
 16 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kondisi Umum Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis terletak pada jalur tengah 

lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten ini  

mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk 

menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok. 

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-

sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan 

perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 

Kecamatan dengan luas wilayah 7.656.03 km
2
, berada pada posisi antara 0

0
00 -1

0
 

00 Lintang Selatan dan 101
0
 02 - 101

0
 55 Bujur Timur.  

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi Sebelah Utara dengan 

Kabupaten Kampar dan Pelalawan, sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi, 

sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan sebelah Timur dengan 

Kabupaten Indragiri Hulu. Dilihat dari batas-batas kabupaten yang langsung 

berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini 

dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Potensi yang cukup besar untuk dikembangkan 

yaitu dengan beternak ayam ras pedaging, dimana populasi ayam ras pedaging 

cukup tinggi dibanding dengan ternak lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Peta Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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                Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singing 

 

4.2. Profil PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru (GUP) 

4.2.1. Sejarah PT. Gemilang Unggas Prima Pekabaru 

 PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru, sebuah perseroan yang beroprasi 

berdasarkan hukum negara republik Indonesia dan berkedudukan di Pekanbaru, 

dalam hal ini diwakili secara sah oleh sub area head-nya tuan Syakban Makhmud, 

yang beralamat di Pekanbaru Perusahaan ini merupakan yang bergerak dalam 

bidang peternakan unggas yang sudah berdiri pada tahun 2002 dihadapan Retno 

Widayati, SH notaries yang berkedudukan di Pekanbaru. Akte pendirian tersebut 

telah mendapat pengesahan dari mentri kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 

oktober 2000 No C-114. HT 03.01- Th. 2002. 

PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bentuk kerjasama/mitra yaitu tujuannya untuk menyongsong 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di masyarakat dinamis dan upaya 

dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Penerapan pada kerjasama antara para 

pihak sebagai berikut: 1. Bahwa pihak pertama adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang perdagangan/distributor sarana produksi peternakan dan hasil-hasil 

peternakan, bermaksud menjalankan kemitraan dengan peternak 2. Bahwa pihak 

kedua adalah peternak yang memerlukan bantuan permodalan, bantuan teknis 

pemeliharaan ternak/ayam dan menajemen usaha 3. Bahwa pihak kedua 

bermaksud untuk menjadi mitra pihak pertama menurut pola kemitraan yang 

ditawarkan oleh pihak pertama dan ketentuan-ketentuan yang di sepakati 

4.2.2.  Letak Goegrafis  

   PT. Gemilang Unggas Prima Pekanbaru yang terletak di tengah-tengah 

kota Pekanbaru dengan tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta (komplek 

sentral bisnis arengka) blok A3, Pekanbaru, riau 28282, indonesia 

4.2.3. Visi  

Menjadi mitra stratejik yang lebih produktif, kompetitif dan bertanggung 

jawab dalam penyediaan produk peternakan ayam potong yang berkwalitas tinggi 

dan lebih propesional bagi konsumen atau rekanan kami.  

4.2.4. Misi  

Memberikan pelayanan terbaik yang berkualitas dan secara profesional 

kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan citra di mata klien atau 

konsumen. 

4.2.5. Struktur Organisasi PT Gemilang Unggas Prima Pekanbaru  

Organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan urat nadi dimana di 

dalamnya terdapat program kerja dan sarana-sarana yang akan dicapai, serta cara-

cara dalam mencapai suatu sasaran, dalam struktur organisasi perusahaan baik 
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secara vertical maupun horizontal pimpinan dan bawahan secara bersama-sama 

menjalankan usaha untuk pencapaian tujuan perusahaan. Pembagian tugas dalam 

suatu organisasi diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu menghilangkan 

penyimpangan yang timbul, dalam menjalankan usahanya PT. Gemilang Unggas 

Prima Pekanbaru sebagai tugas dan tanggung jawab dalam bentuk depertemen, 

dimana masingmasing depertemen tersebut adalah depertemen produksi, 

depertemen marketing, department accounting dan department finance, dari 

bagian struktur organisasi dapat dilihat pembagian tugas dan wewenang kepada 

masing-masing departemen serta bagian-bagian dalam struktur tersebut.  

4.3. Profil Peternak 

Profil peternak adalah gambaran dari peternak yang menjelaskan tentang 

data diri dari peternak yang meliputi antara lain umur, pendidikan, jenis kelamin 

dan lain sebagainya. Profil peternak ayam ras pedaging di Kabupaten Kuantan 

Singingi dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. 

4.3.1. Umur 

Distribusi peternak menurut umur dapat ditampilkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Umur Peternak  

Umur (Tahun)  Skala Usaha  

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. 20-50 

2. >50 

7 (87,5%) 

1 (12,5%) 

16 (100%) 

0 (0%) 

5 ( 71,43%) 

      2 (28,57%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian rata-rata semua usia peternak berada pada usia produktif 

sehingga potensial dalam mengembangkan usaha peternakan ayam ras pedaging 

di Kabupaten Kuantan Singingi. Mantra (2003), menyatakan bahwa batas umur 

produktif di negara Indonesia pada kelompok umur 15-64 tahun 
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Soekartawi (2005), menjelaskan bahwa usia produktif peternak akan lebih 

optimal dalam mengelola usaha peternakannya sehingga dimungkinkan adanya 

peningkatan produktifitas, pendapatan dan juga mempengaruhi kemampuan fisik 

pola fikir sehingga sangat optimal dalam pengembangan usaha ternaknya. 

Ditambahkan Mardikanto (1993) umur merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi efisiensi belajar dan semakin tua (di atas 50 tahun) biasanya hanya 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa ditetapkan oleh masyarakat 

setempat. 

4.3.2. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian jenis kelamin peternak dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Jumlah dan Persentase Jenis Kelamin Peternak 

Jenis Kelamin 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Laki-laki 4 (50%) 14 (87,5%) 7 (100%) 

Perempuan 4 (50%) 2 (12,5%) 0 ( 0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Berdasarkan hasil penelitian peternak yang berjenis kelamin laki-laki lebih 

dominan dibandingkan dengan peternak berjenis kelamin perempuan, dimana 

laki-laki lebih banyak yang tertarik untuk beternak dibandingkan perempuan, laki-

laki lebih banyak memiliki kemampuan baik dari segi tenaga, waktu dan lain 

sebagainya, oleh karena itu peternak laki-laki lebih tinggi dibandingkan peternak 

perempuan. Menurut Warman (2016), tingginya jumlah peternak berjenis kelamin 

laki-laki dibandingkan perempuan adalah hal yang wajar dimana pihak yang 

bertanggung jawab terhadap keluarga atau yang menjadi kepala keluarga adalah 

laki-laki. Seorang kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi 

keluarganya. 
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4.3.3. Pendidikan 

Hasil penelitian tingkat pendidikan responden ditampilkan pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Tingkat Pendidikan Peternak 

Pendidikan 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

SD 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

SMP 4 (50%) 3 (18,75%) 2 ( 28,58%) 

SMA 3 (37,5%) 12 (75%) 5 (71,42) 

S1 1 (12,5) 1 (6,25) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pendidikan peternak tertinggi pada 

skala usaha I adalah pendidikan SMP skala usaha II yang paling tinggi ada tingkat 

pendidikan pendidikan SMA sedangkan pada skala usaha III tingkat pendidikan 

yang paling tinggi adalah pendidikan SMA. Tingkat pendidikan yang terendah 

dari ketiga skala usaha tersebut adalah S1. Tinggi pendidikan yang ditempuh oleh 

peternak akan berkaitan dengan tingkat kemampuannya dalam menyerap 

pengetahuan yang diberikan. 

