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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.   Ayam Petelur Fase Grower  

 

Ayam ras petelur adalah ayam yang dipelihara dengan tujuan untuk menghasilkan 

banyak telur dan merupakan produk akhir ayam  ras dan tidak boleh disilangkan 

kembali (Sudaryani dan Santosa, 2000).  Berdasarkan fase pemeliharaannya, fase 

pemeliharaan ayam petelur dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase starter (umur 1 

hari--6 minggu), fase grower (umur 6--18 minggu), dan fase layer/petelur (umur 

18 minggu--afkir) (Fadilah dan Fatkhuroji, 2013).  

 

Fase grower pada ayam petelur, terbagi kedalam kelompok umur 6--10 minggu 

atau disebut fase awal grower  dimana terjadi pertumbuhan anatomi dan sistem 

hormonal pada fase ini.   Sedangkan, pada umur 10--18 minggu sering disebut 

dengan fase developer  dimana pada fase ini perkembangan ditandai dengan 

pertumbuhan anatomi kerangka ayam dan otot (daging) yang lebih dominan. 

(Fadilah dan Fatkhuroji, 2013).  Pada fase ini kontrol pertumbuhan dan 

keseragaman perlu dilakukan, karena berkaitan dengan sistem reproduksi dan 

produksi ayam tersebut.  Periode grower secara fisik tidak mengalami perubahan 

yang berarti, perubahan hanya dari ukuran tubuhnya yang semakin bertambah dan 

bulu yang semakin lengkap serta kelamin sekunder yang mulai nampak.  Selama 
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periode ini terjadi  perkembangan ukuran dan terbentuknya rangka, perkembangan 

organ tubuh, perkembangan hormonal, dan perkembangan organ reproduksi 

(Rasyaf, 1995). 

Pullet memiliki tahapan perkembangan tubuh yang kompleks sesuai periode 

umurnya (starter dan grower).  Masa starter merupakan masa pembelahan sel 

(hiperplasia) sehingga perkembangan organ sangat dominan di masa ini.  Oleh 

karena itu, masa ini mempunyai andil 50% bahkan 90% terhadap keberhasilan 

pemeliharaan pullet (Fadilah dan Fatkhuroji, 2013). 

Pada periode grower terjadi perkembangan ukuran sel (hipertrofi).  Di fase 

ini frame size (kerangka tubuh) berkembang mencapai bentuk sempurna.  

Periode grower memiliki 3 waktu kritis yang harus diperhatikan oleh peternak 

yaitu umur 6--7 minggu, 12 minggu, dan 14 minggu.  Antara minggu 6 dan 7 

adalah puncak perkembangan frame size dimana 80% frame size sudah mencapai 

dimensi akhir.  Oleh karena itu, saat penimbangan berat badan di minggu kelima, 

ayam-ayam yang belum memiliki frame size optimal dipisahkan lalu tetap 

diberikan ransum starter dan diberikan multivitamin (Adlan dkk., 2012). 

Lebih lanjut dinyatakan  bahwa perkembangan kerangka tubuh minggu ke-12  

telah mencapai maksimal, sehingga setidaknya ada dua hal yang perlu 

diperhatikan peternak, yaitu mengejar ketinggalan frame size (berat badan) 

sebelum minggu ke-12, dan mempertahankan berat tubuh yang sudah sama atau 

10% di atas standar untuk menghadapi masa awal bertelur.  Selain tercapainya 

berat tubuh yang sesuai dan perkembangan  frame size yang optimal, tingkat 

keseragaman ayam juga perlu tetap diperhatikan (Adlan  dkk., 2012). 
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Perkembangan pesat organ reproduksi dan juga medulary bone (bagian tulang 

yang menyimpan cadangan kalsium untuk cangkang telur pada ayam) terjadi pada 

minggu ke-14.  Pada periode ini, ketersediaan vitamin D dan kalsium sangat 

dibutuhkan  rendahnya asupan kalsium dan vitamin D saat awal bertelur akan 

menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas telur saat puncak produksi 

sehingga sebaiknya peternak perlu menyediakan kalsium dan vitamin D dalam 

jumlah yang cukup (Adlan  dkk., 2012). 

