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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Broiler

Ayam ras pedaging atau dikenal dengan istilah ayam broiler adalah ayam

yang dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi dan rekayasa genetik yang

dilakukan oleh pembibitnya. Ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan

hasil persilangan dari bangsa–bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas

tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam (Santoso dan Sudaryani, 2011).

Ayam broiler merupakan ayam yang memiliki kemampuan produksi daging

sangat cepat sehingga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat. Broiler

adalah istilah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi yang

memiliki karaktristik ekonomis, dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai

penghasil daging, konversipakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda, serta

menghasilkan kualitas daging berserat lunak (Murtidjo, 1987).

Karakteristik ayam pedaging bersifat tenang, bentuk tubuh besar, bulu

merapat ke tubuh dan berwarna putih, pertumbuhan cepat, kulit berwarna putih

dan produksi telur rendah (Suprijatna et al., 2005). Broiler adalah ayam-ayam

muda jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur 5 - 6 minggu dengan

tujuan sebagai penghasil daging (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010). Ayam

broiler umumnya dipasarkan pada bobot hidup antara 1,3 – 1,6 kg per ekor

dengan umur panen 5 – 6 minggu (Rasyaf, 2012). Daging ayam broiler dipilih

sebagai salah satu alternatif, karena kita tahu bahwa ayam broiler sangat efisien
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diproduksi, sehingga secara umum dapat memenuhi selera konsumen atau

masyarakat (Murtidjo,1987).

2.2. Pemilihan Bibit

Strain bibit unggul ayam broiler yang berbeda dan dipasarkan di Indonesia

merupakan hasil proses hibridasi dengan teknologi pembibitan yang kompleks

dan canggih, dan melibatkan multi disiplin ilmu pengetahuan. Perusahaan

pembibitan indonesia dalam memproduksi bibit ayam broiler “ final Stock”,

melakukan kerjasama dengan perusahaan peternakan bibit induk dari luar negri

yang menyediakan bibit “parent stock”. dari bibit “parent stock” ini, dihasilkan

bibit “final stock” yang dipasarkan untuk peternakan ayam broiler

(Murtidjo,1987).

Ayam pedaging memiliki banyak strain. Strain merupakan istilah untuk

jenis ayam yang telah mengalami penyilangan dari bermacam macam bangsa

sehingga tercipta jenis ayam baru dengan nilai ekonomis produksi tinggi dan

bersifat turun-temurun. Pemberian nama strain biasanya dilakukan oleh pembibit

penciptanya (breeding farm). Adapun jenis strain ayam pedaging (broiler) yang

populer di indonesia adalah; cobb, Ross, Lohman Meat, Hubbard, Hybro, AA plus

(Santoso dan Sudaryani, 2011).

Pemilihan bibit bertujuan untuk menghasilkan hasil yang optimal.

Pemilihan bibit dapat dilakukan dengan memilih anak ayam yang berasal dari

indukan yang sehat agar agar tidak membawa penyakit bawaan, ukuran atau bobot

tubuh yang baik, kondisi mata yang cerah atau bercahaya, aktif, tidak cacat fisik
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dan tidak ada lekatan tinja di duburnya (Rasyaf, 2012). Ciri–ciri bibit ayam yang

baik adalah sehat dan aktif bergerak, tubuh gemuk (bentuk tubuh bulat), bulu

bersih dan kelihatan mengkilat, hidung bersih, mata tajam dan bersih serta

lubang kotoran (anus) bersih (Fatah, 2010).

2.3. Manajemen Produksi

2.3.1.Pemeliharaan fase finisher

Sistem pemeliharaan ayam broiler yang diterapakn oleh peternak umumnya

sama. Sistem pemeliharaan ayam broiler menggunakan sistim all in all out dan

sistem multiple brooding. All in all out system artinya hanya ada satu macam

umur dalam farm pada satu saat semua anak ayam mulai masuk dalam farm pada

hari yang sama dan dijual pada hari yang sama. Setelah itu kandang dikosongkan

selama 2 minggu untuk memotong siklus hidup penyakit dalam kandang.

Multiple brooding adalah pemeliharaan berbagai macam umur dalam farm,

dilihat dari segi kesehatan memang lebih menguntungkan. Namun, untuk

menghasilkan produksi yang berkesinambungan sesuai dengan permintaan pasar,

pemeliharaan dalam farm harus lebih ketat karena di khawatirkan terjadi

penularan penyakit dari ayam-ayam yang lebih tua kepada ayam–ayam yang lebih

muda (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010).

Sistem pemeliharaan ternak unggas digolongkan menjadi tiga sistem, yaitu:

sistem ekstensif, semi intensif dan intensif. Pada pemeliharaan ayam broiler

umumnya menggunakan sistem pemeliharaan secara Intensif. Pemeliharaan

intensif adalah pemeliharaan ayam terbatas dalam kandang. Aktivitasnya sangat



6

terbatas di dalam kandang. Semua kebutuhan hidupnya tergantung pada yang

disediakan oleh pengelola (peternak). Kebaikan penggunaan sistem intensif yaitu

efisiensi penggunaan pakan sangat tinggi, kontrol terhadap penyakit lebih efektif

dan penggunaan lahan tidak luas (hemat) (Suprijatna et al., 2008).

2.3.2.Perkandangan

Pada hakikatnya perencanaan suatu bangunan  kandang ayam, sangat erat

hubungannya dengan usaha manusia untuk mengurangi pengaruh langsung yang

negatif terhadap ayam yang dipelihara untuk kepentingan komersial agar

kenyamanan yang diperoleh ayam, akan diimbangi dengan tingkat karaktristik

ekonomi yang optimal (Murtidjo, 1987). Lokasi untuk peternakan sebagaiman

agribisnis umumnya tidak berada di dalam kota atau di tepi kota, lokasi

peternakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu;

1). Lokasi peternakan harus jauh dari keramaian atau keributan lingkungan. 2).