Menurut Sunarto (2006), pendidikan merupakan suatu indikasi yang 

sangat penting dalam menilai suatu keberhasilan usaha, karena dengan tingkat 

pendidikan seseorang akan lebih mudah untuk mengadopsi ilmu dan teknologi 

secara lebih optimal, sehingga dapat diterapkan dalam usaha yang lebih baik. 

Tingkat pendidikan yang relatif tinggi memungkinkan peternak dapat menerima 

bimbingan yang diberikan petugas penyuluhan lebih baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas usahanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syafaat, dkk. 

(1995) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka 

akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, yang mana akan semakin 

tinggi pula produktivitas kerja yang dilakukannya. Oleh karena itu dengan 
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semakin tingginya pendidikan petani diharapkan kinerja uasaha pertanian dan 

peternakan akan semakin berkembang. 

4.3.4. Mata Pencarian Utama 

Hasil penelitian mata pencarian utama peternak disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Jumlah dan Persentase Mata Pencarian Utama Peternak  

Mata Pencarian 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Petani  3 (37,5%) 2 (12,5%) 2(28,57%) 

Pedagang  1 (12,5%) 2 (12,5%) 0 (0%) 

Wiraswasta  3 (37,5%) 11 (68,5%) 3 (42,85%) 

PNS 1 (12,5%) 1 (6,25%) 0 (0%) 

Petugas PLN 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,29%) 

Honorer 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,29%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Berdasarkan hasil penelitian, pada ketiga skala usaha tersebut mata 

pencarian paling dominan adalah berada pada mata pencarian wiraswasta. Hal ini 

diduga karena pekerjaan wiraswasta dapat lebih banyak meluangkan waktu untuk 

mengurus ternak dibandingkan dengan mata pencarian yang lain. Disamping mata 

pencarian utama di atas, responden juga memelihara ternak namun menganggap 

beternak sebagai pekerjaan sampingan sehingga curahaan waktu untuk ternak 

tidak cukup sehingga berpengaruh terhadap usaha peternakan yang lambat. 

Menurut Soedjana (1993), umumnya penduduk pedesaan mencurahkan 

perhatiannya pada usaha pokok sehingga pemeliharaan ternak kurang 

diperhatikan.  
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4.3.5. Pengalaman Beternak 

Hasil penelitian pengalaman beternak dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Lama Pengalaman Beternak 

Pengalaman Beternak 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

<3 Tahun  8 (100%) 14 (87,5%) 3 (42,85%) 

3-5 Tahun 0 (0%) 1 (6,25%) 4 (57,15%) 

>5 Tahun 0 (0%) 1 (6,25%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pengalaman beternak yang paling 

tinggi dari ketiga skala usaha berada pada interval <3 tahun, pengalaman beternak 

sangat erat kaitannya dengan keterampilan yang dimiliki, semakin lama 

pengalaman beternak seseorang maka keterampilan yang dimiliki akan lebih 

tinggi dan lebih baik. Umumnya, pengalaman beternak diperoleh secara turun 

temurun dari orang tua dan kurang didukung oleh penambahan ilmu dan 

keterampilan yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal sehingga 

mempengaruhi terhadap peningkatan ilmu dan keterampilan peternak.  

Menurut Hernanto (1991), pengalaman bertani/beternak merupakan modal 

untuk berhasilnya suatu kegiatan usaha tani. Berbeda tingkat pengalaman masing-

masing petani maka akan berbeda pula pola pikir mereka dalam menerapkan 

inovasi pada kegiatan usaha taninya. Penerapan teknologi dan manajemen yang 

baik akan memengaruhi perilaku berusaha petani dalam melakukan usaha taninya. 

Pengalaman beternak juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Sesuai dengan pendapat Edwina, dkk. (2006) bahwa semakin lama seseorang 

memiliki pengalaman beternak maka akan semakin mudah bagi peternak 

mengatasi kesulitan yang dialaminya. Menurut Haryadi (1997), umumnya 
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pengalaman beternak akan menghasilkan suatu kebiasaan yang memengaruhi 

peternak dalam pola pemeliharaan.  

4.3.6. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap usaha peternakan, 

dimana semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak pula 

kebutuhan yang akan dipenuhi oleh keluarga, tetapi disisi lain, semakin banyak 

tanggungan keluarga akan semakin banyak pula anggota keluarga yang akan 

membantu dalam usaha peternakan. Jumlah tanggungan keluarga lebih jelas dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Jumlah dan Persentase Tanggungan Keluarga Peternak 

Jumlah Tanggungan 

Keluarga (orang)  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

0 1 (12,5%) 5 (31,25%) 0 (%) 

1-3 5 (62,5%) 7 (43,75%) 4 (57,14%) 

4-9 2 (25%) 4 (25%) 3 (42,86%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah tanggungan keluarga yang 

tertinggi pada skala usaha I berada pada interval 1-3 orang skala usaha II dan pada 

skala usaha III, disini dapat dilihat jumlah tanggungan keluarga peternak 

tergolong kategori normal, jumlah keluarga adalah anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan peternak.  

Berdasarkan hasil penelitian Trigestian, dkk. (2013) menyatakan bahwa 

jumlah keluarga berpengaruh kesejahteraan, sehingga apabila jumlah tanggungan 

keluarga peternak banyak maka pengeluaran juga ikut meningkat. Kebutuhan 

yang pasti dipenuhi untuk anggota rumah tangga selain makan, sandang dan 

papan juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti kredit motor dan lainnya serta biaya 

untuk kebutuhan anak (sekolah). Faktor yang mempengaruhi tingkat 
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kesejahteraan rumah tangga pedesaan adalah tingkat pendapatan dan tingginya 

pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. 

4.3.7. Jumlah Awal Ternak Ayam Ras Pedaging yang Dipelihara 

Hasil penelitian jumlah awal ternak ayam ras pedaging yang dipelihara 

masing-masing skala usaha peternak dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Jumlah dan Persentase Ternak Awal yang Dipelihara 

Jumlah Awal Ternak 

 

Skala Usaha 

 (Ekor) Skala 1 Skala 2 Skala 3 

< 5000 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

5000 - 10.000 0 (0%) 16 (100%) 0 (0%) 

> 10.000 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan  skala usaha I jumlah awal ternak yang 

dipelihara peternak adalah pada interval <5000 ekor 100%, skala usaha II jumlah 

awal ternak yang dipelihara yaitu pada interval ≥5000-10.000 ekor 100% 

sedangkan pada skala usaha III jumlah awal ternak yang dipelihara pada interval  

>10.000 yaitu 100%. Perbedaan jumlah awal ternak yang dipelihara peternak yang 

terdapat dari ketiga sakala usaha hal ini diduga karena tekat dan keberanian 

peternak untuk memulai suatu usaha tersebut, dengan jumlah yang rendah atau 

tinggi. 

Menurut Cepriadi dan Edwina (2007) menyatakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap suatu usaha adalah biaya atau modal suatu usaha, oleh 

sebab itu banyak peternak dan pengusaha tergantung kepada pola kemitraan. 

