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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui pengaruh pengaturan waktu 

makan dengan sistem berselang hari selama periode grower terhadap penampilan 

produksi ayam broiler umur 21-35 hari. Dua ratus tujuh puluh ekor ayam broiler 

unsex umur 21 hari dialokasikan secara acak pada empat perlakuan. Semua anak 

ayam diberi ransum komersial periode akhir umur 21-35 hari. Perlakuan pengaturan 

waktu makan terdiri dari P-O (Ransum diberikan ad libitum dari umur 21-35 hari), P-

1 (Ransum disediakan selama 9 jam/hari) dan P-2 (Ransum disediakan selama 12 

jam/hari). Ayam yang diberi pengaturan waktu makan, ransum disediakan setiap 2 

hari dari umur 21-35 hari. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan (15 ekor setiap ulangan). Peubah 

yang diamati adalah konsumsi ransum, body weight again, feed convertion ratio, 

feed cost, and production number. Hasil penelitian menunjukkan pertambahan bobot 

badan dan bobot badan P-0 dan P-2 secara signifikan lebih tinggi (P<0,05) 

dibandingkan P-1. Namun, tidak ada perbedaan signifikan antara konsumsi ransum, 

konversi ransum, biaya ransum dan indeks produksi. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pengaturan waktu makan dengan ketersediaan ransum selama 12 

jam/hari umur 21-35 mempunyai performance yang sama dengan kontrol tetapi tidak 

dapat menurunkan konsumsi ransum. 

 

Kata Kunci : Ayam broiler, pengaturan waktu makan, penampilan produksi 

 

ABSTRACT 

 The experiment was carried out to know the effect of feeding time restriction 

with alternate a day system on performance of broiler chickens raised during grower 

period at 21 to 35 days of age. Two hundred and seventy of 21 days of age unsexed 

broiler chickens of commersial strain were randomly allocated to the following four 

treatments. All chicks fed with commercial finisher ration during 21 to 35 days of 

age. The treatments off feeding time restriction were P-O (fed ad libitum from 21 to 

35 days of age), P-1 (broiler had free access to feed during 9 h/d) and P-2 (broiler 

had free access to feed during 12 h/d). The chickens in restricted group were fed 

every 2 days from 21 to 35 days of age. The experiment was arranged completely 

randomized design (CRD) with 3 treatments and 6 replicates (15 chicks per 

replicate). Variable measured include: feed intake, body weight again, feed 
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conversion ratio, feed cost and production number. The result of the experiment 

showed that body weight again and final body weight of P-0 and P-2 were 

significantly higher (P<0,05) than P-1. However, there were not significant 

differences among the treatments on feed intake, feed coversion ratio, feed cost and 

production number. It was concludedthat feeding time retriction with free access to 

feed for 12 h/d on alternate a day had similar performance to control but it was not 

decreased feed intake. 
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PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan galur 

ayam hasil rekayasa teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomi dan ciri 

khas pertumbuhan cepat sebagai 

penghasil daging, konversi ransum 

rendah, siap dipotong pada usia relatif 

muda dan menghasilkan kualitas daging 

berserat lunak. Kemajuan seleksi genetik 

yang disertai dengan perbaikan nutrisi 

ayam broiler menghasilkan ayam broiler 

modern dengan tingkat pertumbuhan 

yang cepat, sehingga pada umur 35 hari 

dapat mencapai bobot panen 1,8-2,0 kg 

(Sahraei dan Shariatmadari, 2007). 

Sistem pemeliharaan ayam 

broiler dengan pemberian ransum ad 

libitum mampu memberikan laju 

pertumbuhan yang optimum pada 

kondisi lingkungan sesuai untuk 

menunjang ekspresi potensi genetiknya. 

