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ABSTRAK 

Meningkatnya bobot badan ayam broiler selama pemeliharaan sebesar 12 
kali sejak DOC masuk sampai dipanen menyebabkan kenaikan suhu udara dalam 
kandang karena panas yang dikeluarkan ayam broiler meningkat. Perubahan 
kenaikan suhu udara dalam kandang ayam broiler sistem tertutup dapat dihitung 
dengan persamaan keseimbangan panas. Selama 32 hari masa pemeliharaan ayam 
broiler pada kandang tertutup dapat meningkatkan suhu udara dalam kandang 
sebesar 4,86 °C dan suhu plafon sebesar 1, 12 °C. 
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ABSTRACT 

Broiler chickens reach slaughter weight at 32 days of age and .will have 
increased its day-old body mass twelvefold during growth. Increasing body tnass 

, ca~sed rising air temperature of closed-house due the heat emitted by broiler 
chickens. Changes in air temperature rise of closed-house can be calculated by the 
heat balance equations. The result showed that during 32 days of growth, the air 
temperature inside closed-house increased 4.86 °C and ceiling temperature 
increased 1.12 °C. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu usaha peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ayam broiler adalah 
perkandangan yang baik. Bangunan kandang yang baik adalah bangunan kandang yang mampu 
menciptakan lingkungan dalam bangunan yang sesuai dengan kebutuhan ayam untuk tumbuh 
dan berproduksi dengan baik. Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat 
penting untuk kebutuhan pertumbuhan dan produksi ayam broiler. Suhu yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan menyebabkan nafsu makan ayam berkurang dan kemampuan mengkonversi 
pakan juga berkurang. Oleh karena itu diperlukan terobosan barn agar suhu dalam kandang 
dapat dikendalikan melalui sistem perkandangan tertutup atau biasa dikenal close house system. 

Beberapa peternakan modern telah menerapkan close house system sebagai upaya 
meningkatkan produktivitas ayam broiler. Suhu udara dalam kandang di set sedemikian rupa 
agar memenuhi syarat untuk kenyamanan ayam broiler sehingga pertambahan bobot badannya 
bisa maksimal dengan jumlah pakan add libitum. 