Gusasi dan Saade (2006) menyatakan besarnya jumlah ternak ayam ras pedaging 

yang dipelihara menentukan besarnya pendapatan dan keuntungan pelaku usaha 

peternakan  ayam ras pedaging, yang skala usahanya semakin besar maka tingkat 

pendapatan dan efisiensi semakin tinggi.  
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4.3.8. Jenis Lahan 

Menurut Warman (2016), menyatakan bahwa lahan bagi petani merupakan 

tempat berusaha baik usaha pertanian maupun peternakan. Lahan usaha tersebut 

antara lain dalam bentuk sawah, kebun dan padang pengembalaan. Jenis lahan 

peternak yang dijadikan sebagai tempat usaha beternak ayam ras pedaging dapat 

dijadikan sebagai penentu produksi, lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Jumlah dan Persentase Jenis Lahan Peternak 

Jenis Lahan 

 

Skala Usaha 

 (Ha) Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Kebun  8 (100%) 13 (81,25%) 7 (100%) 

Lahan Kosong 0 (0%) 3 (18,75%) 0 (0 %) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari ketiga skala usaha tersebut lahan 

yang paling dominan digunakan adalah lahan kebun dan sedikit yang 

menggunakan lahan kosong, alasan banyaknya peternak menggunakan lahan 

kebun karena selain kebun dapat memberikan perlindungan udara yang sejuk 

kepada kandang juga peternak selain memelihara ayam ras pedaging  mereka juga 

dapat berkebun dan merawat kebun mereka. Rata-rata kebun yang dimiliki 

peternak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kebun karet dan sawit. 

Menurut Patiyandela (2013), tanaman (kebun) dapat digunakan sebagai 

pelindung terhadap radiasi matahari, dapat menurunkan suhu udara di sekitar 

bangunan (kandang), serta efek bayangan dari tanaman dapat menghalangi 

pemanasan permukaan bangunan dan tanah dibawahnya, serta dapat dimanfaatkan 

sebagai pengatur aliran udara ke dalam bangunan. Fungsi lain dari tanaman adalah 

dapat menyerap debu serta unsur pencemaran udara lainnya yang berasal dari 

kandang ayam ras pedaging. 
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4.3.9. Kepemilikan Lahan 

Hasil penelitian kepemilikan lahan peternak ditampilkan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Lahan Peternak 

Kepemilikan Lahan 

 

Skala Usaha 

 (Orang) Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Sendiri 8 (100%) 15 (93,75%) 7 (100%) 

Sewa 0 (0%) 1 (6,25%) 0 (0 %) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian kepemilikan lahan menunjukkan bahawa dari ketiga skala 

usaha tersebut yang banyak digunakan adalah lahan milik sendiri dan 1 peternak  

yang menggunakan lahan sewa yaitu terdapat pada skala II 6,25%. Lahan sangat 

penting dalam suatu usaha, untuk usaha peternakan ayam ras pedaging lahan juga 

merupakan modal utama, sebelum kandang didirikan maka lahan harus tersedia 

lebih dahulu. Kepemilikan lahan juga berpengaruh terhadap suatu usaha 

peternakan, dimana jika suatu lahan ternak milik sendiri akan memberikan 

keuntungan seutuhnya kepada pemilik ternak jika dibandingkan dengan peternak 

yang menggunakan lahan yang disewa. 

4.3.10. Luas Lahan 

Hasil penelitian Luas lahan yang dimiliki oleh peternak ditampilkan pada 

Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Jumlah dan Persentase Luas Lahan Peternak 

Luas Lahan 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

<1 Ha 0 (0%) 2 (12.5%) 0 (0%) 

1-2 Ha 8 (100%) 14 (87,5%) 7 (100 %) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan luas lahan yang dominan pada semua skala 

usaha peternakan adalah luas 1-2 ha, hal ini diduga karena pada lahan yang 
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memiliki luas 1-2 ha lebih memiliki banyak ruang, sehingga dalam beternak lebih 

mudah dan aktif dalam menjalankannya, dan juga dalam pembangunan kandang 

bisa lebih besar dan mempunyai jarak antar kandang atau tidak terlalu dekat. 

Menurut Warman (2016) lahan yang dimiliki peternak selain untuk lahan 

peternakan juga dimanfaatkan untuk lahan perkebunan.  

4.4. Aspek Teknis Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

 

4.4.1.  Bibit 

Hasil penelitian aspek bibit dapat dilihat  pada Tabel 4.11.  

Tabel 4.11. Jumlah dan Persentase Bibit yang Diterima Sudah Terseleksi 

 Bibit yang Diterima Sudah 

Terseleksi 

 

  Skala Usaha   

Skala 1 

 

Skala 2 

 

Skala 3 

 

1. Ya  8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

2. Tidak  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang bibit yang diterima oleh peternak dari 

perusahaan inti secara keseluruhan telah diseleksi terlebih dahulu oleh perusahaan 

inti sebelum sampai ke peternak, sehingga peternak tidak perlu lagi menyeleksi 

bibit. Menurut Haryanto (2003), bibit yang diterima seharusnya dalam keadaan 

sehat, dalam artian bibit sehat secara fisik dan bebas dari penyakit. Pemeliharaan 

bibit yang berkualitas merupakan langkah tepat dalam mengawali pemeliharaan 

ayam ras pedaging komersial.  

Menurut Rasyaf (2004), pemilihan bibit yang baik dapat menurunkan angka 

mortalitas, mudah dalam pengelolahan, menghemat biaya dan pengobatan serta 

tingkat kematiannya yang diperoleh akan lebih rendah. Bibit yang sehat maka 

akan terlihat aktif bergerak atau lincah, setiap bibit (DOC ) mempunyai kaki yang 

besar dan berminyak seperti basah, pantatnya tidak kotor dan tidak terdapat pasta 
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putih, bulu cerah dan penuh dan setiap DOC mempunyai berat tidak kurang dari 

37 gram (Wahyudi, 2010). 

4.4.2. Aspek Kandang 

Kandang merupakan tempat hidup dari usia awal sampai berproduksi atau 

dipanen (Priyatno, 1995). Yunus, dkk. (2007) menyatakan bahwa kenyamanan 

kandang sangat ditentukan oleh letak bangunan kandang, untuk memenuhi 

persyaratan, kandang dibangun jauh dari pemukiman, memenuhi syarat bagi 

kesehatan ternak karena berjauhan dengan kandang lainnya, sehingga terhindar 

dari penyebaran penyakit.  

4.4.2.1. Bentuk dan Konstruksi Kandang 

Berdasarkan hasil penelitian bentuk dan kontruksi kandang dapat dilihat 

pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Jumlah dan Persentase Bentuk dan Konstruksi Kandang  

Bentuk Kandang 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Panggung 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Postal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui semua peternak menggunakan 

kandang panggung. Peternak memilih jenis kandang panggung dengan alasan 

mudah dibersihkan dan jenis kandang ini membutuhkan biaya yang relatif lebih 

murah dari kandang lainnya. Menurut Haryanto (2003), tipe panggung merupakan 

tipe kandang yang baik, lantai kandang lebih bersih karena kotoran langsung jatuh 

ke tanah, tidak memerlukan alas kandang sehingga pengelolaan lebih efisien.  

Fadillah (2007) menyatakan bahwa kandang panggung merupakan bentuk 

kandang yang paling banyak dibangun untuk mengatasi temperatur panas. 

Kandang panggung cocok dibangun di daerah dataran rendah atau berawa. 
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Konstruksi rangka kandang bisa dibuat dari kayu dan bambu. Kelebihan kandang 

sistem panggung adalah sirkulasi udara berjalan lebih baik dibandingkan dengan 

sirkulasi udara di kandang sistem postal. Keadaan ini disebabkan udara datang 

dari arah bawah dan samping kandang. Lantai kandang harus berlubang atau 

sistem slat yang bisa dibuat dari bambu atau kayu dengan jarak antar slat sekitar 

2,5 cm. 

4.4.2.2. Bahan Dasar Kandang  

Hasil penelitian bahan dasar kandang dapat dilihat pada Tabel 4.13.  