Lokasi peternakan ada baiknya dekat dengan sumber bahan baku, dekat dengan

pembibitan dan dekat dengan pabrik ransum, dan 3). Lokasi peternakan ada

baiknya dekat dengan pasar hasil peternakan (Rasyaf, 1995). Jarak antara lokasi

kandang dan lokasi pemukiman tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh sehingga

memudahkan dalam pengawasan ± 10 m (Anita dan Widagdo, 2011).

Pembangunan kandang yang dilakukan memperhatikan distribusi tanah

yaitu; sebanyak 68 – 75 % digunakan untuk area kandang dan perkandangan

dengan perincian: 60 % dari jumlah itu digunakan untuk pembangunan kandang

dan perkandangan untuk produksi jangka pendek dan sisanya untuk perluasan.
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Sisa antara 25 – 32 % digunakan untuk perkantoran, gudang dan perumahan

pekerja. Juga digunakan untuk halaman kendaraan atau area penyangga, karena

areal kandang dan perkandangan merupakan area tertutup (Rasyaf, 1995). Arah

kandang bagian depan dan belakang sebaiknya ditentukan. Bagian depan

diarahkan ke timur atau ke arah matahari terbit dan bagian belakang kandang

mengarah ke matahari terbenam. Hal ini berkaitan dengan faktor teknis kandang

dan berpengaruh besar terhadap kesehatan ayam (Rasyaf, 2012).

Sistem perkandangan dalam pemeliharaan ayam broiler menyesuaikan

dengan fase pemeliharaan, yaitu fase starter dan finisher. Kandang yang

digunakan pada fase finisher biasanya sama dengan kandang yang digunakan

dalam fase starter. Pemeliharaan ayam broiler umumnya menggunakan sistim

litter. Sistim litter yaitu kandang yang lantainya ditutup dengan bahan organik

yang partikelnya berukuran kecil. Sistem litter banyak digunakan karena

pemeliharaannya mudah dan murah (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010).

Kepadatan kandang juga penting untuk di perhatiakan karena erat hubungannya

dengan rencana akhir berat ayam yang akan dipanen atau dijual. Kepadatan

kandang harus dihitung karena ada hubungan nyata antara kepadatan ayam dan

pertumbuhan ayam, konversi pakan, dan tingkat kematian. Tipe kandang tertutup

(closed house) menanpung ayam lebih padat di banding tipe kandang terbuka

(Fadilah, 2005).

Penggunaan sistem closed house pada ayam pedaging atau broiler lebih

bagus hasil produksinya daripada ayam petelur dengan sistem yang sama. Inilah

suatu cara modern untuk meningkatkan produksi ayam pedaging secara
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signifikan. Dengan cara ini, gangguan pemeliharanan ayam pedaging tidak ada

karena lingkungan lebih baik, tempat pemeliharaan lebih hemat, kualitas ayam

lebih baik, angka kematian rendah, kondisi pertumbuhan ayam merata, dan

penampilan ayam yang dihasilkan baik secara maksimal (Anita dan Widadgo,

2011). Kandang tipe tertutup atau closed house dibuat dengan tujuan agar

keadaan lingkungan luar seperti udara panas, hujan, angin, dan intensitas

sinar matahari tidak berpengaruh banyak terhadap keadaan dalam kandang.

Closed house merupakan suatu rancangan kandang ayam yang tidak terpengaruh

lingkungan dari luar kandang atau meminimalisasi gangguan dari luar

(Yulianti, 2013).

2.3.3.Pemberian pakan

Pemberian pakan untuk ayam broiler adalah full feed (ad libitum). Artinya,

tabung tempat pakan ayam tidak boleh kosong (selalu terisi pakan). Walaupun

demikian, sebaiknya tabung pakan tidak diisi penuh. Penambahan pakan pada

tabung minimal 3 kali sehari untuk merangsang ayam makan dan tempat pakan

harus sering digoyang. Apabila peternak ingin melakukan pergantian jenis pakan

(dari pabrik berbeda ataupun sama), sebaiknya pakan diberikan dengan cara

dicampur berangsur–angsur antara pakan lama dengan pakan baru untuk

mengurangi stres pada ayam (Santoso dan Sudaryani, 2011).

Ayam broiler ini dipelihara di dalam kandang terus menerus sepanjang

hidupnya, tugas peternak untuk menyediakan pakannya. Dengan pakan dan

manajemen pemeliharaan yang baik, diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan
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ayam secara maksimal serta memberi keuntungan bagi peternak. Di dalam usaha

peternakan ayam broiler, biaya untuk pakan menenpati porsi terbesar, hampir 70%

dari seluruh porsi biaya. Pemberian pakan yang efisien, baik dari segi harga

maupun cara pemberian sangat memberi pengaruh kepada keuntungan maupun

kerugian bagi peternak (Santoso dan Sudaryani, 2011). Bahan makanan yang

biasa digunakan sebagai pembentuk ransum ayam adalah bekatul, dedak, bungkil

kelapa, bungkil kacang, bungkil kacang kedelai, tepung ikan, jagung kunin.

Ayam broiler membutuhakn energi yang tinggi ( lebih dari 3.000 Kkal per kg

ransum). Guna mendapatkan energi yang tinggi tersebut, tidak cukup hanya dari

bahan makanan sumber pertanian saja, tetapi harus dibantu dengan minyak agar

keseimbangan gizi dari ransum yang terbentuk itu dapat terjamin (Rasyaf, 2012).

