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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kondisi lokasi peternakan di daerah tropis seperti Indonesia pada 

umumnya memiliki suhu dan kelembaban yang tinggi, sehingga menjadi 

tantangan tersendiri bagi peternak. Terlebih lagi saat musim kemarau yang 

mengakibatkan kondisi lingkungan memiliki suhu yang lebih tinggi. Kondisi 

makroklimat dengan suhu  dan kelembaban yang tinggi dapat mempengaruhi 

kondisi mikroklimat dalam kandang. Udara yang masuk ke dalam kandang akan 

membawa suhu dari luar yang menyebabkan suhu dalam kandang meningkat. 

Peningkatan suhu dalam kandang akan diikuti dengan peningkatan volatilisasi 

amonia, dimana kondisi suhu yang hangat akan mendukung volatilisasi amonia 

(Sarjana et al., 2017). Peningkatan volatilisasi amonia menyebabkan peningkatan 

emisi amonia di dalam kandang. Tingginya emisi amonia dalam kandang dapat 

meningkatkan kerentanan ayam broiler terhadap penyakit. Emisi amonia tidak 

konstan sepanjang tahun, bergantung pada musim, wilayah geografis, tingkat 

curah hujan, kelembaban relatif dan manajemen perkandangan (Pokharel, 2010). 

Oleh karena itu, musim kemarau berkontribusi untuk meningkatkan emisi amonia 

di kandang ayam broiler.  

Penggunaan kandang closed house dapat dilakukan untuk mengatasi 

variasi perubahan suhu dan kelembaban di dalam kandang. Closed house 

merupakan kandang tertutup dimana kondisi dalam kandang seperti suhu dan 

kelembaban dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ayam broiler (Prihandanu et al., 
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2015). Penggunaan kandang closed house, pada umumnya dapat mengurangi 

panas yang berlebih, uap air, dan gas berbahaya lainnya seperti CO, CO2, dan 

NH3 (Santoso et al., 2018). Beberapa permasalahan sering timbul dalam 

pengelolaan kandang closed house salah satunya distribusi suhu dan kelembaban 

antar zona yang tidak merata. Zona yang lebih dekat inlet memiliki suhu udara 

yang lebih rendah, dan terus mengalami peningkatan suhu sampai mendekati 

outlet (Yani, et al., 2011). Sehingga emisi amonia pada zona yang lebih jauh dari 

inlet berbeda dengan zona yang lebih dekat dengan inlet.  

Sistem imun merupakan bagian dari ayam broiler yang dapat terganggu 

oleh adanya beberapa stres, salah satunya stres akibat tingginya kadar amonia di 

dalam kandang. Amonia merupakan gas hasil dari penguraian nitrogen (N) dalam 

ekskreta oleh mikroba yang terjadi pada litter. Apabila terpapar dalam jumlah 

yang berlebihan, amonia dapat mengiritasi saluran pernapasan. Amonia 

menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan, sehingga menurunkan 

kekebalan tubuh khususnya terhadap penyakit saluran pernapasan (Beker et al., 

2004). Pada penelitian Wei et al. (2015) amonia sebesar 70 ppm dapat 

menurunkan bobot organ limfoid sekitar 7%. Turunnya bobot organ limfoid 

seperti timus, bursa fabrisius, dan limpa mengakibatkan kadar limfosit yang 

dihasilkan menjadi berkurang (Kusnadi, 2008), sehingga ayam mudah terserang 

penyakit. Saluran pernapasan yang teritasi dapat menyebabkan neutrofil bekerja 

dan meningkat kadarnya. Perubahan kadar neutrofil dan kadar limfosit dapat 

berpengaruh pada rasio neutrofil/limfosit (N/L) yang menunjukkan keadaan stres 
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pada ayam broiler. Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan emisi amonia dapat 

mempengaruhi sistem kekebalan ayam broiler. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh zonasi dalam 

kandang closed house terhadap kadar amonia dan sistem imun ayam broiler pada 

musim kemarau. Maanfaat dari penelitian yaitu memberikan informasi tentang 

pengaruh zonasi dalam kandang closed house terhadap kadar amonia dan sistem 

imun ayam broiler pada musim kemarau. Hipotesis dari penelitian yaitu 

pembagian zona berpengaruh terhadap emisi amonia dan sistem kekebalan ayam 

broiler.  


