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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata Letak Peternakan

Mengenai pedoman pembibitan ayam ras yang baik maka harus

mendirikan bangunan-bangunan disekitar farm untuk menunjang keberhasilan

dalam pemeliharaan ayam broiler yaitu adanya bangunan kandang pemeliharaan,

kandang isolasi, ruang obat, gudang telur, menara air, ruang sanitasi area

terlarang, gudang pakan, gudang peralatan, unit pengolahan limbah, kantor, mess

karyawan, ruang security, tempat parkir, gardu listrik dan kantin. Pedoman

pembibitan ayam ras yang baik yaitu terpisah dari lingkungan pemukiman dan

berjarak minimal 500 meter dari pagar terluar, kandang tidak berada satu lokasi

dengan bangunan penetasan atau berjarak minimal 500 meter, jarak antara

peternakan pembibitan ayam ras dengan budidaya unggas (ayam, itik dan puyuh)

minimal 1000 meter serta jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan

peternakan lainnya (sapi/kerbau, kambing/domba dan kuda) minimal 500 meter

(Peraturan Menteri No:40/Permentan/OT.140/7/2011).

Kandang tipe closed house dibuat dengan tujuan agar keadaan lingkungan

luar seperti udara panas, hujan, angin dan intensitas matahari tidak berpengaruh

banyak terhadap keadaan yang ada di dalam kandang. Bangunan yang baik

sedapat mungkin menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi ayam yang

dipelihara, maka diperlukan bahan-bahan yang baik untuk membuat kandang

(Sudaryani dan Santosa, 2003). Hal terutama dalam pemilihan strain adalah
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kemampuan ayam untuk memberikan keuntungan kepada peternak, misalnya

dalam pertumbuhannya lebih cepat di minggu-minggu awal atau akhir atau

sebaliknya. Dengan demikian, peternak harus dapat menentukan strain mana

yang akan dipelihara berdasarkan umur panen. Strain yang unggul adalah strain

hubbard dan saat ini bergeser ke strain cobb (Sudaryani dan Santosa, 2011).

2.2. Ayam Broiler

Ayam broiler dapat digolongkan ke dalam kelompok unggas penghasil

daging artinya dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Umumnya

memiliki ciri-ciri yaitu kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat,

pertumbuhan bulu yang cepat dan lebih efisien dalam mengubah ransum menjadi

daging (Tobing, 2002). Parent stock ayam pedaging merupakan generasi keempat

dari urutan ayam silsilah pembibitan ayam pedaging. Urutan pertama adalah pure

line yang merupakan galur murni ayam jantan dan betina yang memiliki potensi

pertumbuhan yang lebih baik dan dikembangkan secara inbreeding. Urutan

selanjutnya adalah great grand parent stock, dan yang terakhir adalah final stock

(Sudaryani dan Santosa, 2003).

Cobb merupakan bagian dari ayam pedaging dimana mampu berkembang

dengan cepat (fast grow) sehingga apabila kecukupan nutrient untuk pembentukan

otot dan tulang tidak terpenuhi maka akan muncul gejala-gejala kelumpuhan atau

leg problem. Cobb Vantress Inc sebagai perusahaan pembibitan ayam yang telah

menggunakan bioteknologi modern mampu menghasilkan genetik yang baik dari

tahun ke tahun. Seleksi genetik yang ketat mampu menghasilkan strain unggul
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(Hubbard, 2005). Strain cobb yang saat ini dihasilkan oleh cobb vantress Inc

mempunyai keunggulan komparatif dibanding strain lain, keunggulan itu

diantaranya growth rate yang cepat, breast formation yang baik, feed confertion

yang semakin baik, mempunyai struktur tulang dan otot yang lebih baik

serta mempunyai kualitas daging yang baik (Ketaren, 2010).

2.3. Manajemen Pemeliharaan Ayam Broiler

Manajemen usaha ayam broiler merupakan usaha yang dilakukan oleh

peternak baik sebagai usaha pokok maupun sambilan yang didalamnya terdapat

kegiatan-kegiatan produksi, tata laksana kandang, biosekuritas dan kegiatan-

kegiatan lainnya yang akan menghasilkan ayam broiler sebagai produk utamanya

(Rasyaf, 2012). Di Indonesia strain-strain diberi nama sesuai keinginan

perudahaan pembibitnya. Misalnya CP 707, DOC tersebut dihasilkan dan

dipasarkan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia, tetapi isinya mungkin cobb

atau hubbard atau strain lain. Hal terutama dalam pemilihan strain adalah

kemampuan ayam untuk memberikan keuntungan kepada peternak, misalnya

dalam pertumbuhannya lebih cepat di mingu-minggu awal atau akhir atau

sebaliknya. Dengan demikian, peternak harus dapat menentukan strain mana

yang akan dipelihara berdasarkan umur panen. Strain yang unggul adalah strain

hubbard dan saat ini bergeser ke strain cobb (Sudaryani dan Santoso, 2011).

