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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam Pembibit 

 Pembibitan ayam merupakan suatu kegiatan pemeliharaan ternak untuk 

menghasilkan bibit induk atau bibit sebar. Ayam yang akan digunakan sebagai 

bibit harus memenuhi syarat. Persyaratan adalah ayam bibit harus berasal dari 

ayam yang sehat, dibuktikan dengan keterangan asal DOC dari petugas yang 

berwenang dan memenuhi ketentuan kesehatan hewan dari dokter hewan yang 

berwenang serta bebas dari penyakit unggas yang menular (Permentan, 2011). 

Ayam pembibit berkembang dari pure line atau galur murni, Great grand parent 

stock adalah jenis ayam yang dihasilkan dari persilangan dan seleksi dari berbagai 

kelas, bangsa atau varietas yang dilakukan oleh pembibit  dan merupakan bagian 

untuk membentuk Grand parent stock. Dihasilkan dari persilangan galur murni 

(pure line). Grand parent stock adalah jenis ayam yang khusus dipelihara untuk 

mengahsilkan Parent stock. Parent stock adalah jenis ayam yang dipelihara untuk 

menghasilkan Final stock. Final stock merupakan ayam yang khusus dipelihara 

untuk menghasilkan telur atau daging yang telah melalui berbagai persilangan dan 

seleksi (Sholikin, 2011). Strain merupakan istilah untuk jenis ayam yang telah 

mengalami penyilangan dari bermacam-macam bangsa sehingga tercipta jenis 

ayam baru dengan nilai ekonomi produksi tinggi dan bersifat turun temurun 

(Santoso dan Sudaryani, 2011).  
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2.2.  Perkandangan 

 Kandang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk 

ayam yang dipelihara (Rahayu dkk., 2011). Kriteria lokasi kandang yang baik 

antara lain tanah datar dan lebih tinggi dari tanah sekitarnya, ada saluran listrik 

dari PLN, sumber air tanah mencukupi, jalan kuat dan dapat dilalui truk ringan, 

lahan merupakan tanah lapang, serta tidak terlalu dekat dengan pemukiman 

penduduk (Santoso dan Sudaryani, 2011). 

 

2.2.1. Tipe kandang 

 Kandang closed house adalah sistem kandang yang rapat atau tertutup dan 

terdapat lubang khusus untuk masuknya udara dan pebuangan gas amonia dari 

dalam kandang (Ustomo, 2016). Kandang tipe closed house mampu 

meminimalkan pengaruh buruk lingkungan serta dapat meningkatkan 

produktivitas ayam (Dahlan dan Hudi, 2011) 

 Atap kandang memiliki beberapa tipe kontruksi antara lain atap bentuk 

jongkok, atap bentuk A atau gable, atap gabungan bentuk A dan jongkok, atap 

bentuk monitor dan bentuk semimonitor (Suprijatna, dkk, 2005). Pemilihan bahan 

atap kandang merupakan salah satu usaha untuk mengendalikan faktor lingkungan 

sehingga ternak dapat hidup dengan nyaman dalam kandang (Mulyantini, 2010). 

Atap kandang berfungsi untuk melindungi ternak dari panas dan hujan serta cuaca 

buruk (Ustomo, 2016) 

 Bahan yang digunakan sebagai dinding kandang antara lain bilah bambu, 

kayu, kawat harmoni, dan terpal(Tjokrosaptono dan KTT Setia, 2013). Dinding 
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kandang untuk tipe closed house menggunakan dinding kandang yang ditutup 

rapat dengan tirai (Rahayu dkk., 2011). Dinding kandang berfungsi untuk 

melindungi ayam dari binatang liar pemangsa, serta sebagai pembatas supaya 

ayam tidak berkeliaran (Ustomo, 2016).  

 Menurut (Ustomo, 2016) lantai kandang memiliki beberapa macam tipe 

lantai yaitu full litter, full slate, dan kombinasi slat dan litter. Menurut (Puspani, 

dkk, 2008) Litter memiliki fungsi untuk menghangatkan suhu didalam kandang 

serta dapat menyerap air. Bahan litter yang baik memiliki beberapa kriteria antara 

lain memiliki daya serap yang tinggi, tidak melukai ternak, tidak beracun. Contoh 

bahan litter yaitu sekam padi, serbuk gergaji. Litter harus dalam keadaan kering 

oleh karena itu litter harus sering harus sering dibalik supaya tidak basah. Litter 

yang basah akan meningkatkan kandungan amoniak yang dapat mengganggu 

saluran pernafasan ayam, dan dapat digunakan sebagai tempat berkembang biak 

mikroorganisme penyebab penyakit (Fadaris, 2009). 

2.3. Manajemen Pemberian Pakan 

 Pakan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan 

ayam guna untuk memenuhi kecukupan gizi yang dibutuhkan ternak. Pakan 

merupakan campuran dari berbagai macam bahan organik maupun bahan 

anorganik yang diberikan untuk ternak guna pemenuhan kebutuhan zat-zat 

makanan bagi ternak dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi 

(Suprijatna, dkk, 2005). Menurut SNI, (2011) Persyaratan mutu pakan parent 

stock untuk fase growing kadar air (maks) 13,0 %, protein kasar (min) 15,0 %, 
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lemak kasar (min) 3,0 %, serat kasar (maks) 6,0%, abu (maks) 8,0 %, kalsium 

(Ca) 0,9-1,2 %, fosfor (P) total 0,6-0,8 %, fosfor (P) tersedia (min) 0,40 %, 

aflatoksin (maks) 40,0 µg/kg, energi metabolis (min) 2700 Kkal/Kg dan beberapa 

asam amino seperti lisin (min) 0,64 %, metionin (min) 0,27%, metionin + sistin 

(min) 0,52% dan triptofan (min) 0,11 %. 