Tabel 4.13. Jumlah dan Persentase Bahan Dasar Kandang yang Digunakan Peternak 

Bahan Dasar Kandang 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Kayu  7 (87,5%) 15 (93,75%) 6 (85,71%) 

Bambu 1 (12,5%) 1 (6,25%) 1 (14,24%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Berdasarkan hasil penelitian bahan dasar kandang yang banyak digunakan 

peternak adalah yang terbuat dari kayu, alasan peternak memilih kayu sebab kayu 

tahan lama bila dibandingkan dengan bambu. Daya tahan kayu lebih kurang 5 

tahun namun harganya lebih mahal dari bambu. 

 Peternak yang menggunakan bahan dasar kandang dari bambu skala usaha 

I, 12,5%, skala usaha II 6,25% dan skala usaha III 14,24%, alasan peternak 

menggunakan bambu adalah lebih mudah didapat dan harga lebih murah dari pada 

kayu. Menurut Bambang (2008) bahan kandang yang akan digunakan sebaiknya 

memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: tepat guna, kegunaannya 

memberikan kenyamanan bagi ayam dan peternak, ekonomis dan sederhana 

penggunaannya. 
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1.4.2.3. Bahan Atap yang Digunakan  

Hasil penelitian atap kandang yang digunakan dijeskan pada Tabel 4.14.  

Tabel 4.14. Jumlah dan Persentase Bahan Atap yang Digunakan 

Atap Kandang 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Rumbia 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Seng 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahan atap yang digunakan pada ketiga 

skala usaha adalah rumbia. Atap rumbia lebih dingin dan lebih murah 

dibandingkan dengan atap jenis lainnya, serta mudah didapatkan di Kabupaten 

Kuantan Singingi. Kelemahan atap rumbia tidak dapat tahan lama dengan umur 

pakai kurang dari 2 tahun. 

Pemilihan bahan atap kandang juga merupakan salah satu usaha untuk 

mengendalikan faktor lingkungan sehingga ternak dapat hidup dengan nyaman 

dalam kandang, karena masing-masing bahan atap kandang mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda dalam menyimpan dan menyebarkan panas 

lingkungan (Charles, l98l). 

4.4.2.4. Bahan Dinding yang Digunakan 

Hasil penelitian bahan dinding yang digunakan peternak dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Jumlah dan Persentase Bahan Dinding yang Digunakan 

Dinding Kandang 

 

Skala Usaha 

 

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Bambu 2 (25%) 6 (37,5) 3 (42,86%) 

Kayu dan Kawat 6 (75%) 10 (62,5%) 4 (57,14%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga skala usaha tersebut 

dominan menggunakan bahan kayu dan kawat, alasan peternak menggunakan 

bahan tersebut adalah mudah dalam pemakaian dan tahan lama dan sedikit yang 

mengunakan bambu. Keuntungan bahan dari bilah bambu atau kayu dan kawat 

kasa adalah bahan tersebut mampu memecahkan cahaya dan angin serta radiasi 

yang melintasi dinding, sehingga kawat dan bilah itu menghambat aliran udara 

dan menghambat cahaya langsung yang panas, dengan demikian pengaturan cela-

cela ini sangat mempengaruhi besar kecilnya cahaya dan angin yang masuk ke 

dalam kandang (Wahyudi, 2010).  

4.4.2.5. Arah Kandang Menghadap Timur 

Berdasarkan hasil penelitian arah kandang dapat dilihat pada Tabel 4.16 

Tabel 4.16. Jumlah dan Persentase Arah Kandang Menghadap Timur 

Arah KandangMenghadap 

Timur 

 

 

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Tidak 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian arah kandang  menunjukkan bahwa dari ketiga skala usaha 

tersebut arah kandang menghadap ke timur. Pemilihan arah ini disebabkan karena 

sangat  disarankan bila sisi konstruksi kandang selalu dibuat menghadap ke arah 

timur supaya bisa terkena sinar matahari, terutama saat pagi hari. 

Menurut Tamalluddin (2012), sangat disarankan sisi konstruksi kandang 

selalu dibuat membujur ke arah utara dan selatan, dimana bagian atapnya 

menghadap timur dan barat supaya bisa terkena sinar matahari terutama saat pagi 

hari. Tujuannya agar kandang tidak lembab dan tidak pengap akibat sifat dan cara 

minum ayam. Selain itu agar pertukaran udara cukup terjaga sehingga bisa 
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mengurangi bau kotoran dan bau pakan yang cukup tajam. Cahaya matahari 

terutama saat pagi hari juga sangat berguna bagi ayam karena membantu proses 

pembentukan vitamin D, desinfektan, dan mempercepat pengeringan kandang 

sehabis dibersihkan dengan air. 

4.4.2.6. Jarak Kandang dari Pemukiman Penduduk 

Hasil penelitian Jarak Kandang dari Pemukiman Penduduk dapat dilihat 

pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17. Jumlah dan Persentase Jarak Kandang Peternak dari Pemukiman 

Penduduk 

Jarak Kandang 

dari Pemukiman  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Jauh (+50m) 7 (87,5%) 11 (68,75%) 7 (100%) 

Dekat (-50m) 1 (12,5%) 5 (31,25) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Hasil penelitian jarak kandang dari pemukiman penduduk rata-rata 

menunjukkan bahwa pada skala usaha I, II dan III  sudah banyak membangun 

kandangnya jauh dari 50 m atau jauh dari pemukiman penduduk, namun masih 

ada juga yang dekat dengan pemukiman penduduk yakni skala usaha I 12%, skala 

usaha II 31,25%. Lokasi yang  jauh dari pemukiman penduduk akan lebih baik 

karena tidak mengganggu kepada masyarakat setempat yang mana akan 

memberikan dampak bau tidak sedap yang dihasilkan dari kandang tersebut, 

manfaat yang lainnya juga untuk ternak ayam ras pedaging itu sendiri, apabila 

jauh dari pemukiman penduduk maka akan jauh dari keramaian atau kebisingan, 

agar ternak tidak stres dan jauh dari pencemaran penyakit atau virus oleh ternak 

lain atau manusia.  

Menurut Subkhie (2012), menjelaskan bahwa lokasi kandang sebaiknya 

jauh dari keramaian yaitu lebih dari 50 m,  jauh dari gangguan binatang liar dan 
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diperlukan suasana yang tenang dalam peternakan ayam ras pedaging. Lokasi 

peternakan yang jauh dari pemukiman penduduk dimaksudkan agar penduduk 

tidak mengganggu peternakan dan peternakan tidak mengganggu pemukiman.  

 Fadillah (2007), juga mengatakan bahwa lokasi peternakan yang baik 

yaitu harus jauh dari pemukiman penduduk dengan tujuan untuk menghindari 

konflik dengan lingkungan akibat dari polusi bau atau polusi debu serta ayam 

terhindar dari kontaminasi penyakit yang dibawa oleh manusia atau binatang 

lainnya seperti ayam kampung, itik, entok, kambing, sapi, dan kerbau. 

4.4.2.7. Akses Jalan, Jaringan Listrik dan Telepon 

Hasil penelitian ini rata-rata peternak mempunyai akses  jalan, jaringan 

listrik dan telepon, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18. Jumlah dan Persentase Akses Jalan, Jaringan Listrik dan Telepon 

Akses Jalan, Jaringan Listrik 

dan Telepon  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ada 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh peternak dari ketiga skala 

usaha tersebut semuanya memiliki akses jalan, jaringan listrik dan telepon, jalan, 

listrik dan jaringan telepon adalah salah satu faktor pendukung suatu usaha 

peternakan ayam ras pedaging, diman jika tidak memiliki akses tersebut maka 

akan sulit proses komunikasi dan tranportasi. Listrik juga merupakan peranan 

penting, karna fungsi listrik disini sangat besar, yaitu berfungsi sebagai sumber 

penerangan bagi ternak, pengaliran air ke dalam kandang dan lain sebagainya.  