Ayam broiler yang dipelihara dengan sistem intensif, dimana sekelompok

ayam ditempatkan dalam satu bangunan kandang sehingga membuat ruang

geraknya terbatas. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok ayam yang
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dipelihara dalam lingkungan terbatas tersebut agar dapat tumbuh dengan cepat

dan sehat, harus menuntu adanya perlakuan manajemen pemeliharaan yang

memadai dengan segala aspek teknisnya secara terpadu dan komprehensif, seperti

pakan, air, udara brooder, penyinaran, biosekuritas dan program kesehatan

(Romindo, 2005). Berdasarkan sistem ventilasi atau dinding kandang, ada dua

macam yaitu kandang tertutup (closed house) dan kandang terbuka (opened

house). Kandang tertutup adalah kandang yang semua dindingnya tertutup.

Sistem ventilasi atau pergerakan udaranya tergantung sepenuhnya pada kipas

yang dipasang. Sedangkan kandang terbuka adalah semua dinding kandangnya

terbuka. Kondisi dalam kandang sangat dipengaruhi oleh kondisi luar kandang

(Sudaryani dan Santoso, 2011).

Pemanas yang dinyalakan bertujuan mengkondisikan lingkungan dalam

kandang agar mempunyai temperatur yang sesuai untuk kebutuhan anak ayam.

Sehingga DOC yang ditebar kedalam areal brooding atau areal kandang

diharapkan langsung dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dalam

kandang. Sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang beriklim tropis, lama

waktu waktu pre-heating yang dilakukan umumnya beriksar antar 2 – 3 jam dan

tentunya hal tersebut disesuaikan dengan kondisi iklim, tipe kandang dan sistem

pengaturan tirai kandang. Temperatur dalam kondisi saat pre-heating berkisar 30

– 320 C sedangkan untuk ayam pada umur 1 – 7 hari berkisar 31 – 330 C di dalam

areal kandang. Bahan litter yang umum digunakan mempunyai fungsi sebagai

insulator dan kemampuan dalam menyerap air yang berasal dari kotoran maupun

ceceran atau tumpahan air minum ayam. Bahan litter bila ketebalannya cukup
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memadai (5 cm) dapat berfungsi sebagai insulator antar ayam dengan lantai

kandang yang cukup keras dan dingin, meningkatnya konsetrasi amonia dalam

kandang dari litter yang lembab/basah juga dapat menyebabkan kekurangan

suplay oksigen dan ayam menjadi mudah stres serta berdampak pada ganguan

fungsi immune pada ayam, sehingga ayam mudah sensistif terhadap infeksi

bebagai kuman penyakit (Romindo, 2005).

Di dalam usah peternakan ayam broiler, biaya untuk pakan menempati

porsi terbesar, hamper 70% dari seluruh porsi biaya. Pemberian pakan yang

efisien baik dari segi harga maupun cara pemberian sangat berpengaruh kepada

keuntungan maupun kerugian seorang peternak. Pemberian pakan untuk ayam

broiler adalah full feed artinya, tabung ayam tidak boleh kosong. Walaupun

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

3 kali sehari untuk merangsang ayam-ayam makan dan tempat pakan harus sering

digoyangkan. Apabila akan mengganti jenis pakan yang diberikan, cara

mencampurnya harus berangsur-angsur antar pakan lama dengan pakan baru

untuk mengurangi stres pada ayam (Sudaryani dan Santosa, 2011). Ayam broiler

membutuhkan energi yang tinggi (lebih dari 3.000 kkal per kg ransum). Untuk

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. Bahan makanan yang biasa

digunakan sebagai pembentuk ransum ayam adalah bekatul, dedak, bungkil

kelapa, bungkil kacang, bungkil kacang kedelai, tepung ikan, jagung kuning,

lemak dan minyak (Rasyaf, 2012). Sebagai tolak ukur efisiensi yang diberikan
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dapat diukur dengan konversi pakan atau feed convertion ratio (FCR). Konversi

pakan adalah perbandingan jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan

berat badan dalam waktu tertentu. Makin kecil angka konversi pakan berarti

makin efisien pakan yang kita berikan (Lacy dan Vest, 2000).

