
 
 

4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Broiler 

Ayam broiler adalah ayam yang dihasilkan melalui perkawinan silang, 

seleksi dan rekayasa genetik yang dilakukan pembibitanya. Ayam broiler 

merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari bangsa ayam sehingga 

memiliki produktivitas tinggi, terutama dalam produksi daging ayam (Jubbs dan 

Dharma, 2008). Ayam broiler merupakan ayam pedaging type berat yang lebih 

muda dan berukuran lebih kecil sedangkan ayam broiler type ringan yaitu badan 

ramping, kecil, mata bersinar. Ayam broiler ditujukan untuk menghasilkan daging 

dan  menguntungkan secara ekonomis. Ayam broiler merupakan aktivitas industri 

ternak yang berpusat dalam bidang produksi daging (Widyantara dkk, 2013). 

Ayam broiler tumbuh sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 6-7 

minggu. Sifat pertumbuhan sangat cepat ini dicerminkan dari tingkah laku 

makannya sangat lahap.  

 

2.2 Kontruksi Kandang 

Kandang merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal 

ternak. Fungsi primer kandang berarti kandang sebagai tempat tinggal ternak yang 

dapat melindungi ternak dari pengaruh buruk cuaca, iklim dan gangguan binatang 

buas. Fungsi sekunder kandang berarti kandang sebagai tempat peternak bekerja 
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untuk menjalankan kegiatan pemeliharaan ternak. Suprijatna dkk, (2005), 

menjelaskan secara umum tipe kandang yang digunakan pada pemeliharaan ayam 

pedaging di Indonesia ada dua macam, yaitu kandang terbuka dan kandang 

tertutup. Kondisi kandang terbuka kurang memenuhi aspek lingkungan akibat 

polusi udara pada lingkungan di sekitar peternakan dan tidak dapat menimalisir 

penyakit pada ayam. Banyaknya  ransum yang dikonsumsi ayam akan berbeda, 

hal ini dapat dipengaruhi banyak faktor, salah satunya kondisi lingkungan 

terutama temperatur di dalam kandang semakin rendah temperatur di dalam 

kandang akan banyak ayam mengonsumsi ransum yang disediakan untuk 

mempertahankan suhu tubuh agar relatif  konstan. (Fadilah, 2004) Temperatur 

ideal untuk ayam broiler setelah periode pemeliharaan brooding adalah 23-26ºc. 

Sistem kandang tertutup banyak memiliki kelebihan seperti situasi suhu dan 

kelembaban kandang lebih di perkecil. Sistem kandang tertutup, kondisi udara 

tidak dapat masuk kecuali masuk dari inlet dan keluar dari outlet yang sudah 

dibuat dalam suatu sistem ventilasi. Kandang tertutup mempunyai 3 komponen 

yaitu: sistem ventilasi, sistem evavorasi dan sistem tirai. Sistem ventilasi 

digunakan sebagai outlet udara dengan komponen utama kipas angin, sistem 

evavorasi sebagai inlet udara dengan komponen udara colling net, sistem tirai 

digunakan sebagai penutup seluruh sisi kandang (Dahlan dkk, 2011). Kandang 

yang baik harus memiliki sirkulasi udara yang relatif lancar, mudah dilakukan 

sanitasi kandang dan isi kandang sesuai dengan kapasitas ayam. 
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2.3 Atap Kandang 

Atap kandang memegang peranan yang sangat vital dalam menyalurkan 

panas dari sinar matahari disamping fungsi utamanya yang memegang sebagai 

sarana peneduh dari panas dan hujan. Namun desain atap kandang yang tidak 

tepat bisa mengakibatkan fatal terhadap kondisi mikro didalam kandang. Atap 

yang baik didaerah tropis harus menggunakan atap type monitor agar sirkulasi 

udara lebih baik serta panas dan gas beracun bisa keluar dari kandang (Prihandanu 

dkk, 2005). Bahan atap yang digunakan sebaiknya ringan dan tidak mengantarkan 

panas seperti genteng, rumbia ataupun anyaman daun kelapa paling bagus 

disarankan memakai atap dari genting karena tidak mudah bocor, tahan lama, 

daya refleksi terhadap panas matahari cukup bagus dan tidak menjadi sarang tikus 

(Ardana, 2011). 

 

2.4 Dinding Kandang 

Dinding kandang bisa dibuat semi terbuka agar pertukaran udara di dalam 

kandang bisa berjalan dengan baik sehingga bau kotoran atau pakan bisa keluar 

atau berganti dengan udara segar. Untuk daerah panas sebagia besar dinding 

berlubang dan daerah dingin dinding kandang dibuat rapat (Sudrajad, 2003). 

Bahan yang digunakan untuk dinding kandang pada bagian bawah adalah dinding 

gedhek sedangkaan bagian atasnya dibuat dari potongan bambu yang dibelah atau 

menggunakan kawat eram bila menggunakan bilah bambu jarak antara bilah kira-

kira 5-6 cm dan tinggi 1,8m (Rasyaf, 2008). 
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2.5 Lantai Kandang 

Sistem lantai rapat(litter) ini menggunakan lantai tanah yang sudah 

dipadatkan atau semen plester, lalu diatasnya ditaburi dengan bahan litter. Untuk 

lantai dari tanah yang dikeraskan, biasanya tanah dicampur dengan pasir dan 

kapur agar lebih bisa menyerap air dan menetralisir amonia sedangkan bahan litter 

yang digunakan umumnya adalah sekam padi, juga bisa digunakan serbuk gergaji 

(Muharlien dan Rachmawati, 2011). Keuntungan utama dari penggunaan alas 

litter ini ayam lebih merasa nyaman karena terhindar dari lepuh pada bagian dada 

atau bagian lain lantaran tergesek dengan lantai. Kelemahan menggunakan alas 

litter ini adalah mudah dan cepat basah sehingga bisa menimbulkan bau yang tak 

sedap atau tengik. Selain itu alas litter yang basah juga bisa mengundang berbagai 

penyakit seperti CRD ( Penyakit saluran pernafasan). Untuk itulah peternak harus 

rajin mengganti bahan litter yang masih segar bila mana sudah terlihat basah atau 

lembab (Sudrajad, 2003). 