Jaringan listrik berfungsi menjalankan pompa air peralatan kantor dan 

kandang serta penerangan dan jaringan telepon berfungsi mempermudah 
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komonikasi. Menurut Fadillah (2006) Akses jalan berperan penting dalam usaha 

beternak ayam karena banyak aktifitas yang berhubungan dengan transportasi, 

seperti pengiriman bibit ayam (DOC), pakan dan pengangkutan setelah 

pemanenan ayam.  

4.4.2.8. Ventilasi Udara dalam Kandang  

Ventilasi udara kandang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Jumlah dan Persentase Peternak yang Memiliki Ventilasi Udara 

dalam Kandang 

Ventilasi Udara 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 8 (100%) 16(100%) 7 (100%) 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga skala usaha tersebut rata-rata 

peternak memakai ventilasi kandang yang cukup baik. Tujuan ventilasi yang baik 

dapat mengatur suhu di dalam kandang menjadi lebih rendah dibanding suhu 

diluar kandang, kelembaban, kecepatan angin dan cahaya yang masuk kedalam 

kandang dapat diatur secara optimal, sehingga tercipta suatu kondisi yang nyaman 

bagi ayam, hal ini akan dapat menghindari stress pada ayam yang berlebihan 

(Wurlina dan Meles, 2012). 

Menurut Priyatno (2002), ventilasi adalah jalan keluar masuknya udara 

sehingga udara segar dari luar dapat masuk untuk menggantikan udara yang kotor 

dari dalam kandang. Menurut Fadillah (2006), kandang ayam harus bebas dari 

penghalang sehingga pergerakan udara menjadi bebas. Lokasi ini bisa terjadi jika 

lahan untuk kandang lebih tinggi di bandingkan dengan tanah disekitarnya 

permukaan tanah lapang dan jauh dari pohon besar. 
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4.4.2.9. Sumber Air Bersih Tersedia di Lokasi Peternakan 

Hasil penelitian sumber air bersih yang tersedia dilokasi peternakan dapat 

dilihat pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20. Jumlah dan Persentase Peternak yang Memiliki Sumber Air     

Tersediadi Lokasi Kandang 

Sumber Air Bersih 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 8 (100%) 16(100%) 7 (100%) 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga skala usaha tersebut memiliki 

sumber air bersih yang tersedia dilokasi kandang, fungsi air bersih selain untuk 

minum ternak air juga berfungsi untuk membersihkan peralatan kandang juga 

untuk pencucian kandang pasca produksi. 

Menurut Fadillah (2006), lokasi yang dipilih harus tersedia sumber air 

yang cukup, terutama pada musim kemarau. Air merupakan kebutuhan mutlak 

untuk ayam ras pedaging. Karena kandungan air di dalam tubuh ayam bisa 

mencapai 70% jumlah air yang dikonsumsi ayam tergantung dari jenis ayam, 

umur, jenis kelamin, berat badan ayam dan cuaca. Ditambahkan oleh Krisnawan 

(2012), bahwa sumber air yang diharapkan untuk peternakan ayam  antara lain 

yaitu tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. 

4.4.2.10. Kandang Memakai Alas Litter 

 Kandang dengan tipe litter adalah suatu tipe kandang pemeliharaan ayam 

ras padaging, dengan lantai ditutup oleh bahan penutup lantai seperti sekam, 

serbuk gergaji dan jerami padi. 

Hasil penelitian kandang memakai alas litter dapat dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21. Jumlah dan Persentase Kandang yang Memakai Alas Litter 

Pemakaian Alas Litter 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Tidak 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah          8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga skala usaha tersebut semuanya 

memakai alas litter, litter yang digunakan berfungsi untuk memberikan 

kehangatan bagi DOC juga mencegah kerusakan atau luka pada bagian dada 

ayam. Bahan alas yang digunakan  harus dapat menyerap air dan memberi panas 

dan nyaman pada ayam ras pedaging seperti; sekam serbuk/gergajian kayu, jerami 

padi dan lain-lain (Krisnawan, 2012). Bahan litter yang efektif adalah bersifat 

daya serap air (absorben) tinggi, bebas debu, sukar untuk dimakan ayam, tidak 

beracun, murah, mudah diangkut dan diganti. Sainsburry (1995) menyatakan 

bahwa litter harus memberikan kenyamanan bagi unggas dan terbebas dari parasit 

dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada unggas. Untuk mengatasi hal 

tersebut, maka peternak biasanya memberikan litter pada lantai kandang. 

Pengaturan litter yang baik akan menghasilkan pertumbuhan tubuh ternak yang 

normal (Ibrahim dan Allaily, 2012). 

4.4.2.11. Menggunakan Lingkaran Pemanas/Indukan (chick guard) 

Hasil penelitian peternakan yang menggunakan lingkaran pemanas atau 

indukan dapat dilihat pada Tabel 4.22.  

Tabel 4.22. Jumlah dan Persentase Peternak yang Menggunakan Lingkaran 

Pemanas/Indukan 

Indukan 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga skala usaha tersebut 

seluruhnya menggunakan pemanas buatan/indukan. Fungsi indukan untuk 

membatasi ruang gerak DOC supaya mudah menanganinya dan suhu di dalamnya 

dapat  memberikan kehangatan pada DOC sebagai pengganti dari induk ayam. 

Lingkaran pemanas (Chick guard) dapat dibuat dari  bahan seng yang 

dibuat secara melingkar di dalam ruangan  kandang  yang dilengkapi pemanas, 

tempat pakan, tempat minum dan tirai kandang. Chick guard berfungsi untuk 

membantu  agar panas brooding tetap terfokus dan DOC tidak menyebar 

keseluruh ruang  kandang. Sedangkan fungsi lain  untuk melindungi anak ayam 

dari terpaan angin dan hewan liar. Idealnya sekat atau chick guard berbentuk 

melingkar atau elips. Fungsi sekat ini untuk menghindari penumpukan anak ayam 

pada sudut brooding. Namun pada prakteknya banyak juga yang berbentuk  segi 

empat atau  dengan cara menyekat kandang, karena lebih praktis. Untuk membuat 

dan memasang chick guard maka disesuaikan dengan jumlah DOC yang akan 

dipelihara. Ketentuannya untuk 1 m2 dapat menampung 50 ekor DOC. Menurut 

Krisnawan (2012), bahan yang dapat digunakan selain seng, plastik tirai juga 

dapat digunakan. Tinggi pembatas 40-50 cm, prinsipnya tidak mengganggu 

aktivitas dalam tatalaksana harian kandang. 

4.4.2.12. Jenis Pemanas yang Digunakan  

Hasil penelitian pemanas yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23. Jumlah dan Persentase Jenis Pemanas yang Digunakan Peternak 

Jenis Pemanas 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Kayu bakar/minyak tanah 6 (75%) 16 (100%) 7 (100%) 

Gasolek 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 
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Peternak yang menggunakan kayu bakar skala usaha I terdapat 75%, skala 

usaha II dan III yaitu 100%, peternak yang menggunakan gasolek terdapat pada 

skala usaha I yaitu 25%. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan kayu 

bakar/minyak tanah lebih dominan dibandingkan gasolek, hal ini dikarenakan 

kayu bakar lebih hemat, mudah didapatkan di area kandang.  Kekurangan dari 

kayu bakar dapat mengakibatkan kebakaran jika lalai dan tidak dikongontrol. 

Penggunaan gasolek masih sedikit, karena  gas susah didapat dan harganya  

mahal. 