2.4. Biosekuritas

Biosekuritas adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan untuk

pengendalian wabah penyakit dan dilakukan untuk mencegah semua

kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran

penyakit (Dwicipto, 2010). Pelaksanaan biosekuritas di kawasan peternakan

unggas merupakan syarat mutlak suksesnya program pencegahan, pengendalian

dan pemberantasan penyakit. Berikut ini merupakan binatang yang dapat

menyebabkan sumber penyakit dan nama penyakit pada ayam yang dapat dilihat

pada Tabel 1.

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

Biosekuritas dalam budi daya unggas adalah semua kegiatan manajemen

yang dilakukan pada suatau kawasan peternakan secara terpadu dan menyeluruh

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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untuk mencegah bibit penyakit masuk, berkembang biak dan meginfeksi ke ternak

lain yang dipelihara (Nurwono 2010). Biosekuritas dilakukan untuk mencegah

penyakit dan mempertahankan kesehatan ternak. Kesehatan ayam sangat penting

untuk meningkatakan produksi ayam broiler dan meningkatkan mortalitas serta

menurunkan motilitas. Tingkat kesehatan yang rendah akan memberikan dampak

negatif dalam segi manajemen dan produksi, termasuk tingkat pertumbuhan ayam,

feed convertion ratio (FCR), pengafkiran, liveability (daya hidup) dan prosesing

(Ross, 2009).

2.4.1. Biosekuritas Lingkungan Farm dan Program Kontrol Lalu Lintas

Kebersihan lingkungan harus senantiasa diperhatikan, antara lain dengan

memotong rumput hingga 3 – 4 cm dan menyingkirkan peralatan kandang yang

sudah tua dan tidak terpakai (Leeson dan Summer 2000). Lingkungan kandang

harus bersih, semua rumput yang tinggi dan alang-alang dibabat serta air parit

yang tergenang dialirkan supaya nyamuk dan sebangsanya tidak bersarang di

sekitar kandang karena kadang kala nyamuk-nyamuk dapat meyebarkan bibit

penyakit protozoa lainnya. Membersihkan rumput dan alang-alang disekitar

kandang bertujuan untuk menjamin agar hembusan angin yang segar dapat masuk

ke dalam kandang. Hembusan angin segar itu akan memberikan gas O2 yang

dibutuhan oleh ayam dan mengusir CO2 yang berakumulasi di dalam kandang

dengan demikian ayam menjadi lebih sehat (Rasyaf, 2012).

Setiap kendaraan harus melewati alat pembasuh kendaraan yang telah

disediakan didepan pintu gerbang farm untuk menghilangkan debu-debu dari
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badan kendaraan yang mungkin membawa penyakit (Rasyaf, 2002). Truk atau

kontainer harus dicuci dan didesinfeksi sebelum memasuki area peternakan. Truk

pakan menjadi perhatian utama untuk biosekuritas, karena membawa debu dari

luar yang akan mengkontaminasi (Hubbard, 2005).

2.4.2. Fase Persiapan Kandang

Persiapan kandang yang cepat dan tepat merupakan bagian dari sukses

beternak ayam broiler. Kandang dipersiapkan kembali segera mungkin setelah

ayam selesai dipanen. Waktu istirahat kandang dalam keadaan bersih minimal 2

minggu agar siklus penyakit diharapkan terputus (Sudaryani dan Santoso, 2011).

Semua bahan litter bekas dikeluarkan dan dikumpulkan disuatu tempat untuk

dijual sebagai pupuk. Kandang yang telah bersih dari bahan litter harus disemprot

dengan air yang telah dicampur denan bahan pembunuh kuman, kemudian dibilas

dengan air biasa. Setelah semua bagian kandang bersih dan telah disemprot,

sebaiknya tidak diinjak-injak lagi (Rasyaf, 2012).

Melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan sekitar kandang pada

fase persiapan kandang untuk menghindari bibit-bibit penyakit. Kebersihan

kandang dan lingkungan kandang yang bebas dari bibit penyakit ayam,

merupakan persyaratan penting dalam pengelolaan peternakan untuk menjaga

lingkungan kandang tetap bersih dan ternak terhindar dari penyakit yang berasal

dari mikroorganisme penyebab penyakit dan kutu. Pembersihan kandang dapat

dilakukan dengan metode cepat, yang murah dan sederhana. Perlengkapan

kandang seperti tempat pakan, minum, pemanas, dan lainnya dipindahkan segera
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setelah panen selesai untuk dibersihkan. Pencucian kandang menggunakan alat

pembersih bertekanan tinggi atau siraman steam dan soda (North et al., 1990).