Kondisi ini dapat menyebabkan 

terjadinya kelebihan konsumsi dan 

memberi kontribusi terhadap 

penambahan beban panas dalam tubuh 

ayam. Pemberian ransum ad libitum 

dapat menyebabkan kebiasaan ayam 

mengkonsumsi ransum berlebih (Svihus 

dan Hetland, 2001). Hal ini berpotensi 

menurunkan efisiensi penggunaan 

ransum sebagai akibat terjadinya 

kelebihan konsumsi di atas kebutuhan 

pertumbuhan ayam.  
Pada kondisi iklim tropis, suhu 

lingkungan yang tinggi merupakan 

faktor yang menjadi ancaman terjadi 

cekaman panas yang dapat menurunkan 

penampilan produksi ayam broiler yang 

dipelihara pada kandang konvensional  

dengan sistem pengaturan aliran udara 

secara alami. Dampak buruk dari 

cekaman panas tersebut menyebabkan 

penurunan konsumsi ransum, 

pertumbuhan dan efisiensi penggunaan 

ransum (Al-Aqil et al., 2009). Ayam 

broiler selama periode pertumbuhan 

(grower) mudah mengalami cekaman 

panas dikarenakan faktor suhu 

lingkungan yang tinggi. Berdasarkan 

dari beberapa laporan diketahui bahwa 

performans terbaik ayam broiler selama 

periode grower, yaitu setelah umur 21 

hari dapat dicapai apabila dipelihara 

pada suhu lingkungan 24
0
C atau dalam 

siklus diurnal 18-24
0
C (Harris et al., 

1974) dan 25
0
C (Abu-Dieyeh, 2006). 

Tindakan membatasi atau 

mengosongkan ketersediaan ransum 

selama suhu lingkungan tinggi 

merupakan cara yang praktis untuk 

mengatasi cekaman panas. Anjuran 

sebaiknya ayam tidak diberi makan pada 

siang hingga sore hari apabila kondisi 

demikian berpotensi menyebabkan 

terjadinya cekaman panas (Yousef, 

1985). Mengingat laju pertumbuhan 

ayam yang cepat dan diikuti dengan 

metabolisme serta produksi panas yang 

tinggi selama periode grower dapat 

menjadi pertimbangan utama dalam 

menentukan lamanya waktu pengaturan 

waktu makan. Oleh karena itu, strategi 

pengaturan waktu makan selama periode 

grower diduga tidak mempengaruhi 

pertumbuhan ayam selama periode 

grower sehingga tidak mempengaruhi 



bobot akhir dan dapat memperbaiki 

konversi ransum. Di samping itu, 

diharapkan dari strategi ini dapat 

meningkatkan efisiensi ransum selama 

pemeliharaan ayam broiler. 

 

Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pengaturan waktu 

makan dengan sistem berselang hari 

selama umur 21-35 hari terhadap 

penampilan produksi ayam broiler. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 270 ekor ayam 

pedaging (broiler) umur 21 hari unsex 

strain Lohmann produksi PT. Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk, Lampung. 

Ransum yang digunakan adalah ransum 

komersial periode grower (BR-2) 

produksi PT. Comfeed Lampung. 

Ransum periode grower berbentuk pellet 

yang  diberikan dari umur 21 sampai 35 

hari.  

Ayam dibagi menjadi 18 unit 

percoban /pen dengan jumlah 15 

ekor/unit. Sebelum perlakuan  

dicobakan, semua anak ayam tersebut 

dipelihara didalam 4 unit kandang/pen 

dengan perlakuan yang sama mulai umur 

1 hingga 20 hari. Pada umur 21 hari, 

anak ayam ditimbang secara individu 

dan dicatat kemudian ditempatkan pada 

unit – unit percobaan. Rataan bobot 

badan awal percobaan anak ayam dari 

setiap unit percobaan diusahakan 

mendekati seragam dengan perbedaan 

antar unit tidak lebih dari 5 gram. 

