan semi litter. Model lantai 

kandang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. 

Umam,  Prayogi, dan Nurgiatiningsih (2015) menyatakan 

bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak dalam kandang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembaban, 

tingkat kepadatan ternak, dan jenis lantai kandang yang 

digunakan. Sistem lantai kandang litter merupakan sistem lantai 

kandang yang terbuat dari sekam padi atau bahan lain dengan 

ketebalan tertentu yang dapat membuat rasa nyaman untuk 

ayam. Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

kandang yang diberi alas (litter) berfungsi untuk menyerap air 
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agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, oleh karena 

bahan yang digunakan untuk litter harus mempunyai sifat 

mudah menyerap air, tidak berdebu, dan tidak basah. 

Keuntungan utama dari penggunaan alas litter ini adalah ayam 

lebih merasa nyaman karena terhindar dari lepuh pada bagian 

dada atau bagian lainnya dikarenakan bergesekan dengan lantai. 

Sistem kandang semi litter merupakan sistem lantai kandang 

dengan pangung bambu dengan 2/3 dan litter 1/3. Keuntungan 

dari model lantai ini adalah keadaan lantai yang bersih 

dikarenakan kotoran ayam akan jatuh ketempat penampungan 

kotoran ayam yang berada dibawah lantai. 

 Model lantai pada kandang dapat mempengaruhi 

kenyamanan ayam dalam bergerak, dekomposisi litter, suhu 

yang panas, dan amonia yang tinggi, sehingga nafsu makan 

menurun yang akan berpengaruh pada konsumsi pakan, 

produksi telur, dan konversi pakan. Berdasarkan uraian diatas 

perlu dikaji bagaimana penampilan produksi parent stock 

broiler yang dipelihara pada lantai kandang full litter dan semi 

litter terhadap konsumsi pakan, FCR, dan HDP. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

penampilan produksi parent stock broiler yang dipelihara pada 

lantai kandang full litter dan semi litter ditinjau dari konsumsi 

pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day Production 

(HDP). 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penampilan produksi parent stock broiler yang dipelihara pada 

lantai kandang full litter dan semi litter ditinjau dari konsumsi 
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pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day Production 

(HDP). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi tentang penampilan produksi parent 

stock broiler yang dipelihara pada lantai kandang full litter dan 

semi litter ditinjau dari konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio 

(FCR), dan Hen Day Production (HDP).  

1.5 Kerangka Pikir 

 Model lantai kandang closed house parent stock 

memiliki dua tipe lantai, yaitu full litter dan semi litter, model 

lantai kandang full litter merupakan lantai kandang yang 

menggunakan alas sekam padi dengan ketebalan 10 cm pada 

semua bagian lantai kandang dan pada model lantai semi litter 

merupakan lantai kandang dengan perpaduan 2/3 pangung dan 

1/3 litter, model lantai dapat mempengaruhi ruang gerak ayam 

dan kandungan amonia pada kandang. Zuprizal (2009) 

menyatakan bahwa kadar amonia dipengaruhi oleh banyaknya 

ekskreta yang dihasilkan oleh ayam dan aktivitas bakteri dalam 

mengurai nitrogen menjadi asam urat, semakin banyak ekskreta 

maka kadar amonia akan semakin tinggi. McDowel (1989) 

menyatakan bahwa litter menunjukkan konversi ransum yang 

lebih baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efek positif 

vitamin terhadap konversi ransum tersebut dibarengi oleh 

adanya efek negatif penggunaan yang dapat menjadi sumber 

debu, sumber amonia, dan mikroba patogen. 

 Model lantai pada kandang closed house yang 

digunakan memiliki dua tipe, yaitu model lantai full litter dan 

semi litter. Model kandag full litter merupakan sistem lantai 
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kandang yang terbuat dari sekam padi dengan ketebalan tertentu 

yang dapat membuat rasa nyaman untuk ayam, model lantai ini 

tidak adanya cekungan pada tengah kandang yang ditunjukkan 

pada Lampiran 6 sehingga ternak akan lebih mudah dalam 

bergerak sehingga memberikan rasa nyaman pada ternak, 

kekurangan pada model lantai kandang ini kurangnya efisiensi 

kerja karena diperlukan pembalikan pada litter dikarenakan 

kotoran yang menempel pada litter yang menyebabkan 

pengumpalan, amonia tinggi, suhu cenderung lebih panas dan 

penambahan litter dua hari sekali sebanyak dua karung per pen 

nya sehingga kurang ekonomis. Achmanu dan Muharlien 

(2011) menyatakan bahwa kandang yang diberi alas (litter) 

berfungsi untuk menyerap air agar lantai kandang tidak basah 

oleh kotoran ayam, oleh karna itu bahan yang digunakan untuk 

litter harus mempunyai sifat mudah menyerap air, tidak berdebu 

dan tidak basah. Keuntungan utama dari penggunaan alas litter 

ini adalah ayam lebih merasa nyaman karena terhindar lari 

lepuh pada bagian lainya lantaran bergesekan dengan lantai. 