2.4.3. Biosekuritas Kandang dan Peralatan Kandang

Kandang tipe closed house dibuat dengan tujuan agar lingkungan luar

seperti udara panas, hujan, angin dan intensitas matahari tidak berpengaruh

banyak terhadap keadaan di dalam kandang. Bangunan yang baik sedapat

mungkin menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi ternak ayam yang

dipelihara, maka diperlukan bahan-bahan yang baik untuk membuat kandang

(Sudaryani dan Santoso 2004). Ketebalan alas litter untuk daerah tropis tidak

lebih dari 5 cm dan untuk daerah dingin sekitar 8 cm. Ketebalan alas litter juga

akan mempengaruhi efisiensi kerja buruh, karena sering diketahui bahwa lantai

kandang pada pemeliharaan ayam broiler sering kali basah terkena air minum.

Akibatnya bahan litter menjadi keras dan bila terlanjur keras segera dikeluarkan

oleh pekerja kandang untuk diganti dengan yang kering (Rasyaf, 2012).

Pergantian sekam dilakukan ± 6 minggu sekali atau jika memang sudah

tidak layak lagi dipakai sesuai dengan keadaan lapangan. Litter harus dijaga agar

tetap kering dan bersih, litter yang basah bisa meningkatkan kandungan amonia

dan bisa menjadi tempat berkembang biak berbagai penyakit serta menyebabkan

bulu ayam kotor. Sekam yang tidak pernah dibalik akan menggumpal dan

menyebabkan kandungan amonia meningkat sehingga ayam akan terinfeksi

escherechia coli serta batuk yang tidak sembuh (CRD). Kasus ini akan diikuti

angka kematian yang tinggi. Sekam selalu dibalik dan diganti dengan yang baru
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sehingga sekam tetap kering dan tidak menggumpal selama periode pemeliharaan

dalam kurun waktu bulanan, performa ayam akan selalu baik dan angka kematian

kecil (Fadilah, 2005). Sekam (litter) harus dalam keadaan kering tidak ada atap

yang bocor dan air hujan tidak ada yang masuk walau angin kencang.

Pengontrolan kualitas litter sangat penting untuk mendukung keberhasilan

produksi ternak. Tingginya kadar air pada litter akibat kesalahan pemberian

minum dan sedikitnya ventilasi akan menyebabkan bertambahnya amonia yang

bisa menambah timbulnya penyakit pernafasan dan penglihatan ayam serta

menyebabkan timbulnya infeksi usus pada ayam (Dwicipto, 2010).

Pembersihan, pencucuian dan penyemprotan kandang serta peralatan

sebelum dan setelah selesai panen, pembersihan secara berkala terhadap litter,

langit-langit kandang dan dinding-dinding kandang dari debu dan sarang laba-laba

sangat perlu dibersihkan guna meminimalisir agen dan penyebaran penyakit

(Fadilah et al., 2007). Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam

kandang harus selalu dijaga kebersihannya. Peralatan dan perlengkapan yang

kotor dapat mengundang hewan/serangga yang dapat menyebabkan timbulnya

penyakit. Kebersihan peralatan dan perlengkapan kandang harus dikontrol

sesering mungkin, terutama pada saat dilakukan kegiatan pemberian pakan.

Beberapa cara untuk mencegah kontaminasi diantaranya dengan mencuci,

desinfeksi dan mengisitirahatkan kandang serta peralatan (rest period) agar kering

secara normal (Hubbard, 2005).
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2.4.4. Biosekuritas Air Minum dan Pakan

Monitoring biosekuritas terhadap air adapat dilakukan dengan cara

melakukan pemeriksaan kualitas air minimal sekali dalam setahun yang meliputi

pemeriksaan kimiawi/bakteriologis (kesadahan, mineral dan metal) dan secara

teratur melakukan penggelontoran/pengurasan (flushing) air dalam kandang

minimal seminggu sekali guna untuk menghilangkan residu (Cobb, 2010). Air

minum harus tersedia sepanjang waktu karena kandungan air dalam tubuh ayam

lebih dari 70%. Jangan membiarkan ayam terlalu lama tidak minum karena bisa

mengakibatkan stres dan dehidrasi serta dapat menggangu proses metabolisme

dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada ayam (Fadilah, 2005).

Upaya yang harus dilakukan untuk mengamankan pakan adalah

menghilangkan atau mengurangi dampak resiko terjadinya kesalahan formulasi

pakan seperti kelebihan garam, melakukan pengawasan kualitas pakan,

melakukan sanitasi truk pengangkut pakan, baik sebelum berangkat maupun tiba

di farm dan memeperhatikan lama penyimpanan bahan baku ataupun

penyimpanan pakan jadi (Rasyaf, 2012). Pakan ayam broiler sering menggunakan

suplemen nutrisi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Suplemen nutrisi lain

diantaranya antibiotik, antioksidan, coccidiostat dan xanthophylls (Fadilah, 2005).