Pada fase finisher (umur 3 – 6 minggu), kondisi pertumbuhan ayam broiler

mulai menurun. Untuk itu, protein dalam ransum diturunkan menjadi 20% (NRC,

1994), sedangkan energi ransum, yang digunakan 3000 – 3200 kkal/kg. Bahan–

bahan penyusun ransum untuk setarter tidak berbeda dengan bahan penyusun

ransum untuk finisher. Bentuk fisik yang biasa di berikan pada ayam broiler

adalah pellet, mesh atau crumble. Pergantian ransum starter dengan ransum

finisher sebaiknya tidak dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Pada hari

pertama, Ayam di beri ransum starter 75% ditambah 25% ransum finisher, dan

pada hari berikutnya diberi ransum finisher 75% dan pada hari berikutnya diberi

ransum finisher seluruhnya (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010). Kualitas dan

kuantitas pakan fase finisher memiliki kandungan zat gizi yang terdiri dari protein
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18,1 – 21,2 %, lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium (Ca) 1%, Phospor (P) 0,7 -

0,9%, dan energi (ME) 2900 – 3400 kcal (Prihatman, 2000).

2.3.4.Pemberian air minum

Banyaknya air yang dikonsumsi ayam berhubungan dengan temperatur di

dalam kandang, semakin panas temperatur di dalam kandang, semakin banyak

konsumsi air minumnya. Banyaknya air yang dikonsumsi ayam akan

berpengaruh terhadap pengurangan konsumsi pakan. Air yang dikonsumsi harus

bebas dari bahan beracun dan logam berat, bersih, tidak kotor dan tidak berbau,

tidak mengandung bahan kimia dan bakteri di atas ambang yang ditetapkan, dan

memenuhi standar baku untuk air minum, baik secara fisik, kimia, maupun biologi

(Fadilah, 2005). Ayam yang dipelihara pada suhu rendah konsumsi air minumnya

lebih sedikit dibandingkan dengan ayam pedaging yang dipelihara pada suhu

tinggi. Hal ini disebabkan karena pada suhu yang tinggi ayam mengalami

cekaman panas yang menyebabkan penimbunan panas dalam tubuh. Untuk

mengurangi penimbunan panas, ayam berusaha mengurangi konsumsi pakan dan

meningkatkan konsumsi air minum (Wijayanti et al., 2011).

Tabel 1. Pengaaruh temperatur kandang terhadap konsumsi air (1000 ayam
broiler per liter per hari). (Fadilah, 2005).

Umur ayam
(minggu)

Temperatur dalam kandang
10,0oC 21,1oC 32,2oC 37,9oC

1 30 liter 30 liter 34 liter 38 liter
2 45 liter 61 liter 98 liter 182 liter
3 72 liter 95 liter 197 liter 360 liter
4 98 liter 133 liter 273 liter 492 liter
5 133 liter 174 liter 356 liter 644 liter
6 163 liter 216 liter 416 liter 754 liter
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2.3.5.Litter (alas kandang)

Alas kandang tipe litter digunakan pada jenis kandang postal. Jenis litter

yang sering digunakan adalah sekam dan serbuk gergaji. Ketebalan litter

biasanya 10 cm. Litter harus selalu dijaga agar tetap kering dan bersih. Litter

yang basah bisa meningkatkan kandungan amonia, menjadi tempat berkembang

berbagai penyakit, dan menyebabkan bulu ayam kotor. Litter atau sekam yang

tidak pernah dibalik akan menggumpal dan menyebabkan kandungan amonia

meningkat, ayam akan terinfeksi escherichia coli, serta batuk yang tidak sembuh

CRD (Choronial Respiratory disease). Kasus ini biasanya diikuti dengan angka

kematian yang tinggi (Fadilah, 2005). Litter dapat menggunakan bahan organik

yang bersifat menyerap air, Contohnya: serbuk gergaji, sekam padi, potngan

jerami kering, potongan rumput kering, atau tongkol jagung yang sudah

dihaluskan. Bahan tersebut dapat dicampur dengan bahan lain seperti kapur dan

super fosfat. Ketebalan litter pada anak ayam awalnya hanya sekitar 5 - 8 cm.

Secara bertahap, litter ditambah sampai mencapai maksimal 10 - 13 cm. Untuk

ayam dewasa, ketebalannya 10 - 13 cm dan secara bertahap ditambah sampai

ketebalan maksimal 20 – 23 cm (Suprijatna et al,. 2008). Litter yang baik ialah

litter yang tidak lembab, tidak berdebu dan tidak mengeras atau menggumpal.

Faktor yang bisa mempengaruhi kondisi litter adalah sirkulasi udara, konsumsi air

minum, kelembaban, jumlah dan umur ayam (Admin2, 2013).
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2.3.6.Luas lantai dan kepadatan ayam

Perhitungan luas lantai luas lantai dan kepadatanayam erat hubungannya

dengan rencana akhir berat ayam yang akan dipanen atau dijual. Perhitungan ini

harus dilakukan karena ada hubungan nyata antara kepadatan ayam dan

pertumbuhan ayam, konversi pakan, dan tingkat kematian. Semakin berat ayam

yang akan dipanen, kepadatan harus lebih sedikit. Tipe kandang tertutup (closed

house) akan menampung ayam lebih banyak dibanding dengan kandang ayam

terbuka (open house). kepadatan kandang yang terlalu tinggi akan menyebabkan;

tingkat konsumsi pakan berkurang, tingkat pertumbuhan ayam terhambat,

efisiensi pakan berkurang, tingkat kematian meningkat, kasus kanibalisme

meningkat, kejadian dada luka (hitam seperti koreng) meningkat, presentase ayam

yang berbulu jelek meningkat dan keperluan ventilasi kandang meningkat

(Fadilah, 2005).

2.3.7.Temperatur kandang

Ayam broiler akan tumbuh optimal pada temperatur lingkungan 19 – 21oC.

Bila temperatur lingkungan terlalu panas, dapat membuat ayam lebih memilih

minum daripada makan karena untuk mengurangi beban panas. Bila sudah

demikian sejumlah, unsur nutrisi dan keperluan nutrisi utama bagi ayam tidak

masuk sehingga keunggulan ayam menjadi tidak tampak (Rasyaf, 2012). Ayam

akan makan lebih banyak di temperatur lingkungan yang lebih sejuk dan

sebaliknya ayam akan mengurangi makanan agar beban panas yang derita agak

berkurang. Dalam hal inilah, terlihat bahwa ransum yang baik dan ekonomis saja
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belum tentu menyebabkan akan berselera untuk makan. Kasus tingginya

temperatur bila tidak diatasi dapat menambah beben kerugian hingga 67% dari

resiko yang normal. Cara mengatasinya yaitu dengan cara mempertinggi

kandungan nutrisi dalam ransum dan memberi campuran pada vitamin dan

mineral dalam air minum (Rasyaf, 1995).