 Model lantai semi litter merupakan model lantai 

kombinasi antara model lantai litter dan panggung dengan 

adanya cekungan pada tengah kandang, kelebihan pada model 

kandang ini adalah kotoran langsung jatuh sehingga lantai 

kandang tidak kotor, sirkulasi udara lebih baik, efisiensi kerja 

lebih baik, dan amonia lebih rendah, kekurangan model lantai 

ini dapat memberikan rasa kurang nyaman pada parent stock, 

pada kandang ini ayam tidak leluasa dalam bergerak 

dikarenakan adanya cekungan pada tengah kandang, dan 

terkadang ayam akan terperosok diantara sela-sela bambu. 

Klikharry (2014) menyatakan bahwa keunggulan kandang 

ayam tipe panggung ini diantaranya adalah sirkulasi udara yang 

bisa berjalan sangat baik dibandingkan dengan sirkulasi 
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kandang ayam tipe lainnya karena udara bisa bergerak baik dari 

samping maupun bawah kandang. Dengan adanya sirkulasi 

udara yang sangat baik, maka temperatur di dalam kandang juga 

bisa terjaga sehingga ayam akan merasa sangat nyaman. 

Kandang panggung juga sesuai dibangun pada daerah rawa-

rawa, daerah dengan tanah bergelombang, serta tanah yang 

rawan binatang buas. Lantai kandang ayam panggung dibuat 

berlubang atau sistem slat yang bisa berasal dari bahan utama 

bambu yang intinya ada slat kosong sekitar 2 cm antara bambu-

bambunya. Tujuannya adalah agar udara bisa masuk melalui 

sela-sela lantai. Tinggi tiang penopang kandang (kaki kandang) 

bisa bervariasi tergantung dari daerah tempat tinggal kita, 

namun sebisa mungkin dibuat sehingga karyawan bisa bergerak 

dengan bebas ketika membersihkan kotoran pasca panen. 

 Model lantai pada kandang dapat mempengaruhi ke 

nyamanan, kadar amoina, dan suhu kandang, yang akan 

berpengaruh terhadap produksi telur dan konversi pakan. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dikaji bagaimana penampilan 

produksi model lantai full litter dan semi litter terhadap 

konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day 

Production (HDP). 
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Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

 Pengunaan model lantai kandang full litter dan semi 

litter akan memberikan perbedaan penampilan produksi 

ditinjau dari konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), 

dan Hen Day Production (HDP). 

Model Lantai Kandang 

Semi Litter Full Litter 

Kelebihan: 

a. Ternak lebih bebas bergerak. 

Umam, dkk (2015). 

b. Litter mengalami 

dekomposisi menjadi sumber 

protein tambahan. 

Kusnadi, dkk (2006). 

Kekurangan 

a. Amonia tinggi. 

b. Lantai kandang kotor. 

c. Maintenance litter. 

Achmanu dan Muharlien 

(2011). 

Kelebihan: 

a. Sirkulasi udara baik. 

b. Lantai kandang lebih 

bersih. 

c. Amonia cenderung lebih 

rendah. 

Yunike, dkk (2011). 

 Kekurangan: 

a. Pergerakan kurang bebas. 

Umam, dkk (2015). 

b. Terjadinya cedera pada 

ayam akibat terperosok 

dibambu. 

Pantoro (2013). 

Bagaimana penampilan produksi parent stock pada 

model lantai kandang full litter dan semi litter 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Parent Stock Broiler 

 Produksi telur pada ayam breeder dimulai pada saat 

ayam berumur 24 minggu. Secara matematis, kurva produksi 

dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu: awal produksi - puncak 

(peningkatan kemiringan), puncak produksi, dan puncak-akhir 

produksi (penurunan kemiringan). Pada permulaan produksi 

telur, persentase produksi hen day sekitar 5 %. Persentase 

tersebut meningkat dengan cepat pada 8 minggu pertama 

produksi telur. Pada saat ayam berumur 31-32 minggu, 

produksi telur mencapai puncaknya dengan persentase produksi 

hen day lebih dari 80 %.  Produksi telah mencapai puncaknya 

apabila selama 5 hari berturut-turut produksi telur tidak 

meningkat. Setelah mencapai puncaknya, persentase produksi 

hen day menurun secara konstan dengan laju penurunan sebesar 

1% per minggu pada saat ayam berumur 65 minggu (Anang, 

Indrijani, dan Sundara, 2007). 