Perlakuan pengaturan waktu 

makan dimulai pada umur 21 sampai 35 

dengan sistem berselang dimana 2 hari 

diatur dan 1 hari ad libitum. Susunan 

pengaturan waktu makan berselang hari 

tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Susunan Perlakuan Pengaturan Waktu Makan Berselang Hari 

Perlakuan Waktu Penyediaan Ransum 

P – 0 Ransum diberikan ad libitum dari umur 21 s/d 35 hari 

P –1 Ransum disediakan selama 9 jam/hari (07:00-10:00; 16:00-19:00; dan 

22:00-01:00) selama 2 hari kemudian 1 hari ad lbitum 

P – 2 Ransum disediakan selama 12 jam/hari 07:00-10:00; 16:00-20:00; dan 

22:00-03:00) selama 2 hari kemudian 1 hari ad libitum 

 

Peubah yang Diamati 

 Peubah yang diamati dalam 

penelitin ini meliputi konsumsi ransum, 

pertambahan bobot badan (PBB), bobot 

badan, konversi ransum, biaya ransum 

dan indeks produksi. Konsumsi ransum 

ditimbang setiap hari, kemudian 

dikumulatifkan selama 7 hari untuk 

mendapatkan total konsumsi per minggu, 

Bobot badan diperoleh melalui 

penimbangan ayam setiap akhir minggu 

pengamatan. Biaya ransum adalah biaya 

yang dikeluarkan per kg bobot badan per 

ekor yang  diperoleh dari hasil perkalian 

konversi ransum dengan harga ransum 

per kg, dinyatakan dalam Rp/ekor dan 

Indeks produksi merupakan kinerja 

produktivitas usaha peternakan ayam 

yang dinilai dari perbandingan daya 

hidup ayam dan rataan bobot badan 

sewaktu dipanen dengan konversi 

ransum dan umur panen. 

 



Rancangan 

Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 

6 ulangan (Steel and Torrie, 1991). 

Apabila terdapat pegaruh terhadap 

perlakuan maka dilakukan uji lanjut 

dengan menggunakan Uji Jarak Duncan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rataan konsumsi ransum, 

Pertambahan Bobot dan Bobot Badan, 

Konversi Ransum, Biaya Ransum dan 

Indeks Produksi dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Rataan konsumsi ransum, Pertambahan Bobot dan Bobot Badan, Konversi 

Ransum, Biaya Ransum dan Indeks Produksi Umur 21-35 Hari 

Peubah 
PERLAKUAN 

P-O P-1 P-2 

Konsumsi Ransum (gr/ekor) 2078,67±25,81 2027,57±100,16 2061,36±78,23 

Pertambahan Bobot badan 
(gr/ekor) 1148,62a±26,65 1081,30b±45,38 1154,50a±35,64 

Bobot Badan (gr/ekor) 1794,12a±25,09 1726,59b±46,29 1800,75a±34,58 

Konversi Ransum 1,81±0,05 1,87±0,07 1,79±0,07 

Biaya Ransum(Rp/BB) 13044±384,82 13464±502,97 12864±468,09 

Indeks Produksi 273,75 257,85 277,74 

Keterangan: Superskrip huruf kecil berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata 

(P<0,05). P-0; Ransum diberikan ad libitum dari umur 21 s/d 35 hari. P-1 ; Ransum 

disediakan selama 9 jam/hari 2 hari perlakuan  kemudian 1 hari ad lbitum. P-2; Ransum 

disediakan selama 12 jam/hari 2 hari perlakuan  kemudian 1 hari ad libitum. 

Konsumsi Ransum 

 Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pengaturan waktu 

makan dengan sistem berselang umur 

21-35 hari tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi ransum. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengaturan 

waktu makan dengan sistem berselang 

hari tidak dapat menurunkan konsumsi 

ransum. Fakta ini dapat terjadi karena 

aktifitas makan kelompok ayam yang 

mendapat pengaturan  waktu makan 

dapat berlangsung tinggi pada saat 

ransum disediakan setelah ayam 

dipuasakan. Xin et al (1993) melaporkan 

bahwa kelompok ayam yang mendapat 

pengaturan waktu makan (meal time 

feeding) konsumsi ransum berlangsung 

tinggi selama satu jam pertama 

tersedianya ransum. Pada jam ke dua 

konsumsi ransum pada kelompok ayam 

yang mendapat pengaturan waktu makan 

relatif sama dengan kelompok ayam 

yang diberi ransum ad libitum. 