 

2.6 Luas Kandang 

Sebagai peternak ayam broiler harus mengetahui ukuran kandang ayam 

broiler yang ideal. Sebab dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler. 

Apabila kandang ayam broiler terlalu sempit ditambah populasi yang tinggi akan 

menyebabkan suhu kandang akan cepat meningkat terutama pada siang hari 

sehingga mengakibatkan konsumsi pakan menurun dan lebih banyakminum 

disertai tingkat setres yang tinggi (Prihandanu dkk, 2005). Standarnya luas lantai 

untuk daerah tropis seperti indonesia kandang tiap m2 di isi 8-10 ekor ayam 
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broiler, jika melebihi ukuran tersebut maka suhu kandang akan cepat meningkat 

otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ayam (Puspani dkk, 2008). 

 

 

2.7 Tempat Pakan dan Minum 

Tempat pakan ayam broiler sangat penting karena ayam broiler suka 

makan, untuk tempat pakan yang berbentuk memanjang dibutuhkan luas tempat 

pakan berukuran 7,5cm perekor sementara untuk tempat pakan yang berbentuk 

bundar, luas yang dibutuhkan 6cm per ekor. Penempatannya dengan dasar tempat 

pakan sejajar dengan punggung ayam sehingga pemberian pakan lebih efektif 

(Fadillah dkk, 2007). Tempat pakan dan minum terbuat dari bambu atau plastik 

tempurung kelapa yang berbentuk bundar dan tempat minumnya berbentuk 

memanjang dari belahan bambu ukuran 3,5 cm per ekor cukup memberi kepuasan 

pada ayam dalam peternakan, dan tidak akan mengotori dan membasahi lantai 

kandang (Prihandanu dkk, 2005). 

 

2.8 Iklim Mikro 

 Ayam broiler merupakan ternak unggas yang dapat tumbuh dengan baik 

apabila didukung oleh kondisi iklim mikro yang optimal. Dalam hal ini suhu 

udara merupakan komponen iklim mikro utama yang menentukan keberhasilan 

peternakan ayam broiler  (Rasyaf, 2008) menyatakan besaran suhu udara yang 

menunjang pertumbuhan broiler berkisar 21ºc-34ºc. Karakteristik iklim dan cuaca 

lingkungan yang fluktiatif dipermukaan bumi sangat sulit diperkirakan untuk 

keperluan tersebut, diperlukan suatu sistem perkandangan yang dapat 
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memisahkan antara ruang untuk broiler dan lingkungan. Perencanaan kontruksi 

kandang memegang peran penting dalam merekayasa iklim mikro optimal untuk 

pertumbuhan dan perkembangan ayam broiler. Kontruksi kandang yang tidak 

mempertimbangkan iklim mikro berpengaruh terhadap menurunnya kondisi 

genetik dan fisiologis ayam broiler. Perbedaan antara iklim mikro aktual dan iklim 

mikro optimal dapat mempengaruhi laju metabolisme didalam tubuh ayam broiler. 

Suhu diatas kisaran optimal berpengaruh terhadap pola pakan dan aktifitas ternak 

yang dicirikan dengan penurunan nafsu makan dan terjadi stres pada ayam broiler. 

Iklim dan cuaca yang tidak menentu dipemukaan bumi berpengaruh terhadap 

terjadinya perubahan karakteristik udara didalam dan diluar kandang, mengingat 

kebutuhan iklim mikro optimal sangat menunjang dalam keberhasilan peternakan 

(Tripela, 2011). 

 

2.9 Fisiologi Ternak 

Mempelajari fisiologi ternak meliputi suhu tubuh, respirasi dan denyut 

jantung, ternak ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan pemeliharaan yang 

dapat mempengaruhi produktivitasnya. Secara umum unggas merupakanhewan 

homeoterm dimana secara alamiah akan berusaha menstabilkan suhu tubuh bila 

terjadi perubahan di lingkungan, baik suhu yang menjadi tinggi maupun rendah. 

Hewan homeoterm yaitu hewan yang mempunyai pengatur panas tubuh konstan, 

meskipun hewan tersebut hidup pada temperatur lebih rendah atau lebih tinggi 

dari temperatur lingkungan.Keadaan yang terjadi diluar tubuh ternak akan 

direspon oleh tubuh dan terjadi homeoterm sehingga ternak dapat bertahan dari 

kondisi lingkungannya (Sulistyoningsih,  2004). Dalam kondisi normal suhu 
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tubuh ternak sejenis dapat bervariasi karena adanya perbedaan umur, jenis 

kelamin, iklim, suhu lingkungan, aktifitas pencernaan dan jumlah air yang 

diminum. Untuk dapat berproduksi dan berkembang dengan baik dan optimal 

maka ternak harus dipelihara dalam kisaran suhu yang nyaman. Rasa nyaman 

ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, kelembaban, kepadatan ayam 

dan jenis lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


