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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi.  Fakta ini menyebabkan kebutuhan yang tinggi akan protein hewani 

dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi pula.  Dengan adanya peningkatan 

kebutuhan tersebut, diperlukan adanya usaha-usaha pemenuhan kebutuhan dengan 

cara meningkatkan produksi ternak sebagai sumber protein hewani.  Salah satu 

penghasil protein hewani adalah daging broiler.  

Menurut North and Bell (1990), broiler adalah galur ayam hasil rekayasa 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan 

cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek dan menghasilkan daging 

berserat lunak, timbunan daging baik, dada lebih besar, dan kulit licin.  Broiler 

umumnya dipanen pada umur sekitar 4--5 minggu dengan bobot badan antara  

1,2--1,9 kg/ekor yang bertujuan sebagai sumber pedaging (Kartasudjana, 2005).  

Perubahan iklim (climate change) yang terjadi saat ini, langsung maupun tidak 

langsung telah berpengaruh terhadap pengelolaan broiler khususnya pada skala 

usaha kecil dan menengah yang sebagian besar menggunakan kandang terbuka 

(open house system).  Kondisi cuaca yang cukup ekstrim dengan panas yang terik 

dan tiba-tiba hujan atau sebaliknya, membuat kelembapan dan suhu kandang 
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menjadi berubah secara drastis.  Salah satunya suhu di Lampung yang cukup 

tinggi berkisar antara 29--32
0
C yang dapat memengaruhi fisiologis broiler yang 

nantinya akan memengaruhi pertumbuhannya.  Sedangkan menurut Rasyaf 

(1995), broiler pertumbuhannya akan optimal pada suhu 19--21
0
C. 

Broiler termasuk hewan berdarah panas yang bersifat homeotermik dan 

mempertahankan suhu tubuh pada rentangan yang sempit, kemampuan 

mendisipasi panas menurun saat suhu lingkungan meningkat (Yahav et al., 2005).  

Oleh karena itu, broiler selalu mempertahankan suhu tubuh menjadi konstan 

dengan fungsi fisiologis normal.  Pengaturan suhu broiler yang tidak normal dapat 

menyebabkan penurunan produksi daging.  

Perbaikan fisiologis broiler dapat dilakukan dengan cara memanipulasi 

lingkungan, salah satunya dengan cara menggunakan kandang dengan sistem 

closed house.  Menurut Fadillah (2006), closed house merupakan sistem 

perkandangan untuk unggas terbaru di Indonesia.  Closed house yaitu sebutan 

untuk kandang broiler yang memiliki sistem ventilasi tertutup dimana seluruh 

kebutuhan udara dapat diatur tanpa sepenuhnya tergantung keadaan lingkungan  

di luar kandang.  Sistem ventilasi ini memungkinkan broiler yang tinggal dalam 

kandang tersebut hidup dengan nyaman dan sehat.  Prinsip kandang ini adalah 

dengan pengaturan secara manipulatif dari kondisi lingkungan sekitar yang 

sebenarnya.   

Dalam sistem pemeliharaan di closed house tidak terlepas dari penggunaan litter 

sebagai alas.  Pengeluaran panas pada tubuh broiler dapat dipengaruhi oleh bahan 
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litter yang digunakan pada saat pemeliharaan, karena berbagai jenis bahan litter 

mempunyai sifat penyerapan yang berbeda.   

Menurut Rasyaf (2003), keuntungan menggunakan bahan litter adalah 

menurunkan peluang broiler lepuh dada.  Kondisi litter yang basah akan 

menghasilkan dampak negatif terhadap respon fisiologis broiler dan berujung 

pada kerugian ekonomi.  Kondisi tersebut akan memicu timbulnya penyakit 

sehingga produktivitas broiler tidak optimal.  Bahan litter yang baik digunakan 

sebaiknya mempunyai sifat daya serap air yang baik, ringan (low density), 

harganya murah, mudah didapat, tidak berdebu, aman (tidak beracun), dan 

kontinyu keberadaannya.  Menurut North dan Bell (1990), kondisi internal litter 

akan mempunyai efek terhadap kelembapan suhu di luar maupun di dalam 

kandang, bobot broiler, jumlah udara dalam kandang, konsumsi air, stress broiler, 

dan penyakit. 