Ventilasi dalam perencanaan kandang ayam yang baik, sangat penting untuk

mewujudkan tingkat kenyamanan. Pertukaran udara yang berlangsung terus–

menerus, menjaga kesegaran udara. Ventilasi yang baik dapat mengalirkan

oksigen yang dibutuhkan dan mengeluarkan karbondioksida. Perencanaan

ventilasi harus memperhitungkan kapasitas kandang dan oksigen yang harus

tersedia. Setiap berat hidup 1 kg ayam, minimal membutuhkan oksigen 739

ml/jam dan dalam waktu tersebut sekurang–kurangnya 711 ml karbondioksida

dikeluarkan (Murtidjo, 1987). Didalam sebuah kandang ternak unggas ini,

Kualitas udara harus diperhatikan.  Dilihat dari kandungan oksigen,

karbondioksida, karbonmonoksida dan amoniak dengan batasan tertentu oksigen

> 19,6%, karbondioksida <0,3%, karbonmonoksida <10 ppm, dan amonia <10

ppm. Bila kondisi kandang tidak sesuai dengan ketentuan maka ventilasi yang

kurang harus ditingkatkan (Admin1, 2010).

Sistem ventilasi di kandang tertutup (closed house) bergantung pada jenis

kipas (fan) yang digunakan berdasarkan cara kerjanya, fan dibagi dua tipe yaitu

mendorong udara masuk dan menyedot udara keluar. Sistem ventilasi yang

populer digunakan adalah sistim tekanan negatif. Pada sistem ini, udara akan

ditarik keluar kandang melalui lubang masuk udara (air inlet) di sisi lain ditarik
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mengunakan kipas penyedot (exhauset fan) (Fadilah, 2005). Ventilasi fase

pembesaran memiliki peran penting untuk menjaga pergerakan udara di dalam

kandang. Sistem ventilasi terutama dikandang terbuka (open house) harus

berfungsi lancar sehingga perputaran udara di dalam kandang berjalan baik. Jika

ventilasi kurang baik bisa mengakibatkan temperatur di sekitar kandang naik,

kelembaban tinggi, terjadi penumpukan gas beracun seperti amonia, karbon

dioksida, serta persediaan oksigen menipis (Fadilah, 2013). kelembaban udara

atau amoniak di dalam ruang kandang yang tinggi sangat merugikan. Kelembaban

udara yang optimal bagi ternak ayam sekitar 60% (Wijayanti et al., 2011).

2.3.8.Penerangan

Penerangan berguna untuk ayam, terutama pada malam hari sehingga ayam

dapat bergerak untuk makan dan minum. Tingkat intensitas cahaya yang

diperlukan 0,35 – 0,50 fc atau setara dengan satu bohlam 150 watt untuk luasan

93 m2. Program penerangan dalam kandang tertutup  (closed house) lebih mudah

dikontrol dibandingkan dengan kandang tipe terbuka. Namun untuk kandang

terbuka keperluan penerangan lebih sedikit (hanya pada malam hari) karena pada

siang hari sudah tercukupi oleh sinar matahari. Banyak cara program penerangan

yang diaplikasikan, tetapi umumnya program yang digunakan adalah penerangan

hampir seharian (malam hari lampu dinyalakan). Di peternakan ayam sering

terjadi kasus ayam mati menumpuk ketika lampu mati. Karenanya Intensitas dan

kontinuitas cahaya lampu harus selalu dijaga, dan Lampu harus selalu dicek

sehingga tidak ada ayam yang mati (Fadilah, 2005).
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2.4. Program Sanitasi dan Pencegahan Penyakit

Program sanitasi dan biosecurity merupakan program yang dijalankan pada

suatu kawasan peternakan atau farm yang bertujuan untuk menjaga terjadinya

perpindahan penyebab penyakit menular. Program sanitasi bisa dilakukan dengan

cara melakukan kebersihan, melakukan desinfeksi, mencegah atau melarang lalu-

lalang orang, peralatan, dan kendaraan yang tidak diperkenankan (diizinkan)

masuk farm, serta prosedur lain yang berhubungan dengan manajemen

pemeliharaan (Fadilah, 2013). Sanitasi adalah berbagai kegitan yang meliputi

penjagaan dan pemeliharaan kebersihan kandang dan sekitarnya, peralatan dan

perlengkapan kandang, pengolahan kandang, serta orang dan kendaraan yang

keluar masuk komplek perkandangan.

Lokasi sekitar kandang harus bersih dari semak–semak yang kemungkinan

dijadikan sebagai tempat persembunyian hewan liar. Hal ini disebabkan, hewan

liar tersebut bersifat carier (pembawa) wabah penyakit. Oleh karena itu setiap

saat lingkungan sekitar kandang harus dibersihkan dari semak-semak. Tempat

sekitar kandang juga harus bebas dari sampah yang dibuang sembarangan.

Sampah yang menumpuk, bertebaran dan membusuk akan mengundang hewan

liar, lalat dan serangga yang dikhawatirkan membawa wabah penyakit. Oleh

karena itu, harus tersedia tempat pembuangan sampah khusus, tidak terbuka, dan

tidak mudah di jangkau oleh hewan-hewan liar. Peralatan dan perlengkapan yang

digunakan dalam kandang harus selalu bersih. Peralatan dan perlengkapan yang

kotor mengundang hewan-hewan liar masuk ke dalam kandang, seperti lalat yang

kemungkinan membawa bibit penyakit. Kebersihan peralatan dan perlengkapan
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kandang harus dikontrol sesering mungkin. Hal ini dapat dilakukan bersamaan

dengan pemberian pakan. Pembersihan dilakukan terhadap tempat pakan, tempat

minum dan kotoran yang menumpuk (Suprijatna et al., 2008).