Hal penting lainnya dalam pemeliharaan fase grower adalah memperhatikan 

konsumsi pakan per hari baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.  

Pembatasan pemberian ransum dilakukan bila bobot tubuh yang diperoleh 

melebihi standar.  Bila bobot tubuh sejalan dengan kurva yang ada, pada umur 10 

minggu, ransum dapat diubah dari ransum starter ke grower.  Jika berat kelompok 

lebih rendah, pemberian ransum starter diatur sampai berat badannya sesuai 

dengan umurnya.  Sementara, pemberian ransum grower harus berkualitas baik 

dan memenuhi kebutuhan asam amino.  Ransum yang mengandung protein dan 

asam amino yang rendah akan menyebabkan naiknya lemak tubuh (gemuk), dan 

akan menyebabkan ayam makan terlalu banyak pada masa grower dan bermasalah 

pada awal produksi (Rasyaf, 1995). 

 

 

B.   Kandang Panggung 

Kandang merupakan tempat  ayam tinggal dan tempat ayam beraktivitas sehingga 

kandang yang nyaman (comfort zone) sangat berpengaruh pada pencapaian 

produktivitas sehingga akan diperoleh pertumbuhan optimal dan menghasilkan 
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performa yang baik.  Selain itu, kandang juga berfungsi menyediakan lingkungan 

yang nyaman agar ternak terhindar dari stres (Supriyatna  dkk., 2005). 

Menurut Sudaryani dan Santoso (1999), kandang panggung adalah kandang 

dengan lantai renggang dan ada jarak dengan tanah serta terbuat dari bilah-bilah 

bambu atau kayu.  Supriyatna, dkk. (2005) menyatakan bahwa kandang panggung 

merupakan kandang yang lantainya mengunakan bahan berupa bilah-bilah yang  

disusun memanjang sehingga lantai kandang bercelah-celah. 

Kandang panggung mempunyai sirkulasi udara yang baik karena ada jarak antara 

lantai dengan tanah sehingga kandang panggung memiliki kelebihan seperti laju 

pertumbuhan ayam tinggi, efisiensi dalam pengunaan ransum, dan kotoran mudah 

dibersihkan ( Supriyatna dkk, 2005).  Rata-rata pertambahan berat tubuh ayam 

jantan tipe medium yang dipelihara di kandang panggung dengan kepadatan 16, 

19, dan 22 ekor m
-2

 berkisar antara 93,00 sampai 97,63 (Anggraini, 2011) dan 

rata-rata PBT dikandang postal dengan kepadatan 10, 12, 14, dan 16 ekor m
-2 

berkisar antara 85,01 sampai 97,84 g ekor
-1

 minggu
-1

 (Bujung, 2010). 

Menurut Fadilah (2004), kandang panggung mempunyai ventilasi yang berfungsi 

lebih baik karena udara bisa masuk dari bawah dan samping kandang, sedangkan 

kekurangan kandang panggung menurut Supriyatna dkk. (2005) adalah tingginya 

biaya peralatan dan perlengkapan, tenaga dan waktu untuk pengelolahan 

meningkat, ayam mudah terluka, dan kaki mengeras (bubulen). 

C.   Kepadatan Kandang 

Kandang merupakan tempat yang berfungsi untuk melindungi ternak ayam dari 

pengaruh buruk iklim, seperti hujan, panas matahari, atau gangguan-gangguan 
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lainnya.  Secara makro kandang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi unggas 

agar terlindung dari pengaruh-pengaruh buruk iklim (hujan, panas, dan angin) 

serta gangguan lainnya (hewan liar atau buas dan pencurian).  Secara mikro 

kandang berfungsi menyediakan lingkungan yang nyaman agar ternak terhindar 

dari cekaman.  Kenyamanan kandang berkaitan erat dengan tingkat produksi. Jika 

ternak merasa nyaman dalam suatu kandang maka tingkat produksinya dapat 

meningkat (Suprijatna dkk., 2005). 