Gudang tempat penyimpanan pakan sebaiknya tidak lembab agar jamur tidak

tumbuh dan bercampur dalam pakan serta jauh dari hewan liar atapun serangga

(Abidin, 2003).
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2.4.5. Biosekuritas Orang/Karyawan

Biosekuritas dapat dilakukan dengan pembatasan terhadap tamu-tamu

yang berkunjung ke peternakan dan apabila ada atamu yanng berkunjung maka

harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu. Semua orang yang masuk area

peternakan baik karyawan maupun tamu harus memakai baju kerja peternakan

yang bersih dan alas kaki (sepatu boot) serta masker untuk menghindari

kontaminasi penyakit (Murdiyati 2003).

Orang merupakan pembawa kontaminan yang paling banyak begitu pula

dengan sopir truk, teknisi dan pengunjung tidak diperkenankan masuk tanpa

mengikuti aturan yang ada. Karyawan tidak boleh berpindah dari satu tempat ke

tempat yang lain, bila hal tersebut terjadi maka harus mengganti baju dan sepatu

boot serta mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki kandang peternakan

(Hubbard, 2005). Usaha peternakan harus menjalankan biosekuritas dengan ketat

(grand parent stock/final stock) dan wajib untuk menerapkan prosedur dengan

sangat ketat, misalnya tamu yang akan masuk sebelumnya tidak boleh

mengunjungi farm pada level dibawahnya (parent stock, final stock, komersial,

prosesing, dll) paling sedikit tiga hari setelah kunjungan (Fadilah et al., 2007).

2.5. Program Vaksinasi

Vaksin adalah penyakit yang telah dilemahkan dan dimasukkan ke tubuh

ayam untuk merangsang kekebalan dari tubuh untuk melawan penyakit. Vaksin

killed berisi virus yang dilemahkan, kemudian dicampur dalam emulsi minyak

dan bahan stabilisator lainnya. Tujuan dari penggunaan vaksin ini untuk
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memperoleh kekebalan yang lebih lama dan stabil. Kekebalan  yang diperoleh

umumnya bersifat humoral dan daya kerja dari vaksin inaktif ini lebih lambat

(paling cepat 2 minggu), tetapi memiliki kekebalan yang lama (bisa 3 bulan)

(Sudaryani dan Santoso, 2011). Pelaksanaan vaksinasi akan mencapai tingkat

keberhasilan yang tinggi jika beberapa persyaratan yaitu ayam dalam kondisi

sehat, vaksin yang digunakan bermutu dan belum kadaluarsa, vaksin diberikan

sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan proses vaksinasi tidak terkena sinar

matahari langsung, tetapi tetap terang (Abidin, 2003).

Tipe vaksin yang diberikan pada DOC antara lain adalah vaksin virus

hidup (live virus vaccine) merupakan virus di dalam vaksin masih hidup dan

memiliki kemampuan yang lengkap untuk menghasilkan kekebalan tubuh

terhadap suatu penyakit sehingga bisa menangkal penyakit yang menyerang tubuh

ayam (Murdiyati, 2003). Vaksin yang dilemahkan (attenuated vaccine) adalah

vaksin yang dibuat dengan cara melemahkan organisme aktif, sehingga ketika

diberikan ke ayam akan menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit

dalam bentuk yang lebih ringan dan vaksin yang dimatikan (killed vaccine)

menggunakan organisme untuk menghasilkan vaksin yang telah dimatikan dan

tidak memiliki kemampuan untuk menularkan penyakit kepada ayam, namun

memiliki kemampuan untuk memproduksi antibodi ketika vaksin digunakan

(Fadillah et al., 2007).

Biosekuritas dilakukan mencegah penyakit dan menjaga kesehatan ternak.

Kesehatan ayam sangat penting untuk produksi ayam broiler, kesehatan yang

rendah akan memberikan dampak negatif dalam segi manajemen dan produksi,
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termasuk tingkat pertumbuhan ayam, FCR, pengafkiran, daya hidup dan prosesing

(Ross, 2009). Pemberian antibiotik becampur vitamin dan mineral perlu

dilakukan melalui air minum selama tiga hari yaitu sebelum, pada saat dan

sesudah vaksinasi. Begitu pula bila ada perubahan musim dan ada hal-hal lain

yang diluar kebiasaan. Pemberian campuran antibiotik, vitamin dan mineral dapat

melalui air. Ayam yang menunjukkan tanda-tanda terkena penyakit ringan segera

disingirkan dari kelompoknya dan tidak perlu menunggu sampai parah (Rasyaf,

2012). Berikut merupakan program vaksinasi ayam broiler dari DOC sampai

umur 29 hari yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Program Vaksinasi dan Pengobatan untuk Ayam Broiler
Komersial (Fadilah, 2005)