Tabel 1.  Nama Binatang yang Menyebabkan Penyakit (Fadilah, 2005).

2.4.1.Penyakit dan Penanggulangannya

Pencegahan penyakit pada pemeliharaan ternak ayam lebih utama

dibandingkan pengobatan sebab biaya untuk pencegahan ralatif murah

dibandingkan pengobatan. Selain itu, umumnya prestasi produksi ayam yang

sembuh setelah terserang penyakit relatif rendah dibandingkan ayam yang tidak

pernah terserang penyakit. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai penyakit dan

program pencegahan penyakit perlu diketahui sebelum pemeliharaan. Penyakit

yang sering menyerang ternak ayam secara umum berdasarkan penyebabnya dapat

dikelompokan menjadi cekaman (stres), defisiensi zat makanan, parasit, penyakit

karena protozoa, penyakit karena bakteri, penyakit karena virus, dan penyakit

karena cendawan (Suprijatna et al., 2008).

No Sumber Penyakit                          Nama Penyakit

1 Kumbang Kotoran Gumboro dan mareks

2 Tungau Runting dan stunting syndrome

3 Lalat Infeksi usus

4 Tikus Tipus, salmonellosis, kolera dan rabies

5 Burung ND dan kolera

6 Manusia Berbagai macam penyakit
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2.4.1.1.Cekaman (stres) adalah suatu keadaan ketika ayam mengalami

ketegangan karena kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Cekaman

mengakibatkan nafsu makan menurun dan kondisi tubuh lemah. Hal ini dapat

mengakibatkan ayam muda terserang penyakit, pertumbuhan tergantung, serta

produksi telur menurun, dan akhirnya berhenti. Penyebabnya cuaca/ iklim, suara,

kejutan, mekanis, makanan dan kepadatan kandang. Pencegahan dapat dilakukan

dengan diberikan anti stres (Suprijatna et al., 2008).

2.4.1.2.Defisiensi zat makanan, gejala umum yang tampak pada ayam yang

menderita defisiensi zat makanan adalah pertumbuhan anak ayam terhambat,

bobot badan menurun drastis (ayam dewasa), bulu kasar dan kusam, jengger

kebiruan, berjalan pincang, lumpuh, tidak tenang dan produksi telur menurun.

Penyebabnya adalah defisiensi zat–zat makanan tertentu kurang dalam pakan.

Selain itu, dapat juga disebabkan karena kualitas bahan campuran pakan yang

digunakan jelek. Pencegahan dapat dilakukan dengan teliti menghitung

kebutuhan zat–zat makanan sesuai dengan fase pertumbuhan atau produksi,

gunakan bahan pakan yang bergam, berikan zat–zat makanan tambahan, misalnya

premix (Suprijatna et al., 2008).

2.4.1.3.Parasit, penyakit yang disebabkan oleh parasit dikelompokan menjadi

dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit.

Ektoparasit adalah parasit yang menempel atau hidup pada tubuh ayam

bagian luar, umumnya adalah kutu. Kutu menjadi parasit dengan memamah kulit

dan bulu serta menghisap darah dan getah bening. Gejalanya, ayam gelisah, lesu
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dan kurang darah, ayam pucat, pertumbuhan terhambat, produksi turun.

Pencegahannya, kandang selalu dibersihkan, konstruksi kandang harus mudah

dibersihkan dan kandang harus bebas dari serang–sarang hewan liar.

Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh ternak, umumnya

berupaberbagai jenis cacing dalam saluran pencernaan. Semua jenis umur ayam

memungkinkan terserang endoparasit. Gejalanya, ayam lesu, pucat, kondisi tubuh

menurun, dan dapat mengakibatkan kematian karena komplikasi, pertumbuhan

ayam muda terhambat, produksi ayam yang tengah berturun menurun.

Pencegahannya, kandang harus selalu dibersihkan, harus dicegah berkembangnya

lalat dan kecoa, pada kandang litter, jangan biarkan litter menjadi lembab dan

basah (Suprijatna et al., 2008).

2.4.1.4.Penyakit yang disebabkan protozoa, penyakit ayam akibat serangan

protozoa adalah coccodiosis atau berak darah. Coccodiosis disebabkan oleh

protozoa genus eimeria.  Penyakit ini menyebabkan ayam diare dan enteritis.

Coccodiosis menyerang ayam muda, dan penyakit ini terjadi karena kondisi litter

hangat atau litter basah serta kelembaban tinggi (Fadilah dan Polana, 2004).

2.4.1.5. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, beberapa jenis bakteri yang

disebabkan oleh bakteri antara laian Choronial Respiratory disease (CRD),

coryza, pullorum, fowl typhoid dan fowl colera.

Choronial Respiratory disease (CRD) Penyakit ini disebabkan oleh bakteri

mycoplasma gallisepticum. Bakteri menyerang ayam pada semua tingkatan umur.

Mortalitas meningkat berbarengan dengan penyakit lain. Biasanya, penyakit ini
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diderita bersamaan dengan penyakit tetelo atau NCD dan IB. Gejalanya ayam

susah bernafas, ngorok dan bersin, keluar cairan dari hidung, nafsu makan

menurun, pertumbuhan pada anak ayam terhambat, produksi telur ayam dewasa

menurun, ayam lemas dan kurus. Pencegahanya gunakan bibit ayam bebas CRD,

kandang dan pralatan disemprot dengan anti hama, jangan lakaukan pemeliharaan

ayam yang berbeda umur daam satu kandang, kurangi kunjungan orang yang tidak

berkepentingan dan segera berikan antistres setiap kali ayam mengalami stres

(Suprijatna et al., 2008).

