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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ayam buras atau ayam kampung merupakan salah satu unggas lokal yang

umumnya dipelihara peternak di pedesaan. Ayam kampung dipelihara sebagai

penghasil telur konsumsi, telur tetas dan daging. Pemeliharaan ayam kampung,

selain dapat diusahakan secara sambilan, mudah dipelihara dengan teknologi

sederhana, dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk keperluan mendesak (Rasyid,

2002; Mardiningsih et al., 2004), usaha peternakan ayam kampung mempunyai

prospek yang menjanjikan, baik secara ekonomi maupun sosial, karena produknya

berupa daging dan telur merupakan bahan pangan bergizi tinggi (Gunawan dan

Sundari, 2003) serta permintaannya cukup tinggi (Bakrie et al., 2003).

Pangsa pasar nasional untuk daging dan telur ayam kampung masing-

masing mencapai 40% dan 30%. Hal ini dapat mendorong peternak kecil dan

menengah untuk mengusahakan ayam kampung sebagai penghasil daging

(Iskandar et al., 1998) dan telur (Rohaeni et al., 2004).

Ayam kampung di Kabupaten Kampar umumnya dipelihara secara

tradisional dengan cara dibiarkan berkeliaran disekitar pekarangan rumah.

Menurut Wihandoyo dan Mulyadi (1986), pemeliharaan seperti ini dilakukan

sebagai usaha sampingan, sehingga pemeliharaan ayam kampung terkesan sangat

sederhana. Ayam kampung yang dipelihara saat ini bermula dari domestikasi

ayam hutan dengan proses yang sangat panjang.

Pengembangan ayam kampung di pedesaan tidak terlepas dari beberapa

kendala. Kendala dimaksud adalah menyangkut masalah laju pertumbuhan yang

lambat, produksi telur sedikit, adanya sifat mengeram dan mengasuh anak,
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sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bertelur kembali. Di

samping itu, fertilitas dan daya tetas telur ayam kampung masih rendah dan

diikuti dengan angka kematian yang tinggi.

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan populasi, produksi,

produktivitas, dan efisiensi usaha ternak ayam kampung, pemeliharaan ayam

kampung tersebut perlu ditingkatkan dari tradisional ke arah agribisnis (Zakaria,

2004; Yudohusodo dalam Iriyanti et al., 2005). Pengembangan ayam kampung

secara semiintensif dan intensif dengan pemberian pakan yang berkualitas serta

pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama tetelo (ND), cacingan, dan kutu,

cukup menguntungkan (Muryanto et al., 1995; Gunawan, 2002; Usman, 2007).

Perbaikan tatalaksana pemeliharaan dari tradisional ke intensif dapat

meningkatkan daya tetas sampai 80%, frekuensi bertelur menjadi 7 kali/tahun, dan

menurunkan kematian hingga 19% (Hastono 1999; Sartika 2005).

Informasi penelitian mengenai sifat reproduksi ayam kampung terkait

standar mutu telur tetas dan bobot tetas belum banyak dilaporkan, sehingga dalam

usaha penyediaan bibit anak ayam kampung (day old chicken; DOC) dari telur

yang ditetaskan saat ini hanya didasarkan pada standar bobot telur tetasnya saja.

Selain itu, sebagian besar peternak ayam kampung jarang melakukan seleksi

berdasarkan bobot telur dan indeks telur tetas yang akan ditetaskan. Padahal, jika

diharapkan bahwa telur yang menetas memiliki daya tetas dengan bobot tetas

yang tinggi, maka untuk program seleksi harus mempertimbangkan kisaran bobot

dan indeks telur tetas yang baik sesuai dengan spesifikasi bangsa dan galurnya.

Penelitian Asep (2000) menunjukkan bahwa telur ayam kampung dengan

bobot antara 40-49 g dan indeks telur antara 72-80% menghasilkan daya tetas



3

yang tinggi. Hasil penelitian Fatmawin (2007) menunjukkan bahwa sifat-sifat

reproduksi ayam kampung jenis ayam pelung meliputi bobot telur tetas berkisar

antara 52,74 g sampai dengan 55,68 g, panjang telur berkisar 5,26-5,40 cm, lebar

telur berkisar antara 4,01-4,13 cm, indeks telur tetas sekitar 75,70-75,73% dengan

rataan bobot tetas sekitar 43,18-44,63 g. Hasil penelitian ini juga mengungkap

bahwa presentase daya tetas ayam kampung jenis ayam pelung berkisar antara

80,48-81,60%.

Desa Koto Perambahan merupakan wilayah pemerintahan terendah yang

berada dalam wilayah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Sistem

pemeliharaan ayam kampung di desa ini adalah sistem semi intensif. Sistem

pemeliharaan ayam model ini sudah melibatkan tenaga peternak dalam hal

penyediaan kandang dan peralatannya, ransum dan lainnya. Sistem reproduksi

juga sudah diperhatikan dengan cara memperbaiki rasio jantan dan betina dalam

satu kelompok pemeliharaan. Peternak juga sudah menyediakan sangkar bertelur,

namun pemahaman peternak tentang potensi reproduksi yang dimiliki ayam

kampung masih rendah.

Dalam upaya pelestarian ayam kampung di Desa Koto Perambahan, hal

yang perlu dilakukan adalah menggali potensi reproduksi yang dimilikinya.

Berdasarkan ini maka akan dilakukan satu kajian tentang Bobot Telur Tetas,

Bobot Tetas dan Daya Tetas Ayam Kampung yang Dipelihara Secara Semi

Intensif di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sifat-sifat

reproduksi meliputi bobot telur tetas, bobot tetas dan daya tetas ayam kampung
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yang dipelihara di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar informasi dalam upaya

pengembangan ayam kampung di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar

Timur Kabupaten Kampar.

1.4. Hipotesis Penelitian

Adanya perbedaan sifat-sifat reproduksi meliputi bobot telur tetas, bobot

tetas dan daya tetas ayam kampung yang dipelihara secara semi intensif di Dusun

Padang Merbau Barat dan Padang Merbau Timur.