2.1.1 Cobb 

 Ayam pedaging paling efektif di dunia memiliki 

konversi pakan terendah, tingkat pertumbuhan terbaik, dan 

kemampuan untuk berkembang dengan kepadatan terendah, 

nutrisi yang lebih murah. Keunggulan kompetitif dari biaya 

terendah per kilogram hidup yang diproduksi diseluruh dunia 

(Anonim, 2013). Kebutuhan pakan dengan persentase produksi 

telur dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase Produksi Dengan Jumlah Pakan  

Prod 

uksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

Prod 

uksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

Produ

ksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

Produ

ksi 

(%) 

Pak

an  

(g) 

Produ

ksi 

(%) 

Pak

an 

(g) 

5 115 21 118 37 127 53 135 69 155 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20   

115 22 118 38 127 54 135 70 155 

115 23 118 39 127 55 145 71 155 

115 24 118 40 127 56 145 72 155 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

25 121 41 127 57 145 73 155 

26 121 42 127 58 145 74 155 

27 121 43 127 59 145 75 163 

28 121 44 127 60 145 76 163 

29 121 45 135 61 145 77 163 

30 121 46 135 62 145 78 163 

31 121 47 135 63 145 79 163 

32 121 48 135 64 145 80 163 

33 121 49 135 65 155 81 163 

34 121 50 135 66 155 82 163 

35 127 51 135 67 155 83 163 

36 127 52 135 68 155 84 163 

Sumber : Anonim, (2016). 

 Parameter ini penting untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa program pemberian pakan sudah benar dari 

awal hingga puncak produksi. Pemberian pakan berlebihan atau 

pemberian pakan kurang akan mempengaruhi puncak produksi 

untuk alasan tersebut periode ini harus dikelola secara lebih 

detail (Anonim, 2016). Kebutuhan nutrisi untuk parent stock 

broiler Strain Cobb dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kebutuhan Nutrisi untuk Parent Stock Cobb 

No Nutrisi Kandungan %  

1 Protein 14,40 

2 Kalsium 3,08 

3 Phospor 0,38 

4 Sodium 0,15 – 0,20 

5 Cloride 0,15 – 0,24 

6 Potasium 0,57 

7 Linoleic Acid 0,96 

Sumber : Anonim (2013). 

2.2 Kandang Closed House 

 Kandang closed house adalah kandang yang dapat 

diatur cahaya, suhu, kelembaban, dan amonia untuk 

mendapatkan kenyamana ternak sehingga ternak dapat 

berproduksi dengan optimal. Kandang sistem tertutup atau 

closed house merupakan sistem kandang yang harus sanggup 

mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, dan 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 sistem tertutup ini diyakini mampu 

meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dengan 

mengedepankan produktivitas yang dimiliki ayam (Prihandanu, 

dkk, 2015). 

2.2.1 Model Lantai 

 Model lantai yang digunakan ada dua tipe yaitu model 

lantai full litter dan semi litter. 

A. Full Litter 

 Kandang litter merupakan kandang ayam yang 

lantainya mengunakan tanah atau semen dan diatasnya ditaburi 
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litter sebagai alas kaki untuk ayam (Pantarono, 2013). Kandang 

yang lantainya diberi alas litter berfungsi untuk menyerap air, 

agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, karena itu 

bahan yang digunaka untuk litter harus mempunyai sifat mudah 

menyerap air, tidak berdebu dan tidak basah (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). 

 Keuntungan dari kandang litter, yaitu pembuatan lebih 

mudah, biaya pembuatan lebih murah, resiko kecelakaan ayam 

lebih kecil, dan panen lebih mudah (Pantoro, 2013). Selain itu 

pada kandang sistem litter yaitu litter mengalami dekomposisi 

menjadi sumber protein tambahan (vitamin, mineral, dan 

protein), proses mengais litter memberikan manfaat pada sistem 

pencernaaan karena ayam akan lebih cepat memproses 

makanan karena pada sistem kandang ini alasnya terdiri dari 

sekam padi, kapur dan pasir yang dapat membantu tembolok 

ayam dalam memproses makanan (Kusnadi, Widjajakusuma, 

Sutardi, Harjosworo, Sutardi, Hardjosworo, dan Habibie, 

2006).   

 Kerugian pada kandang sistem litter yaitu memerlukan 

biaya lebih banyak dan seringnya menabur litter pada kandang. 

Selain itu kekurangan pada kandang sistem litter adalah mudah 

terserang penyakit dan akan menurunkan konsumsi ransum 

yang dapat mempengaruhi berat karkas (Kusnadi, dkk, 2006). 

Kondisi internal litter akan mempunyai efek terhadap 

kelembaban dan temperatur di luar maupun di dalam kandang, 

bobot ayam, jumlah udara dalam kandang, konsumsi air, stres 

ayam, penyakit, dan perkembangan jamur di dalam kandang 

(North and Bell, 1990). 

B. Semi Litter 

 Sistem kombinasi, kandang dibuat dengan 

mengkombinasikan sistem yang lain, dengan tujuan menekan 

kekurangan dari sistem yang bersangkutan. Pembuatan 
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kandang bertingkat bukan merupakan anjuran selama masih 

memungkinkan untuk tidak membuat bertingkat, disebabkan 

karena pengontrolan, pelayanan, dan pembersihannya sulit 

(Achmanu dan Muharlien 2011). Kandang panggung 

mempunyai lantai seperti panggung dengan jarak terendah 

lantai kandang 1,5 dari tanah (Pantoro,2013). Kandang sistem 

ini mempunyai lantai renggang, dapat dibuat dari kawat ram, 

belahan kayu atau bilah bambu yang diatur pada jarak tertentu 

sehingga kaki ayam tidak terperosok (Engga, 2011). 

