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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pendirian kandang closed house di daerah beriklim tropis seperti Indonesia 

menjadi tantangan tersendiri bagi peternak. Indonesia merupakan negara yang 

terletak di garis khatulistiwa dengan iklim tropis yang mempunyai dua musim 

yaitu musim hujan dan musin kemarau. Kondisi ini akan menimbulkan 

permasalahan yang berkaitan dengan manajemen mikroklimat yaitu suhu dan 

kelembaban yang tinggi (Sarjana et al., 2018). Perbedaan kondisi mikroklimat di 

dalam kandang akibat perbedaan musim juga akan mempengaruhi kadar amonia 

yang dihasilkan di dalam kandang closed house (Renata et al., 2018). Peningkatan 

amonia di dalam kandang closed house setidaknya disebabkan tiga faktor yaitu 

perbedaan kecepatan udara, adanyaa stres dan perbedaan komponen mikroklimat.  

 Semakin meningkatnya kebutuhan ayam broiler sebagai sumber protein 

hewani mendorong peternak untuk mengembangkan usaha peternakannya melalui 

pendirian kandang closed house dengan ukuran dan kapasitas yang lebih besar. 

Kandang closed house dengan ukuran yang lebih panjang tidak selalu 

menghasilkan performa produksi yang lebih baik, hal ini disebabkan karena 

produksi amonia yang dihasilkan di dalam kandang juga akan semakin tinggi. 

Peningkatan amonia pada kandang yang lebih panjang dipengaruhi berbagai 

faktor antara lain suhu, kelembaban, aliran udara (ventilasi), jenis dan kondisi 

litter, kepadatan ayam yang dapat berdampak pada kondisi dan produktivitas 

ayam broiler (Soliman et al., 2017; Yahav, 2004). Suhu tinggi 39ºC menyebabkan 
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peningkatan suhu tubuh yang dapat mengakibatkan perubahan komponen leukosit 

pada ayam broiler (Altan et al., 2000).  

 Pembagian zona penempatan di dalam kandang closed house sebagai 

standar dalam pemeliharaan ayam broiler bertujuan untuk meratakan pakan dan 

air minum, mencegah penumpukan ayam broiler pada tempat tertentu dan untuk 

memudahkan ketika dilakukannya panen. Pembagian zona penempatan di dalam 

kandang closed house ternyata akan mempengaruhi tingkat amonia dan suhu 

udara yang dirasakan ayam. Zona penempatan yang semakin jauh dari inlet kadar 

amonia yang dihasilkan semakin meningkat, hal ini sesuai penelitian sebelumnya 

bahwa produksi amonia pada zona yang semakin jauh dari inlet semakin 

meningkat hingga 5,65 ppm (Renata et al., 2018).  

 Peningkatan kadar amonia di dalam kandang closed house dapat 

meningkatkan kerentanan ayam broiler terhadap penyakit. Gas amonia (NH3) dari 

ekskreta sebesar 70 ppm dapat menyebabkan penurunan proliferasi limfosit 

terhadap lipopolysaccharade pada ayam broiler (Wei et al., 2015). Kadar amonia 

52 ppm juga sudah berdampak pada penurunan proliferasi limfosit terhadap 

lipopolysaccharade 8,82% dan concanavalin hingga 10,58% pada ayam broiler 

(Wang et al., 2010). Peningkatan amonia 17,71 ppm dapat meningkatkan penyakit 

foot pad dermatitis ayam broiler yaitu adanya lesi lebih dari 64% yang menutupi 

foot pad ketika akan disembelih (Kaukonon et al., 2016) dan peningkatan amonia 

60 ppm menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ayam broiler berupa 

penurunan efisiensi pakan sebesar 4,4% (Beker et al., 2004). 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perbedaan panjang 

kandang dan zona penempatan di dalam closed house terhadap total leukosit dan 

diferensial leukosit ayam broiler. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberi 

informasi tentang pengaruh perbedaan panjang kandang dan zona penempatan di 

dalam kandang closed house terhadap total leukosit dan diferensial leukosit ayam 

broiler. Selain itu juga dapat memberi pandangan kepada peternak dan masyarakat 

mengenai sistem perkandangan yang lebih baik. Hipotesis penelitian bahwa 

panjang kandang semakin panjang dan zona penempatan semakin jauh dari inlet 

akan memberikan dampak negatif terhadap total leukosit dan diferensial leukosit 

ayam broiler. 