Coryza/snot atau pilek ayam Penyebab coryza adalah haemophillus

gallinarum. Meskipun ciryza menyerang ayam pada semua umur, tetapi lebih

tampak pada ayam dewasa. Penularan terjadi karena kontak langsung dengan

ayam sakit atau melalui media, seperti air minum, udara, pakan, pemelihara, orang

asing atau hewan liar. Gejalanya keluar lendir dari lubang hidung, bersin susah

bernapas (megap-megap), produksi telur menurun. Pencegahannya jaga sanitasi

kandang, ternak, dan lingkungan, vaksinasi ayam dengan vaksin coryza

(Suprijatna et al., 2008).

Pullorum atau berak kapur penyakit pullorum bersifat infectious (mudah

menginfeksi) yang disebabkan bakteri salmonella pullorum. Penyakit ini bisa

menyerang ayam dan unggas lainnya seperti kalkun, puyuh, merpati dan burung

liar.  Ayam yang terinfeksi bakteri ini sering mengalami diare dengan warna feses

putih.  Tingkat kematian anak ayam, terutama yang berumur kurang dari empat

minggu akibat penyakit ini sangat tinggi.  Selain menyerang saluran reproduksi,

penyakit ini juga sering menimbulkan luka di bagian usus dan menyerang sistem
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peredaran darah dengan gejala adanya nodul di dalam myocardium dan adhesive

pericarditis. Gejala penyakit pullorum pada ayam dewasa kadang-kadang tampak,

kadang-kadang tidak.  Gejala yang tampak pada ayam muda di antaranya

mengantuk dan lemah, susah makan (anorexcia), serta diare berwarna putih

dengan pasta disekitar duburnya (Fadilah dan polana, 2004).

Tifus ayam (fowl typhoid) disebabkan oleh salmonella gallinarum.

Penyakit ini menyerang ayam pada semua umur, tetapi yang paling banyak

terserang yaitu ayam fase grower dan layer. Gejalanya ayam tampak lesu, bulu

kusut, dan kisam. Muka dan jengger kekunungan, apabila dibedah, hati

membesar dan warna memerhnya hilang. Pencegahanya jaga kebersihan kandang

dan suci hamakan setiap pemakaian kandang baru, pemeliharaan ayam yang

berbeda umur jangan dicampur (Suprijatna et al., 2008).

Kolera ayam (fowl cholera) Penyebab kolera yang umumnya menyerang

ayam dewasa adalah pausteurella multocida. Berjangkitnya penyakit dapat terjadi

secara mendadak (akut) atau menahun (kronis). Gejalanya pada keadaan akut

ayam lesu, nafsu makan menurun, dan diare. Jengger dan pial membengkak,

berwarna merah sampai kebiruan. Selin itu, hidung ayam berlendir dan ayam

mengalami diare yang berwarna kekuninga, kemudian menjadi coklat dan hijau.

Ayam kesulitan berdiri karena sendi-sendinya bengkak. Pencegahannya yang

dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan menyucihamakan setiap

pemakaian kandang baru (Suprijatna et al., 2008).
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2.4.1.6.Penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit yang disebabkan oleh

virus antara lain new castle disease (ND), infecious bronchitis (IB) dan avian

influenza (AI).

Penyakit ND disebabkan oleh virus ND atau virus tortor furens. Di

Indonesia jenis ND yang menyerang adalah virus ND tipe viscerotropik (VVND)

yang merupakan strain virus ND yang terganas.  Penyakit ini paling ditakuti para

peternak. Penyakit ND berjangkit pada pemeliharaan musim kemarau ke musim

hujan atau sebaliknya.  Penyakit ND menyerang segala umur ayam.  Gejalanya

nafsu makan berkurang, lesu, terjadi gangguan pernafasan, ngorok, kotoran encer

berwarna putih, bulu kusam dan berdiri, saraf terganggu dengan ditandai gerak

tidak normal, jalan berputar dan sering terjadi terticolis (leher berputar-putar)

(Santoso dan Sudaryani, 2011).

Infecious Bronchitis (IB), penyebab penyakit ini yaitu virus. Infeksi

bronkitis menimbulkan tingkat kematian tinggi pada ayam muda di bawah umur 6

minggu, sedangkan kematian pada ayam dewasa sangat rendah, hampir tidak ada.

Penularan terjadi melalui kontak langsung dan media lainnya, yaitu udara, orang

dan hewan liar. Gejala yang terlihat yaitu keluar cairan dari lubang hidung,

kepala membengkak, sering bersin, sesak napas, dan terdengan bunyi mencicit

ketika bernapas. Pencegahan yang dilkukan yaitu menjaga kebersihan kandang

dan peralatan, kurangi kunjungan orang asing dalam kandang dan lakukan

vaksinasi IB (Suprijatna et al., 2008)

Flu burung (avian influenza/AI), penyakit influenza atau flu burung adalah

penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1 yang menyerang pernapasan dan
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saraf.  Virus flu burung sebenarnya tidak terlalu mewabah pada peternakan ayam

broiler dibandingkan pada ayam ras petelur ataupun pada ayam kampung atau

buras (presentase kejadian lebih rendah).  Virus flu burung ditakuti. Penyebabnya

adalah ayam–ayam yang masih hidup dalam radius tertentu harus dimusnahkan

jika sudah menyerang suatu lokasi farm karena ditakutkan akan menyebabkan

kematian pada manusia di sekitarnya (Santoso dan Sudaryani, 2011).

2.4.1.7.Penyakit yang disebabkan oleh cendawan, beberapa jenis penyakit yang

disebabkan oleh cendawan yaitu aspergillosis dan jengger putih.

Aspergillosis, penyebab penyakit ini adalah cendawan Aspergillosis

fumigatus. Alat pernafasan, terutama pada anaka ayam pada incarannya.