Lampung merupakan salah satu daerah yang banyak terdapat areal persawahan, 

sehingga ketersediaan sekam dan jerami padi juga cukup melimpah.  Oleh karena 

itu, peternak banyak memanfaatkan limbah industri tersebut sebagai bahan litter 

dalam pemeliharaan broiler.  Selain hasil limbah pertanian tersebut, limbah 

pengolahan kayu juga dapat digunakan sebagai bahan litter seperti serutan kayu. 

Ketersediaan serutan kayu sampai saat ini masih sangat mencukupi karena 

banyaknya panglong kayu yang ada di Lampung.  Menurut Rasyaf (2001), serutan 

kayu memiliki kelebihan mudah dalam menghisap air sehingga dapat 

meminimalisir timbulnya bibit penyakit yang dapat diakibatkan dari lantai yang 

basah dan lembap.  Sesuai dengan kondisi iklim di Lampung, sampai saat ini 
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belum pernah dilakukan penelitian untuk membandingkan ketiga jenis bahan litter 

tersebut khususnya di closed house. 

Menurut  Ritz (2002), pemeliharaan broiler fase finisher (14 hari--panen) 

menyebabkan semakin tingginya kadar amonia pada litter yang basah.  Hal ini 

disebabkan oleh semakin banyaknya feses dan tingginya kepadatan kandang 

sehingga dapat menimbulkan gangguan pernapasan pada broiler pedaging.  Oleh 

karena itu, penelitian sebaiknya dilakukan pada broiler fase finisher. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

membandingkan pengaruh jenis bahan litter yang dapat digunakan pada 

pemeliharaan broiler seperti sekam padi, jerami padi, dan serutan kayu terhadap 

respon fisiologis broiler umur 14 hari--panen (finisher) di closed house. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

(1)    mengetahui pengaruh penggunaan sekam padi, jerami padi, dan serutan  

kayu  sebagai bahan litter terhadap respon fisiologis broiler fase finisher  

(14 hari--panen) di closed house 

(2)    mengetahui jenis bahan litter yang terbaik terhadap respon fisiologis broiler 

fase finisher (14 hari--panen) di closed house. 
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C. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

umum khususnya peternak tentang jenis bahan litter yang terbaik terhadap respon 

fisiologis broiler sehingga dapat meningkatkan produksi broiler di closed house 

pada fase finisher. 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Ensminger (1991), broiler merupakan ayam yang telah mengalami 

seleksi genetik (breeding) sebagai penghasil daging dengan pertumbuhan yang 

cepat sehingga waktu pemeliharaannya lebih singkat, pakan lebih efisien, dan 

produksi daging tinggi.  Broiler termasuk ke dalam ordo Galliformes, famili 

Phasianidae, genus Gallus dan spesies Gallus domesticus.  Dalam kurun waktu   

6--7 minggu, broiler akan tumbuh 40--50 kali dari bobot awalnya (Amrullah, 

2004).  Broiler mulai populer di Indonesia sejak 1980-an.  Keunggulan dari 

broiler tersebut dipengaruhi oleh sifat genetik dan keadaan lingkungan, meliputi 

pakan, suhu lingkungan, dan cara pemeliharaan atau manajemen.  Broiler akan 

tumbuh optimal pada suhu lingkungan 19--21
0
C (Soeharsono,1976). 

Salah satu kandang yang baik digunakan untuk pemeliharan broiler yaitu kandang 

closed house.  Kandang ini sangat berbeda dengan kandang terbuka yang banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan luar kandang.  Kandang closed house dibuat dengan 

tujuan agar keadaan lingkungan luar seperti udara panas, hujan, angin, dan 

intensitas sinar matahari tidak berpengaruh banyak terhadap keadaan dalam 

kandang. 
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Closed house system adalah sebutan untuk kandang broiler yang memiliki sistem 

ventilasi tertutup dan seluruh kebutuhan udara dapat diatur tanpa sepenuhnya 

tergantung keadaan lingkungan di luar kandang.  Sistem ventilasi ini 

memungkinkan broiler yang tinggal dalam kandang tersebut hidup dengan 

nyaman dan sehat.  Hal ini disebabkan oleh sistem ventilasi yang ada di dalam 

kandang tertutup ini menggunakan komponen-komponen penunjang yang 

memungkinkan kondisi nyaman bagi ternak tercipta.  Dengan kata lain, kandang 

tertutup (closed house) adalah kandang yang keadaan di dalamnya melingkupi 

suhu, kecepatan perpindahan angin, dan pergantian udara dalam kandang tidak 

sepenuhnya dipengaruhi keadaan lingkungan di luar kandang. 