Menurut Rasyaf (2005), kepadatan kandang yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan suhu dan kelembapan yang tinggi, sehingga akan mengganggu 

fungsi fisiologis tubuh ayam dan menyebabkan mortalitas pada ternak akibat 

adanya kompetisi dalam mendapatkan ransum, air minum, maupun oksigen.  

Selain itu, tingkat kepadatan kandang yang tinggi dapat menurunkan konsumsi 

ransum dan nilai konversi ransum yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

ternak (Rasyaf, 2010).  Kepadatan kandang yang optimal untuk ternak 

dipengaruhi oleh suhu dalam kandang.  Semakin tinggi suhu dalam kandang, 

kepadatan kandang yang optimal semakin rendah, sebaliknya apabila suhu di 

dalam kandang semakin rendah, kepadatan kandang yang optimal semakin tinggi 

(Rasyaf, 2005). 

 

Menurut Meizwarni (1993), ukuran luas kandang yang disediakan tergantung dari 

beberapa faktor seperti macam kandang, ukuran ayam, suhu lingkungan serta 

keadaan ventilasi.  Kepadatan kandang berpengaruh terhadap kenyamanan ternak 

dalam kandang.  Hal ini disebabkan oleh kepadatan kandang memengaruhi suhu 

dan kelembaban udara dalam kandang, sehingga akan memengaruhi pertumbuhan 
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ternak.  Kepadatan optimal untuk ternak ayam dipengaruhi oleh suhu kandang.  

Semakin tinggi suhu udara dalam kandang, maka kepadatan kandang optimal 

semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah suhu udara dalam kandang, maka 

kepadatan kandang optimal semakin tinggi.  

 

Menurut Fadilah dan Fatkhuroji (2013), standar kepadatan ayam yang ideal adalah 

15 kg m
-2 

atau setara dengan 6--8 ekor ayam pedaging dan 12--14 ekor ayam 

petelur grower (pullet)  m
-2 

nya.  Kepadatan yang berlebih akan menyebabkan 

pertumbuhan ayam terhambat (kerdil) karena terjadi persaingan untuk 

mendapatkan ransum, air minum maupun oksigen.  Menurut Astuti (2009), 

kepadatan kandang untuk ayam petelur fase grower adalah 6--8 ekor m
-2 

.  

Sementara  menurut Rasyaf (2005), masa grower 8 ekor m
-2 

, kandang yang 

terlalu padat akan meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan ransum, air 

minum maupun oksigen. Kompetisi ini akan memunculkan ayam yang kalah dan 

menang sehingga pertumbuhannya menjadi tidak seragam. 

 

D.   Performa 

Menurut Sudarsono (1997), performa adalah prestasi segala aktivitas yang 

menimbulkan sebab akibat dan tingkah laku yang dapat dipelajari atau diamati. 

Menurut Sudono dkk. (1986), performa adalah istilah yang diberikan kepada sifat-

sifat ternak yang bernilai ekonomis (produksi telur, bobot tubuh, pertambahan 

berat badan, konsumsi ransum, konversi ransum, persentase karkas, dan lain-lain).  

Pertumbuhan adalah kenaikan massa dari setiap jenis ternak yang berbeda dalam 

selang waktu tertentu.  Pertumbuhan merupakan perwujudan dari perubahan-

perubahan dari unit pertumbuhan terkecil yaitu sel mengalami pertambahan 
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jumlah (hiperplasia) dan pembesaran ukuran (hipertrofi) pada interval waktu 

tertentu (Anggorodi, 1995).  

a.   Konsumsi ransum 

Menurut Rasyaf (2005), ransum merupakan susunan dari beberapa pakan ternak 

unggas yang didalamnya harus mengandung zat nutrisi yang lain sebagai satu 

kesatuan, dalam jumlah, waktu, dan proporsi yang dapat mencukupi semua 

kebutuhan.  Konsumsi ransum adalah jumlah ransum yang dimakan ayam selama 

masa pemeliharaan.  Konsumsi dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, penempatan, dan 

cara pengisian  tempat ransum. 