Krisnawan (2012), menyatakan bahwa sumber energi panas dapat diperoleh 

dari listrik, gas, minyak tanah, batu bara, serbuk/gerjaji kayu yang halus atau 

menggunakan kayu bakar. Pemilihan sumber energi yang mudah didapat, dan 

murah biaya energinya, agar tidak terjadi biaya tinggi dan penggunaan harus 

sesuai kebutuhan suhu kandang. 

4.4.2.13. Peralatan Kandang (Pakan dan Minum) Selalu dalam Kondisi   

Bersih 

 

Seluruh responden pada skala usaha I dan II telah menjaga kebersihan 

peralatan dan kandang kecuali pada skala usaha III, 28,57% peternak, belum 

menjaga kebersihan kandang dan peralatan secara baik (Tabel 4.24). Hal ini 

diduga disebabkan oleh jumlah ternak cukup banyak yang tidak diiringi dengan 

jumlah petugas hal ini bisa diatasi dengan menambah tenaga kerja atau petugas 

kandang. 

Tabel 4.24.  Jumlah dan Persentase Peralatan Kandang (Tempat Pakan dan 

Tempat Minum) Selalu dalam Kondisi Bersih 

Peralatan Selalu 

Dibersihkan  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 8 (100%) 16 (100%) 5 (71,43%) 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 2 (28,57%) 

Jumlah 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 
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Bambang (2008) menyatakan bahwa pembersihan kandang yang baik 

harus bisa membuang setidaknya 80% mikroba, serta 20% protozoa dan 

sebagainya. Pembersihan dilakukan di seluruh bagian kandang, termasuk 

lingkungan sekitar kandang dengan menggunakan disinfektan. Pembersihan dan 

desinfektan areal kandang sebagai berikut: pipa-pipa, tangki air/tong, peralatan 

kandang, gudang, lingkungan dan sarang hama seperti tikus,kutudan serangga. 

4.4.2.14. Masa Istirahat Kandang Pascaproduksi 

Hasil penelitian masa istirahat kandang pascaproduksi dapat dilihat pada 

Tabel 4.25. 

Tabel 4.25. Jumlah dan Persentase Peternak yang Melaksanakan Masa Istirahat 

Kandang Pascaproduksi 

Masa Istirahat 

Kandang  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ada 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga skala usaha tersebut 

seluruhnya melakukan masa istirahat kandang, menurut peternak masa istirahat 

kandang juga penting dilakukan supaya mencegah perkembangan penyakit selama 

masa istirahat kandang. 

Aspek mengenai masa istirahat kandang masih menjadi perdebatan dan 

membutuhkan pertimbangan penyelesaian yang cukup berat. Secara teknis 

istirahat kandang sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan memutus siklus hidup 

bibit penyakit. Namun disisi lain, pertimbangan akan efisiensi waktu seringkali 

mendorong peternak untuk mengurangi atau bahkan meniadakannya. Beberapa 

kasus yang ada di lapangan, kadangkala masa istirahat kandang dilakukan 

peternak lebih cepat, kurang dari 14 hari atau bahkan hanya 7 hari. Padahal 
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kondisi ini tidak baik karena akan menyebabkan bibit penyakit selalu berada di 

lingkungan peternakan, sehingga serangan penyakit pun akan selalu berulang. 

Menurut Unandar (2009), ayam ras pedaging yang dipelihara tanpa masa istirahat 

kandang, memiliki sistem imunitas lebih rendah dibanding ayam yang dipelihara 

dengan istirahat kandang selama tiga minggu. 

4.4.3. Manajemen Pemeliharaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan dapat 

dilihat pada Tabel 4.26. 

Tabel 4.26. Jumlah dan Persentase Aspek Manajemen Pemeliharaan 

No Parameter 

 

  Skala Usaha   

 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1 

Pemberian ransum secara teratur (2x 

sehari) 

   

 

Ya 7 (87,5%) 14 (87,5%) 5 (71,45%) 

 

Tidak 1 (12,5%) 2 (12,5%) 2 (28,57%) 

2 Mengganti air minum setiap hari 

   

 

Ya 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 Memberikan vitamin 

   

 

Ya 8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tidak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa pada ketiga skala usaha tersebut rata-rata 

telah melakukan pemberian ransum secara teratur, namun masih ada yang 

melakukan dengan satu kali sehari pada saat pagi hari saja yaitu pada skala usaha 

I 12,5%, skala usaha II 12,5% dan skala usaha III 28,57%, pemberian dilakukan 

dengan porsi yang cukup banyak, pemberian seperti ini dapat dikatakan tidak 

maksimal. 

 Disini dapat dilihat masih ada peternak yang melakukan pemberian secara 

tidak teratur, apabila pemberian pakan dilakukan secara tidak teratur hal ini akan 

memengaruhi pertumbuhan dan bobot akhir ayam ras pedaging.  Pakan yang 
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diberikan pada saat pagi saja dengan porsi yang banyak belum tentu semuanya 

dimakan oleh ayam tersebut.  Pemberia pakan seperti ini terkadang pakan lebih 

banyak tumpah ke lantai dan ayam tidak akan memakannya lagi hal ini tidak 

efektif. 

Menurut Kartasudjana dan Suprijatna, dkk. (2005)  ayam mengkonsumsi 

ransum untuk memenuhi kebutuhan energinya, sebelum kebutuhan energinya 

terpenuhi ayam akan terus makan.  Jika ayam diberi ransum dengan kandungan 

energi rendah maka ayam akan makan lebih banyak dibandingkan dengan 

kandungan energi tinggi.  

Pada penelitian ini dari ketiga skala usaha tersebut seluruh peternak 

mengganti air minum setiap hari, penggantian air minum dilakukan secara 

otomatis hal ini agar memudahkan pekerjaan peternak.  Air harus tersedia cukup 

sepanjang waktu karena kandungan air di dalam tubuh ayam ras pedaging lebih 

dari 70%. Dengan banyak mengonsumsi air, persentase kandungan air dalam 

tubuh ayam dan temperatur tubuh ayam akan konstan. Apabila ayam ras pedaging 

terlalu lama tidak minum maka dapat mengakibatkan stres dan dehidrasi bahkan 

menyebabkan kematian. Menurut Scott et, al. (1982) air mempunyai fungsi 

sebagai berikut : zat dasar dari darah, cairan interseluler dan intraseluler yang 

bekerja aktif dalam transformasi zat-zat makanan dan mengatur suhu tubuh karena 

air mempunyai sifat menguap. 

Tabel 4.26 menjelaskan tentang pemberian vitamin. Pemberian suplemen 

vitamin bagi ayam di suatu peternakan sudah menjadi hal yang wajib, bahkan 

terprogram secara rutin. Memberikan vitamin C pada ayam ras pedaging 

bertujuan untuk kebugaran pada ayam dan mengurangi tingkat stres lingkungan. 
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Disini dapat dilihat bahwa ketiga skala usaha peternakan semuanya melakukan 

pemberian vitamin kepada ternak ayam ras pedaging yang mereka pelihara. Saat 

ayam stres atau mengalami penurunan nafsu makan, peternak menambahkan 

suplemen vitamin melalui air minum. Jenis vitamin yang harus diberikan 

tergatung pada masa pertumbuhan ayam dan tingkat stres yang muncul. 

Menurut Tobing (2004), vitamin adalah susunan kompleks zat organik 

yang dibutuhkan hewan untuk pertumbuhan normal, produksi, reproduksi dan 

kesehatan, dalam program tatalaksana pemeliharaan ayam ras pedaging digunakan 

vitamin C (pada umumnya berbentuk serbuk dan cairan) yang biasanya diberikan 

setelah vaksinasi dan digunakan sebagai suplemen atau bahan tambahan pada air 

minum ayam, selanjutnya ditambahkan oleh Rasyaf (2004), Antibiotika adalah 

jenis obat-obatan yang merupakan bahan kimia, dihasilkan dari bakteri, yang 

berfungsi mencegah datangnya penyakit dan sebagai pemacu pertumbuhan ayam 

ras pedaging. Cara penggunaan obat-obatan yaitu melalui air minum, pakan dan 

suntikan. 