 

 

Pertambahan Bobot dan  

Bobot Badan 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pengaturan waktu 

makan dengan sistem berselang umur 

21-35 hari berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan ayam 

broiler. Hasil uji lanjut menunjukkan 



pertambahan bobot badan  P-1 nyata 

lebih rendah (P<0,05) dari P-2 dan P-0 . 

Hal ini dikarenakan jumlah konsumsi 

ransum lebih tinggi pada P-0 dan P-2 

dibandingkan P-1 walaupun secara 

statistik tidak berbeda. North and Bell 

(1990) menyatakan bahwa jumlah pakan 

yang dikonsumsi berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot badan ayam 

pedaging, dimana dengan konsumsi 

pakan yang rendah akan menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang rendah 

dan konsumsi pakan yang tinggi akan 

menghasilkan pertambahan bobot badan 

yang tinggi pula. Selanjutnya Anggorodi 

(1994) menyatakan bahwa pertumbuhan 

dipengarui oleh konsumsi ransum serta 

lingkungan kandang harus menberikan 

kenyamanan pada ayam.  

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pengaturan waktu 

makan dengan sistem berselang hari 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

bobot badan. Hasil uji lanjut 

menunjukan bobot badan P-1 nyata lebih 

rendah (P<0,05) dari P-2 dan P-0. Bobot 

badan ini dipengaruhi oleh jumlah 

konsumsi ransum lebih tinggi pada P-0 

dan P-2 dibandingkan P-1 walaupun 

secara statistik tidak berbeda. Menurut 

laporan Jones dan Farrel (1992) yang  

melaporkan bahwa pembatasan 

pemberian pakan secara berselang, yaitu 

2 hari dibatasi dan 2 hari diberi pakan ad 

libitum hingga umur 21 atau 28 hari 

menghasilkan bobot badan yang sama 

dengan ayam yang tidak mendapat 

pembatasan.  

 Penurunan Pertambahan Bobot 

Badan dan Bobot badan P-1 selama 

periode umur 21-35 hari diduga akibat 

terbatasnya waktu yang tersedia untuk 

mengkonsumsi ransum sehingga 

menyebabkan kebutuhan untuk 

memaksimalkan pertumbuhan jaringan 

belum terpenuhi. Beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya penurunan PBB 

selama periode pembatasan waktu 

makan antara lain dikarenakan 

terbatasnya suplai nutrisi dan energi 

untuk menunjang pertumbuhan jaringan 

(Hornick et al., 2000), penurunan 

hormon tiroksin (Hassanabadi & 

Moghaddam, 2006; Rajman et al., 2006), 

penurunan aktivitas enzim yang 

berhubungan dengan pencernaan protein 

(Susbilla et al., 2003). 

Konversi Ransum 

 Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pengaturan waktu 

makan dengan sistem berselang dari 

umur 21-35 hari tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap konversi ransum. 

Angka konversi ransum ini dipengaruhi 

oleh konsumsi ransum dan pertambahan 

bobot badan . Pertambahan bobot badan 

dan konsumsi ransum pada perlakuan P-

2 tidak berbeda dengan P-0 sehingga 

angka konversinya juga tidak berbeda. 

Menurut Santoso (2001) bahwa program 

pembatasan pakan memperbaiki 

konversi ransum dan menurunkan 

penimbunan lemak pada ayam broiler 

unsex. Abu-Dieyeh (2006) yang 

mengatakan bahwa pembatasan waktu 

makan pada ayam yang dipelihara 

didaerah panas memberikan hasil yang 

baik dari sudut konversi ransum yang 

disebabkan efektifnya penggunaan 

ransum karena menurunnya beban panas 

akibat lingkungan. 