 Aksi Agraris Kanisius (2003) menyatakan bahwa kebutuhan konsumsi ransum 

dipengaruhi oleh strain dan lingkungan.  Konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh 

kandungan energi ransum, kesehatan lingkungan, zat-zat makanan, dan kecepatan 

pertumbuhan (Wahju, 1992).  Menurut Priono (2003), konsumsi ransum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besar dan bangsa ayam, temperatur 

lingkungan, tahap produksi, dan energi ransum,  sedangkan menurut Rasyaf 

(2005), konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatan kandang.  

Konsumsi ransum diukur setiap minggu berdasarkan jumlah ransum yang 

diberikan (g) pada awal minggu dikurangi dengan sisa ransum (g) pada akhir 

minggu, bila dibagi tujuh maka hasilnya jumlah konsumsi rata-rata perhari 

(Rasyaf, 2010).  Menurut Ramayanti (2009), rata-rata konsumsi ransum ayam 

jantan tipe medium yang dipelihara selama 8 minggu dengan kepadatan kandang 

10 ekor m
2
 berkisar antara 172,97 dan 250,72 g ekor

-1
 minggu

-1
 dan menurut 

Anggraini (2011) rata-rata konsumsi ransum ayam jantan tipe medium  yang 
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dipelihara selama 7 minggu pada kandang panggung dengan kepadatan kandang 

16, 19, dan 22 ekor m
-2 

berkisar antara  265,50 dan 288,14 g ekor
-1

 minggu
-1

.    

Ditambahkan oleh penelitian Bujung (2009) bahwa rata-rata konsumsi ransum 

ayam tipe medium dengan kepadatan kandang 10, 12, 14, dan 16 ekor m
-2

  yang 

dipelihara selama 7 minggu di kandang postal berkisar antara 202,40 dan 210,16 g 

ekor
-1

 minggu
-1

.  Perkembangan normal bobot badan dan konsumsi ransum ayam  

petelur cokelat ditampilkan pada Tabel 1. 

 

  Tabel 1.  Konsumsi ransum dan standar bobot badan ayam ras petelur periode 

pertumbuhan  

 

Umur 

(minggu) 

Konsumsi ransum Target bobot badan (g) 

Harian 

(g/ekor) 

Kumulatif 

(kg/ekor) 
Rendah Tinggi  

7 45 1.46 545 690 

8 49 1.80 635 795 

9 52 2.17 725 900 

10 56 2.56 815 1000 

Sumber : H & N “Brown Nick” Commercial Layer Management Guide, Seatle, 

WA, USA  dalam Fadilah dan Fatkhuroji  (2013) 

 

b.   Pertambahan berat tubuh 

Pertambahan berat tubuh adalah selisih antara berat badan pada saat tertentu 

dengan berat tubuh semula.  Menurut Rasyaf (2005), kecepatan pertumbuhan 

ternak diukur dengan pertambahan berat tubuh (PBT).  Pertambahan berat tubuh 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan nongenetik yang meliputi kandungan zat 

makanan yang dikonsumsi, temperatur lingkungan, keadaan udara dalam 

kandang, dan kesehatan ayam itu sendiri. 

Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada sel dan jaringan tubuh suatu 

individu.  Kecepatan pertumbuhan ayam tidak hanya tergantung dari sifat genetik 
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yang diwarisi oleh induknya.  Pertambahan berat tubuh dapat digunakan untuk 

menilai pertumbuhan ternak (Rasyaf, 2005). 

Bobot tubuh merupakan indikator kualitas pullet yang paling mudah diamati.  