 Keunggulan kandang panggung yaitu, kotoran ayam 

jatuh ke kolong kandang sehingga lantai tetap kering dan tidak 

kotor. Hal ini dapat mengurangi resiko terkena penyakit yang 

berhubungan dengan kotoran dan litter. Selain itu, tekanan stres 

karena panas (heat stress) berkurang dan kepadatan kandang 

lebih tinggi (Engga, 2011). Kandang panggung memiliki 

ventilasi yang sangat baik bagi ayam. Keuntugan lain dari 

penggunaan kandang panggung adalah kemudahan dalam 

mekanisme kandang, tidak diperlukan biaya pembelian litter 

dan mengurangi kontak ayam dengan feses (Huda, 2011). 

Kekurangan dari kandang panggung yaitu biaya pembuatan 

lebih mahal, waktu pembuatan lebih lama, kontruksi bangunan 

lebih rumit, dan resiko kecelakaan ayam lebih besar (Pantoro, 

2013). 

2.3 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

diberikan pada ternak dikurangi sisa pakan atau angka yang 

menunjukan rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsin 

seekor ayam (Sjofjan, 2008). Konsumsi pakan merupakan 

banyaknya pakan yang diberikan pada ternak dikurangi sisa 

pakan yang diberikan, konsumsi pakan berkorelasi positif 

dengan konsumsi air minum yang berfungsi melarutkan pakan 

dalam saluran digesta (Baidura dan Suasta, 2006). 
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 Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain besar tubuh, bentuk pakan, jenis kelamin, aktifitas 

sehari-hari, temperatur lingkungan, serta kualitas, dan kuntitas 

pakan yang diberikan (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Konsumsi pakan tiap ternak berbeda-beda. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bobot badan, galur, 

tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas ternak, kandungan 

energi dalam pakan, suhu lingkungan, bertambahnya  umur, dan 

bobot badan selama pertumbuhan, konsumsi akan terus 

meningkat sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan zat 

makanan untuk hidup pokok dan pertumbuhan (North, and Bell, 

2004). Konsumsi pakan juga dipengeruhi oleh temperatur 

lingkungan, kesehatan ayam, perkandangan, wadah pakan, 

kandungan zat makanan dalam pakan, dan stres yang terjadi 

pada ternak unggas tersebut (Faiq, Iriyanti, dan Roesdiyanto, 

2013). 

 Konsumsi diperhitungkan dari jumlah makanan yang 

dimakan oleh ternak dimana zat pakan yang dikandungannya 

akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan 

untuk produksi hewan tersebut. Ternak akan dapat mencapai 

tingkat penampilan produksi tinggi sesuai dengan potensi 

genetiknya bila memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan. 

Zat makanan tersebut diperoleh ternak dengan jalan 

mengkonsumsi sejumlah makanan. Ayam mengkonsumsi 

pakan untuk memenuhi kebutuhan energi telah terpenuhi. 

Energi dibutuhkan ayam untuk beraktivitas, tumbuh, dan 

berproduksi. Kandungan energi dalam pakan sangat penting 

kerana dalam aktivitas dan pertumbuhan ayam memerlukan 

energi (Kusumawati, 2008). 

 Setiap bibit ayam sudah ditentukan konsumsi pakanya 

pada batas tertentu sehingga kemampuan prima ayam akan 

muncul. Ayam yang diberikan pakan air minum yang tinggi 

dalam jumlah banyak, tidak berarti akan mencapai pertambahan 
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bobot badan yang tinggi. Konsumsi pakan akan memberikan 

respon pada tubuh ayam untuk menyesuaikan kondisi 

homoestatis, dengan mengkonsumsi air lebih banyak 

(Amrullah, 2004). 

2.4 Konversi Pakan 

 Konversi ransum merupakan hubungan antara jumlah 

ransum yang dibutuhan untuk menghasilkan satuan bobot badan 

atau produksi telur. Hal yang dikehendaki adalah jumlah 

ransum yang sedikit dikonsumsi ternak diharapkan mampu 

menunjang pertumbuhan yang cepat, hal ini mencerminkan 

efisiensi pengunaan ransum atau konversi ransum yang baik. 

bahwa konversi pakan yang sebaik baiknya rata-rata 2 (dua) kg 

pakan per kg daging atau bila kurang lebih baik, kerena semakin 

keci1 nilai konversi pakan efisiensi ransum yang digunakan 

lebih baik (Blakely dan Bade, 1992). Angka konversi yang 

semakin kecil menunjukan bahwa pakan yang digunakan 

semakin efisien, begitu juga sebaliknya (Luthfi, Nur, dan 

Anggraini, 2015). Asiyah, Sunarti, dan Atmomarsono (2013) 

menyatakan bahwa angka konversi pakan dapat menunjukan 

tingkat efisiensi penggunaan bahan pakan, semakin besar angka 

konversi bahan pakannya maka penggunaan bahan pakan 

menjadi kurang efisien. 