Biaya Ransum 

 Biaya ransum adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kg 

bobot badan. Biaya ini diperoleh dari 

hasil perkalian antara angka konversi 

ransum dengan harga 1 kg ransum. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaturan waktu makan dengan sistem 

berselang hari selama umur 21-35 hari 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 



terhadap biaya ransum. Hal ini 

dikarenakan nilai konversi ransum yang 

tidak berbeda antar perlakuan sehingga 

nilai biaya ransum juga tidak berbeda. 

Indeks Produksi 

Dari hasil yang didapat indeks 

produksi pada tiap perlakuan yaitu P-O 

273,75 P-1 257,85 dan P-2 277,74. 

Indeks Produksi ini tergolong bagus ( 

lebih dari 200). Semakin sedikit ayam 

yang mati, pertumbuhan ayam cepat 

besar, dan semakin efisien penggunaan 

pakan merupakan tujuan utama peternak 

ayam broiler komersil. Nilai IP diatas  

bisa diartikan semakin efisien biaya yang 

dipakai untuk usaha tersebut (low coat 

production) (Fadilah ,2013).   

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pengaturan waktu 

makan dengan ketersediaan ransum 

selama 12 jam/hari umur 21-35 

mempunyai performance yang sama 

dengan kontrol tetapi tidak dapat 

menurunkan konsumsi ransum. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abu-Dieyeh, Z. H. M. 2006. Effect of 

chronic heat stress dan long-term 

feed restriction on broiler 

performance. Int. J. Poult. Sci. 

2:185-190 

Al-Aqil, A., I. Zulkifli, A.Q. Sazili, A.R. 

Omar and M.A. Rajion. 2009. The 

effects of the hot, humid, tropical 

climated and early age feed 

restriction of stress and fear 

responses and performance in 

broiler chickens. Asian-Aust. J. 

Anim. Sci. 22 (11) : 1581-1586. 

Anggorodi, R. 1994. Ilmu Makanan 

Ternak Umum. PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta. 

Fadillah, R. 2013. Super Lengkap 

Beternak Ayam Broiler Cetakan 

Pertama. Agromedia Pustaka. 

Jakarta Selatan 

Harris, G.C., W.H. Dodgen, and G.S. 

Nelson. 1974. Effects of diurnal 

cyclic growing temperatures on 

broiler performance. Poult. Sci. 53: 

2204-2208. 

Hornick, J. L., C. van Eenaeme, O. 

Gerard, I. Dufrasne, & L. Istasse. 

2000. Mechanisms of reduced and 

compensatory growth. Domest. 

Anim. Endocrinol. 19: 121-132. 

Jones, G.P.D., and D.J. Farrel. 1992. 

Early life restriction of broiler 

chickens : 1. Methods of 

application, amino acids 

suplementation and the age at 

which restriction should 

commence. Br. Poultr. Sci. 33: 

579-587. 

North, M.O. and Bell, D.D.1990. 

Commercial chicken production 

manual and avi book Publishing. 

Nostralnd Reinhold: New York. 

Rajman, M., M. Jurani, D. Lamosova, 

M. Macajova, M. Sedlackova, L. 

Kostal, D. Jezova, & P. Vyboh. 

2006. The eff ect of feed 

restriction on plasma biochemistry 

in growing meat type chicken 

(Gallus gallus). Comp. Biochem. 

Physiol. 145: 363-371. DOI: 

10.1016/j.cbpa.2006.07.004 

Sahraei, M. and F. Shariatmadari. 2007. 

Effect of different of diets dilution 

during finisher period on broiler 

chicken performance and carcass 

characteristics. Int. J. Poult. Sci., 

6(4): 280-282. 

Xin, H., I.L. Berry, T.L. Barton, and 

G.T. Tabler. 1993. Feeding and 

Drinking Patterna of Broilers 

subjected to Different Feeding and 



Lighting Programs. J. Appl. 

Poultry Res. 2 : 365 – 372. 

Yousef, M.K. 1985. Stress Physiology in 

Livestock.  Vol. II. Poultry, CRC 

Press, Inc. Boca Raton, Florida. 

 

 

 

 

 

.



 