4.4.4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 Faktor kesehatan ternak unggas menentukan keberhasilan suatu usaha 

peternakan. Cara yang efektif dan relatif  mudah adalah memeriksa kesehatan 

ternak, kandang dan lingkungannya. Pencegahan penyakit pada usaha peternakan 

unggas dapat dilakukan dengan cara memilih ternak yang sehat, vaksinasi secara 

teratur, sanitasi kandang dan lingkungan harus baik (Fadillah, dkk., 2007). 

Kandang cukup mendapatkan sinar matahari, tidak ada genangan air dan memiliki 

ventilasi (Siregar, 1996). Pengendalian penyakit merupakan salah satu manajemen 

yang sangat penting dalam pemeliharaan unggas untuk mendapatkan produksi 
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yang optimal dan secara ekonomis dapat menguntungkan. Kegagalan dalam 

mengendalikan penyakit akan menyebabkan kerugian karena  peternakan harus 

mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan wabah penyakit dalam kandang 

menyebabkan produksi ternak menurun bahkan kematian, untuk itu program 

pencegahan dan pemberantasan penyakit perlu diperhatikan (Mulyantini, 2010). 

4.4.4.1. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Ternak 

Pernyataan peternak mengenai pemeriksaan kesehatan ternak ditampilkan 

pada Tabel 4.27. 

Tabel 4.27.   Jumlah dan Persentase Peternak yang Melakukan Pemeriksaan 

Kesehatan Ternak 

Melakukan Pemeriksaan 

Kesehatan  Ternak  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Ya 5 (62,5%) 9 (56,25%) 4 (57,14%) 

Tidak 3 (37,5%) 7 (43,75%) 3 (42,86%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tabel 4.27  menunjukkan bahwa pada skala ketiga skala usaha tersebut 

sudah banyak yang melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, namun masih ada 

peternak yang belum melakukannya. Peternak yang tidak melakukan pemeriksaan 

kesehatan ternak skala usaha I 37,5%, skala usaha II 43,75% dan skala usaha III 

42,86%. Memeriksa kesehatan berfungsi untuk mencegah terjadinya beberapa 

penyakit, walupun peternak juga telah melakukan vaksinasi terhadap beberapa 

penyakit virus. Selain menjaga kebersihan dan biosekuriti peternak juga harus 

memperhatikan kesehatan ternak, seperti melihat kondisi ternak, suhu ternak dan 

memperhatikan nafsu makan ternak tersebut. Apakah suhu tubuh nornal dan 

apakah ternak memiliki nafsu makan atau tidak, sehingga peternak dapat melihat 

apakah ternak tersebut benar-benar dalam keadaan sehat dan terhindar dari 

penyakit. 
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Disini masih banyak peternak yang mengabaikan pemeriksaan ternak, hal 

ini bisa disebabkan karena peternak menganggap bahwa dengan menjaga 

kebersihan, biosekuriti dan pemberian obat-obatan saja sudah cukup. Padahal 

pemeriksaan kesehatan ayam dan memberikan vaksinasi adalah sangat perlu 

dilakukan agar tidak terserang oleh penyakit, sesuai dengan pendapat Zuraida, 

dkk. (2006), dalam upaya meningkatkan produktivitas ayam ras pedaging maka 

perlu diwaspadai adanya gangguan penyakit. 

4.4.4.2. Pernah Memberikan Vaksinasi 

Pemberian vaksinasi lebih rinci dapat dilihan pada Tabel 4.28. 

Tabel 4.28. Jumlah dan Persentase Peternak yang Memberikan  Vaksinasi 

Pernah Memberikan 

Vaksin  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. Ya  8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

2. Tidak  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tabel 4.28 juga menjelaskan tentang pemberian vaksin. Vaksin adalah 

pemasukan bibit penyakit yang dilemahkan ke tubuh ayam untuk menimbulkan 

kekebalan alami. Vaksin penting yaitu vaksinasi ND atau tetelo. Disini dapat 

dilihat bahawa pada ketiga skala usaha tersebut 100% melakukan vaksin ND 

(Newcastle Disease). 

Nesheim (1989) menyatakan bahwa pemberian vaksinasi dilaksanakan 

pada umur 4 hari dengan metode tetes mata, dengan vaksin ND strain B1 dan 

pada umur 21 hari dengan vaksin ND La Sota melalui suntikan atau air minum.  

Vaksin merupakan faktor yang sangat mempengaruhi suatu usaha ternak ayam ras 

pedaging karena vaksin berfungsi untuk pencegahan kematian ternak. Proses 

pemberian vaksin pada usaha ternak ayam ras pedaging dilakukan dalam dua 
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tahap, yaitu vaksin mata pada saat ayam berumur 4–6 hari dengan menggunakan 

ND (Newcastle Disease). Tahap kedua ketika ayam berumur 12–16 hari dengan 

menggunakan vaksin gumboro 

Menurut Sauvani (2009) vaksin lebih dimaksudkan untuk memberikan 

kekebalan buatan pada ayam ras pedaging terhadap penyakit-penyakit ganas yang 

biasa menyerang ternak ayam. Vaksin menjadi sangat penting sebagai antisipasi 

atau asuransi terhadap investasi dalam berternak. Pada ayam ras pedaging 

vaksinasi dilaksanakan pada umur 4-7 hari dengan dosis 0,2 ml/cc di bawah kulit 

pada pangkal leher. 

4.4.4.3. Pernah Terserang Penyakit 

Ayam ras pedaging pernah terserang penyakit dijelaskan pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.29. Jumlah dan Persentase Ternak yang Pernah Terserang Penyakit 

Pernah Terserang 

Penyakit  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. Ya  4 (50%) 7 (43,75%) 3 (42,86%) 

2. Tidak  4 (50%) 9 (56,25%) 4 (57,14%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak ternak yang terserang penyakit, 

seperti pullarum, koksidiosis dan chronic respiratory disease (CRD), hal ini dapat 

disebabkan karena kurangnya perhatian peternak terhadap penerapan aspek tenis 

yang ada, seperti menjaga kebersihan kandang, kebersihan peralatan kandang dan 

melakukan pencegahan penyakit. 

Faktor kesehatan ternak sangat menentukan keberhasilan usaha 

peternakan. Cara yang efektif dan relatif mudah adalah memeriksa kesehatan 

ternak, kandang dan lingkungannya. Menurut Muharlien (2008) secara umum 

pemeliharaan dilakukan melalui sanitasi, desinfeksi dan pencegahan penyakit. Hal 
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ini dilakukan dengan cara pembersihan kandang dan perlengkapannya secara 

rutin, serta pelaksanaan program vaksinasi. 

4.4.4.4. Pemisahan Ayam yang Sakit 

Hasil penelitian ayam sehat dipisahkan dengan ayam yang sakit pada 

semua peternakan disajikan pada Tabel 4.30. 