 Suprijanto, Atmomarsono, dan Kartosudjono (2005) 

menyatakan bahwa periode pemeliharaan ayam yang lebih 

pendek akan menghasilkan konversi pakan yang lebih baik 

dibangingkan dengan ayam yang dipanen dalam ukuran yang 

besar. Konversi pakan atau feed conversion ratio adalah 

perbandingan antara konsumsi pakan dan pertambahan berat 

badan atau dapat dinyatakan dengan efisiensi pakan, yaitu 

perbandingan berat badan per unit (Amrullah, 2004). konversi 

pakan yang baik berkisar antara 1,75 - 2,00 angka konversi 
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pakan semakin kecil menunjukkan penggunaan pakan semakin 

baik (Putri, 2009). 

 Konversi pakan dan efisiensi pakan biasanya sering 

digunakan untuk pedoman kasar dalam perhitunggan ekonomis 

usaha peternakan. Konversi pakan merupakan gambaran 

jumlah pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan 1 kg telur 

atau efisiensi pakan untuk mencerminkan berapa banyak 

produk ternak yang dihasilkan dari 1 kg pakan, sehingga 

konversi dan efisiensi adalah dua yang sama patut 

diekspresikan dengan cara yang berbeda (Akbarillah, 

Kususiyah, dan Hidayat, 2011). Konversi pakan dipengarui 

oleh beberapa hal diantaranya adalah konsumsi, berat telur, hen 

day, dan masa telur. Presentasi produksi dan berat telur 

mempengaruhi produksi masa telur, sedangkan produksi masa 

telur dan konsumsi ransum mempengruhi konversi ransum 

(Febrianto, dkk, 2015). 

2.5 Hen Day Production (HDP) 

 Menentukan tingkat produksi telur pada unggas dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu Hen Day Production (HDP) 

dan Hen House Production (HHP). Hen day production adalah 

jumlah telur yang dihasilkan dari kelompok unggas dalam 

periode tertentu dibagi dengan jumlah unggas yang hidup pada 

setiap harinya pada periode tertentu, yang dihitung dalam 

persentase. Hen house production adalah jumlah telur yang 

diproduksi dibagi dengan jumlah unggas pada saat permulaan, 

yang dihitung dalam persentase. Berdasarkan kedua metode 

tersebut yang sering dipakai adalah hen day production, karena 

dapat menentukan tingkat produksi telur yang sesuai dengan 

jumlah unggas yang hidup (Djulardi, Muis, dan Latif, 2006). 

Baktiningsih, Sigit, dan Dadang (2013) yang menyatakan 

bahwa perhitungan HHP didasarkan pada jumlah induk pada 

saat awal pencatatan, sedangkan HDP berdasarkan induk yang 
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ada dalam waktu pencatatan. Hen day production dihitung 

dengan menghitung produksi telur yang dihasilkan dibagi 

dengan jumlah unggas pada hari itu dikalikan 100 %. Hen house 

production dihitung dengan menghitung produksi telur yang 

dihasilkan dibagi dengan jumlah unggas pada awal masa 

produksi dikalikan 100 % (Puspitasari, Edhy, dan Busono, 

2013). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bawangan, 

Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang selama satu bulan dari 

tanggal 8 Januari sampai 4 Februari 2018. 

3.2 Materi Penelitian 

 Data penelitian ini menggunakan data sekunder.  

 Jenis ayam yang digunakan adalah parent stock broiler 

strain Cobb mulai dari umur 25 minggu yang dipelihara 

hingga umur 65 minggu. 

 Perbedaan pemeliharaan yang mengunakan lantai full litter 

dan semi litter.  

 Kandang yang digunakan adalah kandang closed house 

dengan ukuran kandang 126×12m dengan model lantai full 

litter dan semi litter. Pada model kandang semi litter 

terdapat pangung dengan 2/3 dan litter 1/3. Kandang yang 

dipilih sebanyak dua kandang yang pada setiap kandang 

dibagi menjadi 8 pen. Setiap unit kandang dilengkapi oleh 

chain feeder, hangging feeder, nipple, nest, cooling pad, 

dan exhause fan.  

 Air minum diberikan secara ad libitum dengan 

menggunakan nipple. 

 Pakan yang diberikan untuk parent stock broiler 

merupakan BP-3 yang diproduksi oleh PT. CJ FEED 

Jombang. Kandungan nutrisi pakan dapat dilihat pada 

Tabel 3 pakan diberikan satu kali dalam dalam satu hari 

yang diberikan pada jam 05.00 pagi sebanyak 160g/ekor 

dengan menggunakan chain feeder. Kandungan pakan BP-

3 disajikan pada Tabel 3. 
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 Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan BP-3 

No Nutrisi Kandungan ( %) 

1 Kadar Air 13 

2 Protein MAX   15,5-17,0 

3 Lemak MIN               2,5 

  Serat Kasar MAX             5,0 

5 Abu MAX           13,5 

6 Kalsium 3,15 - 3,50 

    Sumber : CJ Feed Jombang (2018). 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah non-research 

yaitu dengan cara pengambilan data sekunder dan kemudian 

dilakukan analisa data antara (full litter) dan (semi litter) 

terhadap konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), dan 

Feed Convertion Ratio (FCR). 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi 

konsumsi pakan, feed convertion ratio (FCR), dan hen day 

production (HDP). 

a. Konsumsi Pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan 

pada ternak dikurangi sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata pakan yang dapat dikonsumsi 

seekor ayam (Umam, dkk, 2015). 