Umur Ayam
(hari)

Perlakuan Dosis Aplikasi Keterangan

1 Air gula aren 2 – 5% Air minum Tidak lebih 6 jam

1 – 5
Antibiotik dan

vitamin
Sesuai dengan

anjuran
Air minum

4
ND Killed

ND Lived

0,5 Ds atau
normal
Normal

Subcutan

Tetes mata

7 – 8 Vitamin Sesuai anjuran Air minum

9 IBD Lived Normal Air minum

10 – 11 Vitamin Sesuai anjuran Air minum

18 IBD Lived Normal Air minum Jika diperlukan

19 – 20 Vitamin Sesuai anjuran Air minum

21 ND Lived Normal Air minum

22 – 23 Vitamin Sesuai anjuran Air minum

25 – 29 Antibiotik Sesuai anjuran Air minum Jika diperlukan
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Langkah untuk meningkatkan performa ayam yang dibawah rata-rata

bobot badan akan dilakukan tindakan culling dan grading untuk dipelihara secara

intensif pada tempat karantina. Sedangkan ayam yang bobot badanya diatas rata-

rata akan dipelihara dalam satu kelompok dengan ayam yang memiliki bobot

normal (Iskandar, 2013).

2.6. Penanganan Penyakit

1a 1b                                1c
Ilustrasi 1. Penyakit-Penyakit yang Sering Menyerang Ayam

Keterangan: 1a. Ayam terinfeksi kolibasilosis (escherichia coli); 1b. Ayam
terinfeksi hidrops ascites; 1c. Ayam terinfeksi CRD Kompleks.

Escherichia coli merupakan bakteri yang normal hidup pada saluran

pencernaan dan normal terdapat banyak di lingkungan peternakan ayam.

Escherechia coli menyerang ayam pada berbagai tingkatan umur, salah satunya

ayam umur 3 – 8 minggu. Pada ayam umur 3 – 8 minggu penyebab kematian

dengan gejala yaitu omphalitis, jaringan sekitar pusar menjadi lembek seperti

bubur, oedema pernapasan disertai bersin, anemia dan kekurusan yang bisa

menimbulkan kematian sebesar 1 – 2% (Ilustrasi 1a). Infeksi escherichia coli

dapat sebagai primer maupun sekunder mengikuti serangan penyakit yang lain.
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Infeksi sekunder biasanya setelah terjadi serangan penyakit lain (IB, CRD, ILT

dan ND bentuk pernapasan). Kondisi stres dan kandang yang berdebu merupakan

salah satu faktor pemicu serangan kolibasilosis (Jahja et al., 2006).

Kolibasilosis terutama menyerang ayam muda dan penyakit ini biasanya

timbul akibat infeksi sekunder (ikutan) karena ayam mengalami stres atau infeksi

yang baru. Gejala penyakit ini yakni ayam kurus, bulu kusam, nafsu makan turun,

pertumbuhan terganggu, diare dan pada ayam mati terjadi radang kantong udara

(Ilustrasi 1a) (Rahayu et al., 2011). Pencegahan dimulai dari perbaikan sanitasi

lingkungan, kandang, pakan dan air. Sedangkan pengobatan pada penyakit

kolibasilosis dapat diobatai dengan menggunakan antibiotik nitrofurans bila

terjadi septikemia atau menggunakan neomisin bila terjadi diare dan radang usus

(Soekardono dan Partosoedjono, 1991).

Hidrops ascites disebut juga dengan waterbelly (perut kembung) yang

merupakan suatu kondisi ditandai dengan penggumpalan cairan pada rongga perut

(Ilustrasi 1b). Hidrops ascites lebih sering dijumpai pada ayam tipe pedaging dan

biasanya menyerang segala umur tetapi lebih sering pada umur 3 minggu keatas.

Penyebab hidrops ascites karena kapasitas paru-paru untuk meyediakan oksigen

kurang. Faktor penyebabnya antara lain adalah genetik dan terjadi juga dalam

keadaan yang menyebabkan kerja jantung dan paru-paru yang meningkat seperti

hipoksia, hipoproteinemia, malnutrisi, keracunan dan penyakit saluran pernapasan

(Jahja et al., 2006). Perubahan mencolok adalah terjadinya busung air pada perut,

pelebaran jantung bagian kanan dan perubahan hati yang bervariasi. Rongga

perut terisi banyak cairan dengan atau tanpa jendalan fibrin (Ilustrasi 1b). Pada
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jantung terjadi penebalan endocordium berbenjol terutama pada kelep atrio

ventrikular. Hati dapat menjadi belang atau mengkerut dengan permukaan yang

tidak rata atau selubung warna kelabu dan penyebab penyakit ini belum diketahui

secara pasti namun diperkirakan penggunaan garam dalam pakan yang berlebihan

dapat menyebabkan busung lapar (Soekardono dan Partosoedjono, 1991).