Penularaan terjadi melalui udara. Gejala suhu tubuh tinggi, kedinginan, nafsu

makan berkurang, kotoran encer, ayam megap-megap. Apabila dibedah paru–

paru berbintik-bintik berwarna kekuningan. Pencegahan dengan menggunakan

kandang yang bersih dan telah disucihamakan. Peralatan pakan dan minum harus

selalu bersih, jangan sampai tumbuh cendawan. Gunakan bahan pakan atau pakan

baru. Pakan lama atau busuk jagan dipakai (Suprijatna et al., 2008).

Jengger putih, penyakit jengger putih disebabkan oleh laphophyton gallinae

yang menyerang bagian jengger, pial, dan kepala. Gejala pada mulutnya, terdapat

bintik–bintik berwarna putih pada jengger dan pial. Kemudian, bintik-bintik

tersebut meluas ke seluruh bagian tubuh dan warnanya berubah menjadi kuning

keabu-abuan. Pencegahan kebersihan kandang dan peralatan yang dipergunakan

harus selalu dijaga (Suprijatna et al., 2008).
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Pencegahan penyakit juga dapat dilakukan dengan cara pemilihan Anak

ayam yang dipilih sebaiknya dari pembibitan ayam yang telah terpercaya

kualitasnya, anak ayam dalam kondisi normal, semua peralatan yang akan

digunakan dicuci dengan pembunuh kuman, pemberian vitamin atau air gula

ketika anak ayam tiba, pemberian vaksin gumboro dan ND di minggu pertama,

pemberian antibiotik bercampur vitamin dan mineral melalui air minum selama

tiga hari, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah vaksinasi (Rasyaf, 2012)

Jenis vaksin secara garis besar digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu vaksin

aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif adalah vaksin berisi virus hidup yang telah

dilemahkan. Contoh jenis vaksin aktif, yaitu ND Lasota, ND Clone, vaksin

Gumboro, IBD Blend. Gumboro A, Vaksibur L, M, D dan Gumboro MB. Vaksin

inaktif adalah vaksin berisi virus yang telah dilemahkan, kemudian di campur

dalam emulsi minyak dan bahan stabilisator lainnya. Contoh vaksin inaktif, yaitu

vaksipest inaktif dan medivac inaktif (Santoso dan Sudaryani, 2011).

2.9. Manajemen Panen

Periode panen merupakan tahapan akhir pemeliharaan ayam broiler

komersil. Berhasil atau tidaknya usaha ayam broiler komersial dapat diketahui

setelah semua ayam dipanen. Jadwal pertama panan biasanya telah ditentukan

ketika ayam akan dipelihara. Namun bisa berubah karena kondisi tertentu seperti

ayam sakit atau karena faktor harga jual.

Sebelum melakukan panen ada beberapa persiapan yang dilakaukan seperti ;

1). Membuat jadwal kandang yang akan dipanen sesuai dengan ukuran berat ayam
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dan letak kandang, serta mempersiapkan tim tangkap sesuai dengan kebutuhan.

2). Mempersiapkan peralatan panen, seperti timbangan, alat tulis, surat jalan, nota

timbang, tali rafia, keranjang ayam, dan lampu senter. 3). Ayam yang akan

dipanen harus dikurangi pakannya agar sisa pakan tidak terlalu banyak. Ketika

dipanen, ayam lebih baik tidak diberi pakan (dipuasakan) selam 4 - 6 jam sebelum

ditangkap. Tujuannya untuk menghindari tembolok ayam penuh dengan pakan

sehingga berat ayam menjadi tidak nyata. Namum air minum harus selalu

tersedia. 4). Membuat laporan stock ayam beserta ukurannya. 5). Menghindari

antibiotik ketika panen minimal lima hari hingga dua minggu setelah panen.

Aktivitas panen biasanya dilakukan pada malam atau pagi hari, tetapi ada

juga pasar yang meminta ditangkap siang atau sore hari. Jumlah dan ukuran ayam

harus disesuaikan dengan surat permintaan (delivery order/DO). Berat ayam

biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa ukuran, yaitu ayam ukuran kecil (0,8

– 1,2 kg), ukuran sedang (1,3 – 1,6 kg) dan ukuran berat (lebih dari 1,7 kg).

Harga ayam bervariasi tergantung pada beratnya. Kegiatan yang dilakukan ketika

panen 1). Menggantung tempat pakan dan minum. 2). Menangkap ayam harus

dilakukan secara hati-hati. 3). Menyrkat ayam yang akan ditangkap secara

bertahap, lalau memisahkannya. 4). Menangkap ayam sebaiknya tidak

menggunakan cara memilih, tetapi harus menghabiskan ayam dalam satu sekatan.

5). Menimbang setiap ayam yang ditangkap. 6). Memasukan ayam yang akan

ditimbang ke dalam keranjang secara perlahan, satu kranjang bisa diisi 12 - 15

ekor ayam ukuran kecil, untuk ayam ukuran sedang dan besar dapat diisi 8 - 10
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ekor. 7). Mencatat hasil penimbangan dan jumlah ayam yang di tangkap secara

benar dan jelas.

Kegiatan yang dilakukan pasca panen adalah mengumpulkan semua

peralatan kandang dan membersihkannya. Selanjutnya, menimbang pakan sisa

dan mencatatnya serta menghitung total ayam dan total berat ayam yang dijual.

Terakhir melakukan evaluasi perhitungan prestasi produksi ayam (Fadilah, 2005).

2.6. Tolok ukur keberhasilan dan Evaluasi Produksi

2.6.1.Mortalitas

Presentase kematian adalah jumlah ayam yang mati dan diapkir dibagi

dengan jumlah total awal ayam yang dipelihara. Jumlah ayam yang mati dan

apkir diperoleh dari hasil pengurangan jumlah total ayam yang dipelihara dengan

jumlah total ayam yang dijual.

Rumus menghitung tingkat deplesi (D) ialah)

D = Jumlah ayam mati + afkir x 100%
Populasi awal

Kematian ayam merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari baik karena

sakit atau faktor-faktor lain. Biasanya peternakan menetapkan batas maksimal

kematian yang dapat ditoleransi yaitu +5% semakin banyak ayam yang mati maka

semakin besar kerugian peternak (Medion, 2010).