 

b. Hen Day Production (HDP) adalah jumlah telur yang 

dihasilkan dari kelompok unggas dalam periode tertentu 

dibagi dengan jumlah unggas yang hidup pada setiap 

harinya pada periode tertentu (Djulardi, dkk, 2006).  

HDP =
Produksi telur

Jumlah ternak saat itu
𝑥100% 
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c. Feed Convertion Ratio (FCR) adalah hubungan antara 

jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 

satuan bobot badan atau berat telur (Umam, dkk, 2015). 

 

FCR =
Konsumsi pakan 

Bobot telur 
 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari pengambilan data dianalisis 

dengan menggunakan uji Independent Sampel T-test (Hidyat, 

Indriani, dan Muliadi, 2015). 

�̅�𝑖 − �̅�𝑗 − 𝐷𝑜

𝑆√1
𝑛

+ √1
𝑛

 

Keterangan: 

�̅�𝑖 (full litter) : rata-rata perlakuan ke-i 

�̅�𝑗 (full litter) : rata-rata perlakuan ke-j 

S  : simpangan baku 

n  : jumlah sampel 

Do  : selisih dua rataan yang berbeda  

3.6 Batasan Istilah 

Penampilan produksi : Hasil yang didapatkan dari perhi-

       tungan konsumsi pakan, FCR, dan 

       HDP 

Full litter  : Full litter adalah model lantai yang 

     seluruhnya mengunakan alas berupa 

     sekam padi. 
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Semi litter   : Lantai yang 1/3 mengunakan lantai 

      sekam padi yang berada pada       

      cekungan pada tengah kandang dan 

      2/3 panggung berupa bambu yang 

      berongga. 

Konsumsi Pakan : Rata-rata konsumsi pakan satu ekor 

      ayam g/ekor/hari. 

FCR   : Adalah parameter untuk mengukur 

      tingkat efisiensi penggunaan pakan. 

HDP   : Persentase produksi telur setiap 

        harinya. 

Parent Stock  : Parent stock merupakan ayam yang 

      khusus dipelihara untuk menghasil- 

      kan ayam komersil atau  final stock. 

Slat   : Jarak diantara bambu pada lantai 

       kandang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

penampilan produksi parent stock broiler yang dipelihara pada 

model lantai kandang full litter dan semi litter terhadap 

konsumsi pakan, Feed Convertion Ratio (FCR), dan Hen Day 

Production (HDP). Disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Konsumsi Pakan, FCR, dan HDP.  

No Perlakuan Konsumsi 

pakan 

(g/ekor/hari) 

FCR HDP  

1 Full Litter 160,58±7,12 4,17±1,77 64,59±15,44 

2 Semi Litter 160,90±5,65 4,43±1,31 63,07±13,24 

     

4.1 Pengaruh Model Lantai Kandang Terhadap 

 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan selama masa pemeliharaan dimulai 

dari umur 25 minggu yang dipelihara hingga umur 65 minggu, 

didapatkan hasil rata-rata 160,58g/ekor/hari untuk full litter, 

sama hal nya dengan kandang semi litter rata-rata 

160,90g/ekor/hari. Berdasarkan hasil Uji-t pada Lampiran 3 

menunjukan bahwa model lantai full litter dan semi litter tidak 

memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap konsumsi pakan 

parent stock broiler. Hal ini diduga karena konsumsi pakan 

pada fase layer berkisaran antara 160g dan program pemberian 

pakan yang sama yang ditunjukan pada Lampiran 1. Program 

pemberian pakan bertujuan untuk menghindari pemberian 

pakan secara berlebihan atau pemberian pakan kurang. Anonim 

(2015) menyatakan bahwa pemberian pakan berlebihan atau 

pemberian pakan kurang akan mempengaruhi puncak produksi 
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untuk alasan tersebuat setiap periode harus dikelola dengan 

baik. Menurut Nadzir, Tusi, dan Haryanto (2015)  bahwa untuk 

mencapai pertumbuhan dan produksi yang optimal usaha yang 

diperlukan diantaranya dengan pemberian makanan yang 

bernutrisi tinggi, perbaikan menejemen dengan pemberian 

temperatur lingkungan pemeliharaan (kandang) yang optimal. 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, 

kesehatan ayam, perkandangan, wadah pakan, kandungan zat 

makanan dalam pakan, dan stres yang terjadi pada ternak 

unggas tersebut. Faiq, dkk (2013) menyatakan bahwa kisaran 

suhu udara lingkungan yang nyaman bagi ayam berkisar antara 

18-22°C tingginya suhu udara lingkungan merupakan salah satu 

masalah dalam pencapaian performa ayam pedaging yang 

optimal. 