Manajemen pemberian pakan yang salah dapat menyebabkan ayam 

terkena penyakit sehingga produktivitas akan menurun (Ustomo, 2016). Menurut 

Aviagen, (2013) untuk mencapai produksi yang optimal pakan yang diberikan 

tidak boleh berlebih untuk menghindari pertumbuhan terlalu cepat sebelum 

produksi. 

2.3.1.  Konsumsi pakan 

 Menurut Suprijatna dan Atmomarsono, (2005)  ayam mengkonsumsi 

pakan untuk kebutuhan energi dengan berlangsungnya proses – proses biologis di 

dalam tubuh secara normal sehingga proses pertumbuhan dan produksi telur 

berlangsung optimal. Menurut Krisnamurti, (2012) Konsumsi pakan menjelang 

puncak produksi harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh pada 

produksi yang dihasilkan. 

2.4.  Pemberian Air Minum 

 Ayam membutuhkan air minum yang bersih dan segar untuk pertumbuhan, 

produksi, dan efisiensi penggunaan pakan (Ustomo, 2016). Kualitas air minum 

dipengaruhi oleh bakteri E. Coli, pH air, kadar magnesium, kadar nitrat dan nitrit, 
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kadar klorida, serta mineral lainnya (Risnajati, 2009). Jika air minum diberikan 

secara otomatis maka harus sering di cek nipple karena jika nipple tersumbat 

maka ayam akan kekurangan air minum dan dapat mengakibatkan dehidrasi 

(Sudaryani dan Santoso, 2000) 

.2.5. Kontrol Bobot Badan dan Keseragaman (uniformity) 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keseragaman ayam dalam satu 

kandang adalah (1) penyakit, terutama Coccidiosis dan penyakit lain yang 

menyebabkan kerusakan saluran pencernaan; (2) potong paruh yang kurang baik, 

terlalu panjang paruh dipotong atau karena alat  debeaker terlalu panas; (3) 

program pemberian pakan yang kurang baik; (4) suhu yang dingin (Sudhiana, 

2002). Keseragaman (uniformity) yang harus dicapai minimal 80% untuk 

pencapaian target bobot badan dan keseragaman (uniformity) harus dilakukan 

sejak awal DOC. Keberhasilan produktivitas ternak ayam salah satunya 

dipengaruhi oleh keseragaman (uniformity) (Nugroho, dkk, 2012). Pengontrolan 

bobot badan ayam memiliki tujuan supaya ayam memiliki pertumbuhan yang 

sama atau seragam dan dapat mencapai dewasa kelamin pada umur yang sama 

sehingga dapat mencapai produksi yang optimal (Malik dan Rahmawati, 2006) 

2.6.  Program Pencahayaan 

 Menurut Setianto (2009) pencahayaan merupakan faktor lingkungan yang 

sangat penting dalam kehidupan ayam. Program pencahayaan untuk fase growing 

yaitu 5 – 10 lux untuk kandang tertutup (Aviagen, 2013). Menurut Rasyaf, (1995) 
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Program pencahayaan fase grower pada malam hari tidak dinyalakan bertujuan 

supaya alat reproduksi tidak matang terlalu dini, karena dapat berpengaruh 

terhadap kualitas telur yang dihasilkan. 

2.7.  Program Pencegahan Penyakit 

2.7.1 Vaksinasi 

 Vaksin merupakan penyakit atau bakteri yang sudah dilemahkan dan 

dimasukkan kedalam tubuh ayam agar berfungsi sebagai imun tubuh ayam 

(Santoso dan Sudaryani, 2011). Vaksin virus yang ideal terbuat dari virus yang 

tidak menimbulkan penyakit, tetapi virus yang sangat tinggi imunogenesitasnya 

(Hadi, 2005). 

 Vaksin digolongkan menjadi 2 yaitu vaksin aktif atau live vaccine dan 

vaksin inaktif atau killed vacccine (Santoso dan Sudaryani, 2011). Pelaksanaan 

vaksinasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain tetes mata atau intra 

ocular, tetes hidung atau intra nasal, melalui mulut atau oral, suntik daging atau 

intramuscular, suntik bawah kulit atau subcutaneous, dan melalui air minum atau 

drinking water (Fadilah, 2013). 

2.7.2. Biosecurity 

 Sanitasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi penjagaan dan 

pemeliharaan kebersihan kandang dan sekitarnya, peralatan dan perlengkapan 

kandang, pengelolaan kandang, serta orang dan kendaraan yang keluar masuk 

kompleks perkandangan yang juga merupakan usaha yang paling mudah dan 
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paling murah untuk pencegahan penyakit (Suprijatna, dkk, 2005). Sanitasi dan 

biosecurity memiliki tujuan supaya ayam terhindar dari penyakit dan bakteri yang 

dapat menyebabkan penyakit. Ternak yang dipelihara diharapkan dapat terbebas 

dari infeksi penyakit dan ayam dapat tumbuh dalam kondisi sehat melalui pogram 

sanitasi. Program biosecurity dilakukan dengan beberapa tahap dan di tempat 

yang berbeda (Fadilah, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