Jenis litter merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kenyamanan hidup 

broiler.  Penggunaan jenis bahan litter dapat memengaruhi suhu dan kelembapan 

di dalam kandang litter yang basah dan suasana lembap di dalam kandang yang 

mengakibatkan tingginya kadar amonia udara dalam kandang, dan juga 

merupakan media tumbuhnya bibit penyakit (Rasyaf, 2007).   

Material feses broiler yang mengandung asam urat akan mengalami proses 

dekomposisi (perubahan bentuk) menjadi senyawa urea dengan bantuan bakteri-

bakteri lingkungan.  Adanya kelembapan litter dan suhu yang relatif optimal akan 

membuat urea terurai menjadi gas amonia (NH3) dan gas karbondioksida (CO2).   

Gas amonia bersifat toksik (beracun), sehingga jika bau amonia sudah tercium 

dalam suatu kandang broiler maka dapat  menyebabkan terganggunya pernapasan 

broiler dan bahkan terjadinya kematian (Ismail, 2013).  Bahan litter yang dapat 

digunakan antara lain sekam padi, serutan kayu, dan jerami padi.   
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Sekam padi merupakan salah satu produk samping dari proses penggilingan padi, 

selama ini hanya menjadi limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal.  Bagi 

peternak sekam padi digunakan sebagai litter karena kelebihannya yang tidak 

menimbulkan bau karena sekam padi mempunyai partikel besar dan sedikit berat, 

sehingga amonia yang terbentuk di dalam kandang yang diakibatkan dari feses 

broiler dapat diminimalisir sehingga frekuensi pernapasan broiler tidak terlalu 

tinggi (Rasyaf, 2004).  Namun daya serap air dari sekam padi lebih sedikit karena 

mempunyai kandungan air yang tinggi yaitu sekitar 16,30% (Mugiono, et al., 

2003). 

Serutan kayu merupakan hasil dari industri pengolahan kayu.  Sifat yang dimiliki 

serutan kayu dapat menyerap atau melepas air dari lingkungan (Skar, 1989).  Jenis 

bahan litter ini mempunyai kelebihan yaitu mudah menyerap air sehingga dapat 

meminimalisir timbulnya bibit penyakit yang diakibatkan karena lantai yang basah 

dan lembap (Rasyaf, 2004).  Namun, penggunaan bahan litter serutan kayu dapat 

menimbulkan sedikit luka pada bagian dada karena serutan kayu berpartikel besar dan 

sedikit kasar (Wank, 2005) 

Jerami padi adalah salah satu limbah pertanian terbesar di Indonesia.  Jerami padi 

dapat digunakan sebagai bahan litter dengan kelebihan relatif tahan pada suhu panas 

dan mudah dalam pengelolaannya mengurangi kemungkinan lepuh dada (Rasyaf, 

2004).  Namun, jerami padi ini bersifat musiman sehingga pada saat musim panen 

selesai maka jerami masih sulit untuk diperoleh (Mugiono, et al., 2003) 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa perbedaan jenis bahan litter yang digunakan 

dalam pemeliharaan broiler di closed house kemungkinan akan memengaruhi 
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respon fisiologis broiler dimana efek perubahan fisiologis biasanya akan 

mendahului perubahan performa.  Apabila telah diketahui jenis bahan litter yang 

terbaik maka di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap 

sistem manajemen litter di closed house. 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

(1)   penggunaan sekam padi, jerami padi, dan serutan kayu akan memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap respon fisiologis broiler umur 14 hari--

panen (fase finisher); 

(2)   terdapat salah satu litter yang memberikan pengaruh terbaik terhadap respon 

fisiologis broiler umur 14 hari--panen ( fase finisher). 