 Ayam akan mengalami stres pada suhu udara yang 

tinggi, yang akan mempengaruhi penurunan konsumsi pakan 

sehingga terjadi penurunan produksi. Akan tetapi kandang 

model closed house dapat memberikan suhu yang ideal, 

sehingga konsumsi pakan relatif sama. Nova, (2018) 

menyatakan bahwa ayam akan berusaha mempertahankan suhu 

tubuhnya dalam keadaan relative konstan antara lain melalui 

peningkatan pernafasan dan konsumsi air minum serta 

penurunan konsumsi pakan sehingga akan terjadi penurunan 

dalam pertumbuhan dan produksi/produktivitas. Pada daerah 

tropis, penguapan air dari tubuh ayam merupakan aktivitas yang 

sangat penting melalui pernafasan dan kotorannya (Pattiselano 

dan Renda, 2005). Suarjaya dan Nuriyasa (2010) menyatakan 

bahwa 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. Akan tetapi bila bobot badan ayam telah melebihi 

setandar, maka jumlah pakan yang diberikan akan dikurangi. 
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4.2 Pengaruh Model Lantai Kandang Terhadap Feed 

 Convertion Ratio (FCR) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 4, 

menunjukan bahwa perbedaan model lantai full litter dan semi 

litter tidak memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap Feed 

Convertion Ratio (FCR). Tabel 4 menunjukan bahwa sistem full 

litter menghasilkan FCR lebih baik dengan rata-rata 4,17±1,77 

dibandingkan dengan model lantai semi litter dengan rata-rata 

4,43±1,31. Hal ini diduga karena pengunaan model lantai full 

litter dan semi litter memiliki kelebiahan dan kekurangan 

sehingga FCR yang didapatkan tidak berpengaruh walaupun 

model lantai model full litter memberikan konversi pakan lebih 

baik. 

 Lantai kandang full litter menghasilkan konversi pakan 

yang lebih baik dapat dipengaruhi oleh model lantai yang 

ditunjukan pada Lampiran 6. Kandang ini memberikan 

kenyamanan dalam bergerak, litter memberiakan manfaat 

untuk pencernaan dan tambahan sumber protein. Kusnadi, dkk 

(2006) menyatakan bahwa litter mengalami dekomposisi 

menjadi sumber protein  tambahan (vitamin, mineral, dan 

protein), proses mengais memberikan manfaat pada sistem 

pencernaan  karena ayam akan lebih cepat memproses makanan 

karena pada sistem kandang ini alasnya terdiri dari sekam padi, 

kapur dan pasir yang dapat membantu tembolok ayam dalam 

memproses makanan. 

 Lantai kandang full litter memberikan suhu lingkungan 

dan amonia yang lebih tinggi yang berasal dari kotoran yang 

bercampur dengan sekam sehingga kenyamanan ternak dapat 

berkurang. Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

kandang yang diberi alas (litter) berfungsi untuk menyerap air 

agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, oleh karena 

bahan yang digunakan untuk litter harus mempunyai sifat 

mudah menyerap air, tidak berdebu, dan tidak basah. Nova 
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(2008) menyatakan bahwa tingginya suhu lingkungan 

merupakan salah satu masalah dalam pencapaian performa 

ayam yang optimal. Ayam akan mengalami stres pada suhu 

udara yang lebih tinggi sehingga akan mempengaruhi 

penurunan konsumsi pakan yang dapat menurunkan bobot 

badan. Perlunya memberikan kenyamanan dengan memberikan 

kandang yang sesuai untuk ternak. Umam, dkk (2015) 

menyatakan bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak dalam 

kandang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, 

kelembaban, tingkat kepadatan kandang ternak dan jenis lantai 

kandang yang dipergunakan. 

 Kiramang (2011) konversi ransum dapat 

memperlihatkan seberapa jauh efisiensi perubahan makanan 

menjadi telur dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain strain ayam, kualitas ransum, kondisi kandang 

Nadzir, dkk (2015) menyatakan bahwa ketinggian lantai 

kandang dari tanah juga akan berpengaruh terhadap ayam yang 

di dalam kandang. Apabila terlalu rendah, uap dari kotoran 

ayam akan terhirup kembali oleh ayam sehingga akan 

berdampak terhadap kesehatan ternak. Umam, dkk (2015) 

menyatakan bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak dalam 

kandang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, 

kelembaban, tingkat kepadatan ternak dan jenis lantai kandang 

yang dipergunakan. Hal yang dikehendaki adalah jumlah 

ransum yang sedikit dikonsumsi ternak diharapkan mampu 

menunjang pertumbuhan yang cepat, hal ini mencerminkan 

efisiensi penggunaan ransum atau konversi ransum yang baik. 

Semakin rendah angka konversi ransumnya berarti kualitas 

ransum semakin baik.  Angka konversi yang semakin kecil 

menunjukan bahwa pakan yang digunakan semakin efisien, 

begitu juga sebaliknya (Luthfi, dkk, 2015). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Asiyah, dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

angka konversi pakan dapat menunjukan tingkat efisiensi 
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penggunaan bahan pakan, semakin besar angka konversi bahan 

pakannya maka penggunaan bahan pakan menjadi kurang 

efisien. 