Dengan penimbangan rutin, peternak bisa menilai apakah pullet sudah dikatakan 

berkualitas atau belum.  Bobot tubuh hendaknya tercapai tiap minggunya.  Jika 

ada ayam dengan bobot badan yang rendah (kurang dari 10% di bawah standar) 

atau memiliki frame size kecil maka segera dipisahkan, kemudian diberi  

perlakuan khusus agar dapat mengejar ketinggalan bobot badan dengan cara 

menambahakan beberapa gram ransum harian ayam (Nova dkk., 2007).  Bobot 

tubuh standar ayam petelur periode grower tertera pada Tabel 2. 

 Tabel 2.  Bobot tubuh standar ayam petelur periode grower 

Umur (minggu)                      Leghorn (kg)                        Tipe medium (kg) 

1                                   0,065                                     0,13 

2                                   0,121                                     0,18 

3                                   0,186                                     0,27 

4                                   0,262                                     0,36 

5                                   0,335                                     0,46 

6                                   0,427                                     0,59 

7                                   0,513                                     0,68 

8                                   0,593                                     0,77 

9                                   0,671                                     0,86 

10                                 0,754                                     0,95 

Sumber : Rasyaf (1995) 

Menurut Bujung (2009), rata-rata pertambahan berat tubuh ayam jantan tipe 

medium dengan tingkat kepadatan kandang yang berbeda yaitu 10, 12, 14, dan 16 

m
-2

 berkisar antara 85,01 dan 97,84 g ekor
-1

 minggu
-1

.  Menurut Ramayanti 

(2009), rata-rata pertambahan berat badan ayam jantan tipe medium yang 
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dipelihara selama 8 minggu dengan kepadatan kandang 10 ekor m
-2

 berkisar 

antara 9,57 dan 117,78 g ekor
-1

 minggu
-1

.  

c.   Konversi ransum 

Konversi ransum adalah perbandingan jumlah ransum yang dikonsumsi dan 

pertambahan berat tubuh (Rasyaf, 2005).  Menurut North and Bell (1990), 

konversi ransum digunakan sebagai gambaran efisiensi produksi.  Jika nilai 

konversi ransum semakin tinggi, maka jumlah ransum yang dibutuhkan untuk 

menaikkan bobot badan per satuan berat semakin banyak sehingga efisiensi 

penggunaan ransum menurun.  

Anggorodi (1995)  menyatakan bahwa semakin rendah nilai konversi ransum 

maka penggunaan ransum semakin efisien, dan semakin tinggi nilai konversi 

ransum maka ransum yang dibutuhkan untuk menaikkan berat tubuh persatuan 

bobot semakin banyak dan efisiensi penggunaan ransum semakin menurun. 

Konversi ransum bernilai 1, artinya untuk menghasilkan 1 kg daging diperlukan 

ransum sebanyak 1 kg (Rasyaf, 2005).  Faktor-faktor yang memengaruhi konversi 

ransum adalah strain atau bangsa ayam, mutu ransum, keadaan kandang, dan jenis 

kelamin ( Aksi Agraris Kanisius, 2003).  Menurut North dan Bell (1990), konversi 

ransum dipengaruhi oleh tipe litter, panjang dan intensitas cahaya, luas lantai per 

ekor, uap amonia dalam kandang, penyakit, dan bangsa ayam yang dipelihara.  

Teknik pemberian ransum juga banyak berpengaruh terhadap nilai konversi.  

Amrulah (2003)  menyatakan bahwa teknik pemberian ransum yang baik dapat 

menekan angka konversi ransum sehingga menambah keuntungan. 
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Menurut hasil penelitian Bujung (2009), rata-rata konversi ransum ayam jantan 

tipe medium dengan kepadatan kandang 10,12,14, dan 16 ekor m
-2

 yang 

dipelihara selama 7 minggu berkisar antara 2,12 dan 2,52.  Menurut Riyanti 

(1995), rata-rata konversi ransum ayam jantan tipe medium yang dipelihara 

selama 8 minggu dengan kepadatan kandang 10 ekor m
-2

 pada penelitiannya 

sebesar 3,80 dan 4,5. 

