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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ayam kampung merupakan ternak omnivora atau pemakan segalanya yang 

mengelompok dalam kelas Aves dengan ordo Galliformes dan spesies Gallus 

domesticus. Ayam ini telah berkembang pesat di Wilayah Indonesia dan 

Kabupaten Kampar khususnya. Ayam kampung banyak dipelihara oleh 

masyarakat Kampar sebagai pemanfaatan pekarangan, pemenuhan gizi, dan 

tambahan pendapatan keluarga. Ayam ini memiliki daya adaptasi yang tinggi 

sehingga mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, lingkungan, dan 

iklim yang ada. Masyarakat pada umumnya memelihara ayam kampung sebagai 

usaha sampingan sehingga umumnya ayam kampung dipelihara secara tradisional 

atau ekstensif (Pamungkas, 2005). 

Populasi ayam kampung terus meningkat pertahunnya. Informasi yang 

disampaikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016) 

menyebutkan bahwa populasi ayam kampung secara nasional di tahun 2015 

meningkat sekitar 34,75% dari tahun 2014. Populasi ayam kampung di tahun 

2015 sekitar 285.021.000 ekor, sedangkan untuk tahun 2014 sekitar 275.116.000 

ekor.  

Provinsi Riau melalui BPS (2016) melaporkan bahwa populasi ayam 

kampung di tahun 2015 sekitar 3.600.303 ekor, meningkat sekitar 7,57% dari 

tahun 2014 dengan populasi sekitar 3.327.820 ekor. Sementara itu, Kabupaten 

Kampar melalui BPS Kampar (2015) melaporkan bahwa populasi ayam kampung 

di tahun 2014 sekitar 482.306 ekor. BPS Kampar (2015) juga melaporkan tentang 
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kontribusi ayam kampung berupa produknya, seperti produksi daging sekitar 

395.340 kg, produksi telur sekitar 5.567.315 butir atau sekitar 222.693 kg.  

Sebaran populasi ayam kampung di Kabupaten Kampar merata di setiap 

kecamatan yang ada, seperti di Kecamatan Tambang sekitar 66.487 ekor (BPS 

Kampar, 2015) yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang dimiliki oleh 

Kecamatan Tambang. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan populasi 

ayam kampung di kecamatan ini adalah perbaikan produktivitas melalui perbaikan 

sistem pemeliharaan. 

Tingkat produktivitas ayam kampung dapat diperbaiki melalui perbaikan 

sistem pemeliharaan, yakni dari ekstensif, semi intensif sampai dengan intensif. 

Menurut Wihandoyo et al. (1981), Wiloeto dan Rozani (1986), ayam kampung 

yang dipelihara secara ekstensif produksi telurnya sekitar 58-78 butir/tahun. 

Namun jika dipelihara dengan sistem intensif maka produksi telur dapat mencapai 

sekitar 120-151 butir/tahun (Nataamijaya, 1988). Hal yang sama terjadi perbaikan 

pada peningkatan bobot badan umur 20 minggu dari 950-1200 g/ekor menjadi 

1400-1750 g/ekor (Yaman, 2010). 

Pengkajian tentang produktivitas ayam kampung yang dipelihara secara 

semi intensif di Kabupaten Kampar dilaporkan Masperi (2014), yakni tentang 

potensi reproduksi ayam kampung yang dipelihara di Desa Koto Perambahan 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rataan produksi telur di Dusun Padang Merbau Barat sekitar 7,85±1,98 

butir/ekor dengan Hen Day Production (HDP) 60,38±34,25%. Rataan produksi 

telur di Dusun Padang Merbau Timur sekitar 8,60±2,33 butir/ekor dengan HDP 

57,67±35,90%. Rataan bobot telur ayam kampung di Padang Merbau Barat sekitar 
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37,94±5,13 g/butir dengan egg mass sekitar 17,99±14,68 g. Rataan bobot telur 

ayam kampung di Dusun Padang Merbau Timur sekitar 38,45±3,07 g/butir 

dengan egg mass sekitar 17,36±15,91 g.  

Ahmadani (2015) juga melaporkan tentang sifat-sifat reproduksi ayam 

kampung di dua lokasi penelitian, yakni di Dusun Padang Merbau Barat dan 

Padang Merbau Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot telur tetas 

ayam kampung di Dusun Padang Merbau Barat sekitar 36,77±4,85 g/butir dan 

Padang Merbau Timur sekitar 38,27±3,05 g/butir. Bobot tetas atau bobot anak 

ayam umur sehari di Dusun Padang Merbau Barat sekitar 30,00±2,85 g/ekor dan 

Padang Merbau Timur sekitar 31,49±2,90 g/ekor, dan daya tetas ayam kampung 

di Dusun Padang Merbau Barat sekitar 90,53±12,40% dan di Padang Merbau 

Timur sekitar 95,17±6,53%.  

Kelompok Ternak Sepakat Jaya merupakan satu-satunya kelompok ternak 

yang memelihara ayam kampung di Desa Padang Laweh Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Kelompok ternak ini belum lama berdiri, yakni sekitar 2 

tahun yang lalu. Kelompok Ternak Sepakat Jaya didirikan dengan tujuan untuk 

membantu menambah pendapatan keluarga melalui usaha pemeliharaan ayam 

kampung. Anggota Kelompok Ternak Sepakat Jaya pada saat berdiri sekitar 10 

orang, dengan ketua kelompok Almaturidi, A.Md. Populasi ayam kampung yang 

dimiliki oleh Kelompok Ternak Sepakat Jaya sekitar 498 ekor, dengan rincian 145 

ekor jantan dan 353 ekor betina. Perkembangan populasi ayam kampung di 

Kelompok Ternak Sepakat Jaya masih belum baik, hal ini diduga ada 

hubungannya dengan produktivitasnya, seperti sifat-sifat produksi. 
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Pengkajian sifat-sifat produksi yang meliputi umur pertama bertelur (UPB), 

bobot induk saat bertelur (BI), bobot telur pertama (BTP), dan produksi Telur 

(PT) diperlukan untuk pengembangan ayam kampung dimasa yang akan datang. 

Hal ini dilakukan karena dilihat dari potensi ayam kampung tersebut, usaha 

budidaya dapat dilakukan, baik sebagai usaha sampingan untuk penambahan 

pendapatan keluarga ataupun sebagai usaha pokok.  

Atas dasar pemikiran tersebut maka telah dilakukan penelitian tentang 

Produktivitas Ayam Kampung yang Dipelihara Secara Semi Intensif di Kelompok 

Ternak Sepakat Jaya Desa Padang Laweh Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sifat produksi ayam 

kampung yang dipelihara secara semi intensif di Kelompok Ternak Sepakat Jaya. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi pemerintah 

Kabupaten Kampar untuk pengembangan ayam kampung di masa yang akan 

datang. Manfaat lainnya adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi di 

kalangan akademisi dalam penelitian sejenis.  

 