4.3 Pengaruh Model Lantai Kandang Terhadap Hen 

 Day Production (HDP) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5, 

dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan model lantai 

kandang, tidak memberikan perbedaan terhadap produksi telur 

(hen day production) parent stock broiler. Data yang peroleh 

untuk lantai kandang full litter selama satu periode didapatkan 

hasil rata-rata (64,59±15,44) untuk semi litter (63,07±13,24), 

model lantai full litter mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 Berdasarkan Lampiran 1 ditunjukan pemberian pakan 

dan hasil produksi telur selama satu minggu, sehingga 

dilakukan metode perhitungan dengan Hen Day Production 

(HDP) agar didapatkan rata-rata persentase produksi ayam 

parent stock dalam satu harinya, Djulardi, dkk (2006) 

menyatakan bahwa tingkat produksi telur pada unggas dapat 

dilakukan dengan dua cara metode yaitu hen day production 

dan hen house production. Hen day production adalah jumlah 

telur yang dihasilkan dari kelompok unggas dalam periode 

tertentu dibagi dengan jumlah unggas yang hidup pada setiap 

harinya pada periode tertentu, yang dihitung dalam persentase. 

Hen day production adalah jumlah telur yang diproduksi dibagi 

dengan jumlah unggas pada saat itu, yang dihitung dalam 

persentase. Berdasarkan kedua metode tersebut yang sering 

dipakai adalah hen day production, karena dapat menentukan 

tingkat produksi telur yang sesuai dengan jumlah unggas yang 

hidup. Baktiningsih, dkk (2013) menyatakan bahwa 

perhitungan HHP didasarkan pada jumlah induk pada saat awal 

pencatatan, sedangkan HDP berdasarkan induk yang ada dalam 

waktu pecatatan. 
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 Model lantai kandang tidak memberikan perbedaan 

terhadap hen day production diduga karena model kandang 

closed house dapat memberikan kenyamanan, suhu dan 

memberikan lingkungan yang sesuai kepada tubuh ternak 

sehingga model lantai full litter dan semi litter tidak 

memberikan perbedaan hasil produksi ternak. Hal ini didukung 

oleh Prihandanu, dkk (2015) bahwa kandang sistem tertutup 

atau closed house merupakan sistem 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 sistem tertutup ini diyakini mampu 

meminimalkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dengan 

mengedepankan produktivitas yang dimiliki ayam. Umam, dkk 

(2015) menyatakan bahwa rasa nyaman (comfortable) ternak 

dalam kandang dipangaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, 

kelembaban, tingkat kepadatan ternak, dan jenis lantai kandang 

yang digunakan. 

 Model lantai semi litter adalah model lantai kandang 

kombinasi yang 2/3 adalah pangung dan 1/3 berupa litter, yang 

diharapkan sistem kombinasi dapat memberikan kenyamanan 

kepada ternak dan pekerja. Achmanu dan Muharlien (2011) 

menyatakan bahwa sistem kombinasi, kandang dibuat dengan 

mengkombinasikan sistem yang lain, dengan tujuan menekan 

kekurangan dari sistem yang bersangkutan. Pembuatan 

kandang bertingkat bukan merupakan anjuran selama masih 

memungkinkan untuk tidak membuat bertingkat, disebabkan 

karena pengontrolan, pelayanan, dan pembersihannya sulit. 

Kandang panggung mempunyai lantai seperti panggung dengan 

jarak terendah lantai kandang 1,5m dari tanah (Pantoro, 2013). 

Kandang sistem ini mempunyai lantai renggang, dapat dibuat 

dari kawat ram, belahan kayu atau bilah bamboo yang diatur 
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pada jarak tertentu sehingga kaki ayam tidak terperosok (Engga, 

2011). Keuntungan dari pengunaan kandang panggung adalah 

sirkulasi udara sangat lancar, udara segar juga masuk melalui 

lantai kandang yang bercelah selain dapat masuk juga melalui 

dinding kandang sirkulasi udara yang lancar menyebabkan suhu 

udara di dalam kandang masih nyaman yaitu rata-rata 26-39°C. 

Suhu kandang tersebut masih bisa di tolelir oleh ayam meskipun 

kepadatan kandang berbeda-beda (Yunike, Suharyanti, dan 

Nova, 2011). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengunaan model kandang closed house memberikan keadaan 

yang sesuai untuk parent stock broiler sehingga pengunaan 

model lantai full litter dan semi litter tidak memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, FCR, dan HDP. Model 

kandang full litter memberikan hasil Feed Convertion Ratio 

(FCR) dan Hen Day Production (HDP) yang lebih baik 

dibanding model kandang semi litter. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

saran yang dapat diberikan adalah dalam pemeliharaan parent 

stock broiler lebih baik menggunakan model lantai kandang full 

litter karena dapat memberikan penimpilan produksi yang lebih 

baik. 
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