Penyakit ascites terjadi akibat gangguan keseimbangan antara kebutuhan

dan kemampuan paru-paru dalam mengambil oksigen. Penyakit ini antara lain

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni pertukaran atau sirkulasi udara yang jelek

di dalam kandang, pertumbuhan ayam yang terlampau cepat sehingga terjadi

peningkatan kebutuhan oleh jaringan tubuh dan sementara paru-paru tidak mampu

menyuplai atau memenuhi kebutuhan tersebut, kandang yang terletak di dataran

tinggi dengan oksigen yang terbatas, pemberian obat yang overdosis dan

kekurangan oksigen di mesin tetas. Ayam yang terserang ascites jantungnya akan

berdegup kencang lebih cepat untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru dan

jaringan tubuh. Hal ini terjadi karena volume darah yang harus dipompa

meningkat sehingga jantung akan mengalami pembesaran yang berlangsung terus

menerus. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan detak jantung sehingga

menyebkan terganggunya sirkulasi darah dan diikuti perembasan cairan dari

pembuluh darah yang akan mengumpul di daerah jantung dan perut. Dalam

kondisi ini ayam  akan terlihat sulit bernafas dan akhirnya mati. Kematian akibat

ascites dapat mencapai 2 – 10% (Rahayu et al., 2011).

Chronic respiratory disease (CRD) adalah penyakit infeksi menular yang

disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini terjadi secara berlarut-larut dan
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menimbulkan gangguan terutama pada saluran pernapasan unggas. Salah satu

gejala CRD adalah ngorok sehingga peternak sering menyebutnya penyakit

ngorok.  Kejadian CRD murni jarang ditemui dan umumnya sudah ada komplikasi

dengan penyakit lain terutama escherichia coli, sehingga disebut CRD Kompleks

(Ilustrasi 1c). CRD pada ayam disebabkan oleh bakteri mycoplasma

gallisepticum yang bersifat gram (-) dan berbentuk pleomorfik yang biasanya

kokoid. Penyakit ini dapat meningkatkan kepekaan terhadap infeksi escherichia

coli (kolibasilosis), IBD dan ND.  Ayam yang telah sembuh dapat akan bertindak

sebagai pembawa bibit penyakit dan sebagai sumber penularan ke ayam lain yang

sehat. Angka kesakitan tinggi tapi angka kematian rendah.  Pengendalian

penyakit dapat dilakukan melalui biosekuritas yang ketat salah satunya adalah

sanitasi kandang, membatasi tamu, litter harus kering dan bersih, ventilasi

kandang cukup dan pelaksanaan pemeliharaan melalui sistem all in all out (Jahja

et al., 2006).

Sindroma kematian mendadak dan spiking mortality syndrome adalah jenis

penyakit kematian pada ayam potong yang sedang tumbuh cepat dengan kematian

yang mendadak. Penyebabnya secara pasti belum diketahui tetapi mungkin

merupakan penyakit metabolik karena peristiwa lipogenesis, keutuhan selaput sel

dan keseimbangan elektrolit intraseluler. Penyakit ini diduga berkaitan dengan

kandungan karbohidrat pakan yang tinggi dan konversi pakan yang baik. Ayam

pedaging yang mati akibat penyakit ini tidak menunjukkan gejala-gejala klinis

sebelumnya. Ayam secara tiba-tiba menjulurkan leher, tersengal dan mati dengan

kelabakan dan sering membalik diri dengan punggung di lantai dan dada di bawah
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atau miring. Kematian mendadak ini pada ayam jantan dapat dijumpai pada umur

3 hari sampai dengan 12 minggu. Puncak kematian terjadi umur 14 – 32 hari

(Soekardono dan Partosoedjono, 1991).

2.6.1. Penanganan Ayam Mati dan Limbah Peternakan

Penanganan ayam mati tidak mungkin dibuang atau dimusnahkan diluar

karena akan mengganggu kenyamanan penduduk sekitar, maka harus dipilih

lokasi di dalam wilayah peternakan yang memungkinkan sisa-sisa produksi ini

tidak mengganggu kegiatan produksi lainnya serta mencegah pencemaran

lingkungan (Hadi, 2001). Untuk mencegah pencemaran lingkungan dan

mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, bila ada ayam yang mati di dalam

kandang sebaiknya segera disingkirkan dan dibakar (Rasyaf, 2012).