Tabel 4.30.   Jumlah dan Persentase Peternak yang Melakukan Pemisahan Ayam  

yang Sakit 

Melakukan Pemisahan 

Ayam yang Sakit  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. Ya  8 (100%) 15 (93,75%) 6 (85,71%) 

2. Tidak  0 (0%) 1 (6,25%) 1 (14,29%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tabel 4.30 menunjukkan bahwa pada skala ketiga skala usaha tersebut 

peternak yang telah melakukan pemisahan ayam yang sakit sudah memadai, 

namun masih ada yang belum melakukannya yaitu pada skala usaha II 6,25% dan 

skala usaha III 14,29%.  Ayam yang sakit harus dipisahkan dari ayam yang sakit 

supaya tidak terjadi penularan kepada ayam yang lainnya, dikeluarkan dari 

kandang atau dipindahkan kekandang karantina. Peternak yang tidak melakukan 

pemisahan ayam yang sakit akan memicu terjadinya penularan kepada ternak 

yang lainnya, penyakit yang sering menjangkit yaitu penyakit seperti chronic 

respiratory disease (CRD), pullorum, kohsidiosis. 

Tujuan melakukan memisahkan ayam yang terserang penyakit sehingga 

ayam yang lain tidak ikut terkontaminasi. Sesuai dengan pendapat Fadillah, dkk. 

(2007) bahwa pemisahan ayam yang sakit perlu dilakukan agar tidak menulari 

ayam yang lain yang masih sehat. 
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4.4.4.5. Melakukan Pengobatan 

Pernyataan peternak tentang melakukan pengobatan terhadap ayam yang 

sakit ditampilkan pada Tabel 4.31. 

Tabel 4.31. Jumlah dan Persentase Peternak yang Melakukan Pengobatan 

Terhadap Ternak 

Melakukan Pengobatan 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. Ya  5 (62,5%) 13 (81,25%) 5 (71,43%) 

2. Tidak  3 (37,5%) 3 (18,75%) 2 (28,57%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa pada  ketiga skala usaha masih banyak 

peternak yang belum melakukan pengobatan terhadap ayam yang sakit, namun 

tidak semua peternak yang tidak melakukan, sebagian peternak telah melakuakan 

pengobatan. pengobatan yang dilakukan seperti memberikan obat viterna, poc 

nasa, hormonik dengan cara dicampurkan ke dalam minum ayam tersebut, berikan 

setiap pagi hari bahkan ada juga dengan pemberian obat secara tradisional seperti 

obat dari kunyit yang ditumbuk atau yang dihaluskan dan dicampurkan pada 

pakan ayam tersebut. 

Apabila tidak mengobati ayam yang sakit bisa fatal akibatnya, apabila 

hanya satu ekor saja yang terserang penyakit jika tidak diobati atau dipisahkan 

maka bisa menyebabkan penularan penyakit kepada ayam yang sehat. Penyakit 

bisa terjadi dan datang kapan saja, oleh sebab itu peternak harus pandai dan 

tanggap dalam mengatasinya. 

Perubahan cuaca yang tidak menentu, cuaca ekstrim, sanitasi yang kurang 

baik dapat menyebabkan ayam terkena penyakit. Namun semua itu perlu kita 

ketahui jenis dan gejala-gejala pada penyakit ayam tersebut. Langkah pertama 

adalah memberikan perawatan dan mengobatan sehingga ayam dapat sembuh dari 
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penyakit. Sesuai dengan pendapat Subidyo (2006) bahwa pengobatan ayam 

tentunya menjadi salah satu cara untuk menghilangkan penyakit tersebut.  

4.4.4.6. Biosekuriti 

Menurut Widyantara (2013) biosekuriti merupakan tindakan manajemen 

yang dilakukan untuk mencegah bibit penyakit yang ada dalam peternakan 

menyebar dan mencemari peternakan lain maupun pemukiman sekitarnya. Prinsip 

biosekuritinyaitu 1. Isolasi, bertujuan untuk mencegah bibit penyakit masuk ke 

dalam suatu peternakan (farm)  dan menyebar keluar dari farm, 2. Kontrol lalu 

lintas, menjadwalkan dan pembatasan terhadap person (karyawan, anak kandang, 

pemilik dan tamu) maupun kendaraan yang masuk ke peternakan, 3. Sanitasi, hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam sanitasi yaitu hal yang terkait sanitasi seperti 

udara, air, pakan, peralatan, lingkungan, termasuk pekerja kandang dan tamu dan 

5. Kontrol hama, pembersihan area di sekeliling kandang (paling tidak 15 meter 

disekeliling kandang) dilakukan termasuk pemotongan/pembersihan rumput 

secara rutin agar tidak menjadi sarang prnyakit.  

Penerapan Biosekuriti dari hasil penelitian ini ditampilkan pada Tabel 

4.32. 

Tabel 4.32. Jumlah dan Persentase Peternak yang Melaksanakan Biosekuriti 

Biosekuriti 

  

Skala Usaha 

 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. Ya  8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

2. Tidak  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Tabel 4.32 menunjukkan bahwa seluruh peternak dari ketiga skala usaha 

tersebut semua peternak menerapkan biosekuriti, hal ini guna mencegah orang 

atau binatang lain bebas berkeliaran/keluar masuk area perkandangan supaya tidak 
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ada penularan penyakit dari luar baik berupa bakteri maupun virus. 

biosekuriti adalah perlindungan dari penyebaran penyakit infeksius, parasit, dan 

hama ke unit produksi,  dengan demikian, biosekuriti dapat dikatakan sebagai 

pertahanan terdepan pada suatu peternakan. 

Pencegahan dan pengendalian penyakit adalah berperan penting dalam 

suatu keberhasilan usaha beternak pedaging, jika peternak lalai dan gagal 

mengendalikan pencegahan penyakit maka ternak akan mudah terserang oleh 

penyakit baik dari peternak itu sendiri maupun dari luar. Kegagalan dalam 

mengendalikan penyakit akan menyebabkan kerugian karena  peternakan harus 

mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan wabah penyakit dalam kandang 

menyebabkan produksi ternak menurun bahkan kematian, untuk itu program 

pencegahan dan pemberantasan penyakit perlu diperhatikan (Mulyantini, 2010). 

4.4.4.7. Mendapatkan Penyuluhan 

Hasil penelitian mengenai penyuluhan yang diperoleh oleh peternak 

ditampilkan pada Tabel 4.33. 

Tabel 4.33. Jumlah dan Persentase Peternak yang Mendapat Penyuluhan 

Mendapatkan Penyuluhan 
  

Skala Usaha 
 Skala 1 Skala 2 Skala 3 

1. Ya   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

2. Tidak   (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah   8 (100%) 16 (100%) 7 (100%) 

 

Hasil Penelitian  menunjukkan rata-rata dari ketiga skala usaha tersebut 

peternak  mendapat pelatihan baik dari dokter hewan/Menteri hewan atau tenaga 

penyuluhan lainnya yang telah ditetapkan, hal ini di lakukan agar peternak 

mendapatkan ilmu dan pengajaran tentang bagaima dan apa yang harus dilakukan 

serta apa tidak harus dilakukan dalam pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut. 
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Penyuluhan peternakan mempunyai kedudukan yang sangat strategis 

dalam menyukseskan pembangunan peternakan. Penyuluh peternakan mempunyai 

mandat untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah (nonformal) bagi 

peternak dan anggota keluarganya serta masyarakat peternakan lainnya. 

Penyuluhan mempunyai misi pokok yang terdiri atas pengembangan sumber daya 

manusia dan alih teknologi. Kedua misi pokok ini merupakan peranan-peranan 

yang perlu dilaksanakan penyuluh peternakan untuk mengembangkan sektor 

peternakan. 

Pebrianti, dkk. (2012) menyatakan bahwa penyuluhan pada dasarnya 

adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak harus 

mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif 

dan akhirnya psikomotorik, oleh sebab itu tugas utama seorang penyuluh 

peternakan adalah membantu peternak dalam mengambil keputusan dalam suatu 

usaha peternakan. 