2.6.2.Rata-rata berat ayam yang dijual

Rata- rata berat ayam yang dijual adalah total berat ayam yang dijual dibagi

dengan jumlah total ayam yang dijual.
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Rumus perhitungan : Total berat ayam yang dijual (kg)
Jumlah total ayam yang dijual (ekor)

2.6.3.Konversi pakan

Konveri pakan atau feed convertion rasio (FCR) adalah perbandingan antara

jumlah pakan (Kg) yang dikonsumsi dengan berat hidup (Kg) sampai ayam dijual.

Idealnya satu kilogram pakan dapat menghasilkan berat badan 1 kg atau bahkan

lebih (FCR ≤ 1). Pada ayam broiler biasanya target FCR = 1 maksimal dapat

dicapai sebelum ayam berumur 2 minggu (FCR dua minggu ± 1,047-1,071.

Setelahnya, FCR akan meningkat sesuai umur ayam. Nilai FCR yang sama atau

lebih kecil dibandingkan standar, menandakan terjadinya efisiensi pakan yang

didukung dengan tata laksana pemeliharaan yang baik. Namun jika nilai FCR

lebih besar dibandingkan standar maka mengindikasikan terjadi pemborosan

pakan sebagai akibat tidak maksimalnya manfaat pakan terhadap pertambahan

bobot badan ayam (Medion, 2010).

Beberapa penyebab konversi pakan tinggi yaitu; 1). Ayam sakit terutama

terjangkit saluran pernapasan. 2). Pakan banyak terbuang atau terjadi kebocoran.

3). Kandungan gas amonia di dalam kandang tinggi. 4). Temperatur dalam

kandang tinggi dan kualitas pakan jelek (Santoso dan Sudaryani, 2011). Konversi

ransum merupakan pembagian antara berat badan yang dicapai pada minggu

berlangsung dengan konsumsi ransum pada minggu tersebut. Bila rasio yang

dihasilkan kecil, berarti pertambahan berat badan memuaskan peternak, rasio yang

diperoleh tersebut selanjutnya dibandingkan dengan rasio pada standar

(Rasyaf,2012).
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Rumus menghitung FCR ialah :

FCR = Jumlah pakan yang dikonsumsi (kg)
Berat badan yang dihasilkan (kg)

2.6.4.Umur panen

Parameter ini menghitung rata-rata umur ayam yang dipanen. Pemanenan

yang termasuk ke dalam parameter ini ialah pemanenan ayam sehat pada bobot

badan tertentu. Jadi, ayam afkir tidak masuk ke dalam perhitungan ini. Misalnya

ada permintaan 600 ekor ayam broiler berat 1 kg kepada peternak broiler yang

memiliki populasi 3.000 ekor. Sehingga peternak memutuskan memanen 600

ekor ayam yang sudah mencapai berat 1 kg sedang yang lainnya (2400 ekor,red)

tidak (Medion, 2010). Fadilah (2013), berpendapat bahwa umur panen adalah

umur ayam ketika dijual dalam satuan hari. Jika umur ayam beragam ketika

dijual (lebih dari satu umur) harus dicari rataan umur panennya.

Rumus menghitung A/U ialah :

A/U = ∑(U x P)
Total populasi terpanen

Keterangan :

U : Umur ayam dipelihara

P : Populasi ayam yang dipanen
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2.6.5. Indeks Peforman (IP)

Indeks Performan (IP) khusus pada ayam broiler adalah suatu parameter

utama yang sering dipergunakan untuk mengukur keberhasilan peternakan yaitu

indeks performan (IP). Nilai IP digunakan untuk menentukan nilai isentif atau

bonus bagi peternak (bagi kemitraan) maupun pekerja kandang.

Rumus Indeks Performan (IP);

IP = (100 - D) x BB x 100
FCR x (A/U)

Keterangan :

IP : Indeks performan

D : Persentase deplesi (%)

BB : Bobot badan rata-rata saat panen (kg)

FCR : Feed conversion ratio

A/U : Umur rata-rata panen (hari)

Standar IP yang baik ialah di atas 300. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai

IP maka semakin berhasil suatu peternakan broiler tersebut (Medion, 2010).

Tabel 2. Kriteria Indeks Produksi (Santoso dan Sudaryani, 2011).

Indeks produksi (IP) Nilai
< 300 Kurang

301 – 325 Cukup
326 – 350 Baik
351 – 400 Sangat baik

> 400 Istimewa
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2.7. Penanganan Limbah

Pemeliharaan dalam kandang sistem litter akan menghasilkan limbah yang

berupa litter yang bercampur dengan kotoran. Limbah ini baik digunakan sebagai

pupuk tanaman terutama sayuran. Dalam menangani limbah ini, para peternak

tidak banyak mengalami kesulitan. Setelah ayam di panaen, kandang dibiarakan

beberapa hari supaya limbah kering. Limbah yang sudah kering di masukan

kedalam karung dan diletakan di tempat khusus supaya supaya tidak terkena air.

Jika kondisi limbah dalam keadaan sangat basah (karena ayam yang dipelihara

terlalu padat) dan kandang akan segera di pakai maka limbah segera dipindahkan

dari kandang dan ditempatkan pada tempat khusus serta dibiarkan sampai kering

atau langsung dibuat kompos. Limbah yang telah kering dimasukan dalam karung

dan kemudian dijual (Kartasudjana dan suprijatna, 2010). Penanganan ayam mati

dapat dilakaukan dengan beberapa cara yaitu ;

1). Dengan cara dibakar karena penyebaran penyakit bisa dihindari dan abunya

bisa dimanfaatkan untuk pupuk. 2). Ditanam dalam tanah. 3). Diproses untuk

bahan pakan ternak, hasil pengolahannya bisa dijadikan pakan anjing (dog food),

pakan kucing (cat food), pakan ikan (fish food), dan tepung daging (meat mill)

(Fadilah, 2013).