Metode pembuangan unggas yang mati di industri perunggasan yaitu

dengan dikubur, dibakar dan dipotong untuk daur ulang sebagai pakan ternak

(Mulyantini, 2010). Bentuk tinja kotoran ayam bercampuran dengan litter banyak

dihasilkan oleh peternakan komersial di Indonesia dan dipergunakan untuk dijual

sebagai pupuk dan jarang sekali tinja bercampur litter digunakan sebagai pakan

unggas karena kandungan seratnya terlalu tinggi (Rasyaf, 2012).

Limbah harus dimusnahkan atau dijauhkan dari areal produksi. Lokasi

peternakan harus memmpunyai tempat yang nyaman dan tidak terganggu dari

efek limbah peternakan serta menganggu kegiatan produksi serta mencegah

pencermaran lingkungan (Tobing, 2002). Limbah peternakan ada dua bentuk,

yakni limbah cair dan limbah padat. Feses sebagai salah satu bentuk limbah dapat
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dimanfaatkan sebagai campuran bahan pakan terank atau pupuk tanaman. Jenis

limbah lain seperti plastik, botol bekas dan limbah obat cair dimasukkan ke dalam

wadah sendiri sehingga tidak mencemari lingkugan kandang. Ayam yang mati

(bangkai) harus dibakar untuk mengoptimalkan program pencegahan penyakit

(Lesson dan Summer, 2000).

2.7. Indikator Keberhasilan

2.7.1. Keseragaman Bobot Badan

Kontrol keseragaman bobot badan pada ayam pedaging meliputi beberapa

hal yaitu:

1. Monitor keseragaman dimulai umur 3 minggu (85% harus sesuai dengan bobot

badan standar).

2. Melakukan seleksi setiap hari hingga umur 10 minggu dan jika keseragaman

kurang dari 85% saat umur 6 minggu, maka dilakukan grading total.

3. Seleksi atau pisahkan ayam berdasarkan kelompok bobot badan dan waktu

penimbangan sebaliknya dilakukan sore hari (untuk menghindari stres panas).

4. Memperhatikan kualitas pakan (menggunakan bentuk crumble atau pellet

berkualitas tinggi) serta kualitas air minum.

5. Memberikan pakan dalam jumlah yang sama untuk masing-masing ayam serta

mendistribusikan pakan dan air minum dalam jumlah yang cukup dengan waktu

yang sama (Fadilah, 2005). Pertambahan bobot badan juga berpengaruh terhadap

culling dan seleksi karena dilakukan berdasarkan bobot badan, pengukuran

pertambahan bobot badan dilakukan dalam waktu satu minggu untuk
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mempermudah pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari ayam stres

(Mulyantini, 2010).

2.7.2. Feed Convertion Ratio (FCR)

Konversi pakan adalah banyaknya pakan yang dikonsumsi untuk

menghasilkan satu kilogram berat ayam hidup.  Rumus FCR yaitu (total pakan

yang dikonsumsi – total pakan sisa) : total ayam yang hidup (Fadilah, 2005).

Biosekuritas dilakukan untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan ternak.

Kesehatan ayam sangat penting untuk produksi ayam broiler. Kesehatan yang

rendah akan memberikan dampak negatif dalam segi manajemen dan produksi,

termasuk tingkat pertumbuhan ayam, feed convertion ratio (FCR), pengafkiran,

liveability (daya hidup) dan prosesing (Ross, 2009).

2.7.3. Mortalitas

Mortilitas/kematian adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

keberhasilan usaha pengembangan peternakan ayam. Angka mortilitas diperoleh

dari perbandingan jumlah ayam yang mati dengan jumlah ayam yang dipelihara

(Lacy dan Vest, 2000). Tingkat mortilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

diantaranya adalah bobot badan, bangsa, tipe ayam, iklim, kebersihan lingkungan,

sanitasi peralatan dan kandang, vaksinasi serta penanganan penyakit. Kematian

pada suhu yang tinggi dapat mencapai 30% dari total populasi ternak yang ada

(Rasyaf, 2002). Akibat tinggi atau rendahnya mortalitas dapat berasal dari

peternakan itu sendiri. Manajemen yang salah, cuaca, cekaman panas, lingkungan
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yang kotor dan racun yang terkandung dalam pakan atau ransum sangat

mempengaruhi daya hidup ternak ayam (Sudaryani dan Santoso, 2011).