 

d.   Keseragaman   

Keseragaman pada ayam petelur dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni 

keseragaman bobot badan, keseragaman rangka tubuh, dan keseragaman dewasa 

kelamin.  Keseragaman menjadi ukuran variabilitas dalam suatu populasi, tidak 

bisa dipungkiri hal ini berhubungan dengan produktivitas ayam.  Seragam dapat 

diartikan bobot tubuh sebagian besar ayam sama dan sesuai dengan 

standar strain ayam tersebut.  Bobot tubuh ayam petelur sesuai standar jika 

mencapai ± 10% dari target bobot tubuh dari buku pedomen manajemen dari 

perusahaan yang memproduksi DOC.  Pada saat grower bobot tubuh minimal 

sama atau melebihi manual management guide, karena saat ayam mulai 

menghasilkan telur sampai puncak produksi (periode kritis), biasanya akan 

mengalami stres disebabkan oleh target produksi telur yang harus terus meningkat 

drastis menuju puncak, berat atau ukuran telurpun harus bertambah dan tak 

ketinggalan berat badannya  

(Hattab, 1980). 

 

Menurut Adlan dkk. (2012),  bobot tubuh ayam yang terlalu besar akan 

mengakibatkan timbunan lemak di daerah dekat perut.  Kondisi tersebut akan 
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mengurangi elastisitas saluran telur (tertahan oleh lemak), akibatnya saat terjadi 

kontraksi saluran telur relatif sulit kembali ke posisi semula, kondisi ini yang akan 

memicu munculnya kasus prolapse.  Adlan dkk (2012) menyatakan ukuran 

rangka sangat berpengaruh pada produksi dan kualitas telur.  Saat proses 

pembentukan telur, kalsium pada kerangka tubuh ayam akan dideposisikan pada 

kerabang telur setelah selesai, kerangka ini akan dibentuk kembali dengan suplai 

kalsium dan fosfor dari ransum.  Kerangka tubuh yang kecil akan mensuplai 

kalsium dalam jumlah kecil dan kondisi ini akan mengakibatkan ukuran telur 

menjadi kecil, untuk keseragaman kematangan seksual yang terjadi serempak 

akan mempercepat puncak produksi dan dapat bertahan lama.    

Saat ayam ada yang mulai berproduksi telur, ayam harus segera diberikan 

stimulasi pencahayaan agar produksi telur dapat berlangsung secara serempak.  

Kematangan seksual (dewasa kelamin) ini haruslah diselaraskan dengan 

kedewasaan tubuh atau bobot tubuh (Adlan dkk. 2012). 

 

 

e.   Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income over feed cost adalah perpaduan antara segi teknis dan ekonomis.  

Semakin efisien ayam mengubah makanan menjadi daging, semakin baik pula 

nilai IOFC nya.  Nilai IOFC yaitu perbandingan rata-rata antara jumlah 

penerimaan dari hasil penjualan ayam dan biaya untuk pengeluaran ransum.  

Semakin tinggi nilai IOFC, akan semakin baik karena jika IOFC tinggi berarti 

penerimaan dari penjualan ayam pun tinggi (Rasyaf, 2005). 

Menurut Rasyaf (2005) nilai IOFC sangat dipengaruhi oleh jumlah konsumsi 

ransum.  Semakin meningkat jumlah konsumsi ransum menyebabkan biaya yang 
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diperlukan untuk produksi juga semakin meningkat.   Lebih lanjut Rasyaf (2010) 

menyatakan bahwa nilai IOFC akan meningkat apabila nilai konversi menurun 

dan apabila nilai konversi ransum meningkat maka IOFC akan menurun.                                                                 

Menurut Ramayanti (2009), rata-rata IOFC ayam jantan tipe medium yang 

dipelihara selama 8 minggu dengan kepadatan kandang 10 ekor m
-2

 berkisar 

antara 1,75 sampai  2,19, sedangkan rata-rata IOFC ayam tipe medium dengan 

kepadatan kandang 10, 12, 14 dan 16 ekor m
-2 

yang dipelihara selama 7 minggu di 

kandang  postal berkisar antara 1,33 sampai 1,54 ( Bujung, 2009). 

 

 

 


