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Taraf hidup dan penghasilan masyarakat, adalah salah 
satu kunci pokok keberhsilan pembangunan di pedesaan, yang 
memerlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia. 

Dengan menyadari bahwa berkurangnya tenaga produktif di 
desa, baik karena migrasi ke kota maupun keberhasilan 
Program KB (Keluarga Berencana), dirasa perlu untuk segera 
ada tindakan dan kegiatan di desa agar dapat meningkatkan 
taraf hidup dan penghasilan masyarakat yang melibatkan 
remaja putus sekolah, pengangguran dan ibu-ibu rumah tangga. 

Dengan memperhatikan faktor psikologis dan kemungkinan 
partisipasinya, maka kegiatan yang cenderung lebih mudah 
dilaksanakan dan berhasil adalah suatu kegiatan tradisional 
yang sudah ada dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan 
namun belum berkembang dan masih berpeluang untuk dapat 
ditingkatkan efektifitasnya maupun efisiensinya. Sebagai 
salah satu alternatif yang dapat dipilih di sini adalah 
"Pemeliharaan Ayam Buras"". 

Dengan cara persuasif diusahakan untuk memberikan arah 
dan teknik pemeliharaan ayam buras yang lebih baik, yaitu 
dengan pengenalan sistem baterai (intensif) yang dibanding- 
kan dengan cara pemeliharaan sistem range (semi intensif) 
dan tradisional (bebas lepas mencari pakan sendiri). 

Pemantauan dilakukan terhadap hasil yang secara lang- 
sung dapat dimanfaatkan (dijual) yaitu produksi telur, dan 
juga diamati angka kematian. 
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~enelitian inl mempunyai tujuan ganda, yaitu di bidang 
usaha, dapat berbentuk usaha kecil yang sangat mungkin untuk 
dikembangkan menjadi usaha skala besar atau menjadi beberapa 
unit usaha lain yang saling mendukung dalam @@suatu cycle 
usahaw ". Sedang di bidang ilmu pengetahuan, eara-cara 
penanganan di lapangan dengan berbagai tantangan, kondisi, 
pengaruh yang belum dapat dipastikan dan bentuk hal lain, 
menyebabkan kita harus peka, kreatif, berani mencoba dan 
bertanggung jawab. Sehingga akan diperoleh hal-ha1 baru yang 
teruji untuk dilaksanakan. 

Kita mengenal ayam ras yang sudah banyak diusahakan 
pemeliharaannya secara efektif, efisien dan bahkan dalam 
skala besar dengan segala kaitannya yang serba besar, baik 
modal maupun pemasarannya. 

Namun keberadaan ayam buras sebagai ayam lokal yang 
banyak dimiliki oleh masyarakat dengan skala sangat kecil 
dan tradisional baik di desa maupun di kota, belum banyak 
mendapat perhatian baik teknis maupun pemasaran hasilnya. 

Adapun sesungguhnya bila dikaji dengan cermat dari ayam 
buras ini dapat diperoleh beberapa nilai tambah antara lain: 
1. Merupakan aset nasional yang memiliki potensi yang masih 

mampu dikembangkan dan hampir selalu ada di setiap 
keluarga. 

2. Pemeliharaannya mudah, murah dan tidak banyak menyita 
waktu. 

3. Daya ,tahannya relatif cukup baik terhadap penyakit maupun 
perubahan musim dan cuaca, dibandingkan dengan ayam ras. 

4. Hasil produksi telurnya disukai, bebas residu antibiotik, 
mudah dipasarkan dan harganyapun mendapat kedudukan yang 
pantas dan merangsang untuk diusahakan labih baik. 

5. Kemungkinan mengadakan pengembangan usaha dari skala 
kecil tidak sulit, terbuka lebar untuk semua lapisan 
masyarakat dan dapat dilaksanaan seeara bertahap pula. 

Dan variasi ini pun mudah serta dapat membentuk ling- 
karan mata rantai (Cyclus), yang diawali dari ayam petelur 
yang menghasilkan telur yang dapat dijual. Selain itu dapat 
pula diikuti dengan menetaskan telur tersebut memakai alat 
yang sederhana dan setelah beberapa saat tertentu (2 18 - 
21 hari), anak ayam (kutuk) hasilnya sudah mempunyai harga 
jual di pasar dan kalaupun terus dipelihara akan naik harga 
jualnya sesuai dengan peninykatan umur, atau penambahan 
pakan dan tingkat perkembangannya. Sedangkan bila mampu 
dipelihara sendiri hingga dewasa dapat menambah jumlah induk 
ayam atau menggantikan beberapa induk yang sudah selesai 
masa tugasnya berproduksi. 



Dengan penyuluhan teknis dan meningkatkan ketrampilan 
masyarakat, terutama di lokasi yang dikategorikan miskin 
namun masih dinilai cukup potensi maka dapat terbuka ke- 
mungkinan pemeliharaan yang praktis, efektif, efisien, 
berhasil dan menguntungkan. 

Untuk mengarah pada maksud tujuan tersebut dapat ditem- 
puh cara-cara sebagai berikut: 
a. Perbaikan teknik pemeliharaan ayam kampung dari bentuk 

tradisional menjadi bentuk baterai (sistem intensif), 
Range (sistem semi intesif) atau bentuk gabungan ke- 
duanya. Semua cara atau bentuk tersebut dapat disesuai- 
kan dengan fasilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh 
setiap keluarga yang terlibat. 

b. Perbaikan manajemen baik pakan, tatalaksana dan pemasaran 
yang lebih menguntungkan baik dalam segi efisiensi dan 
efektivitas tenaga kerja, pakan dan modal. 

Sudah dapat dipastikan keberhasilan seseorang dalam ha1 
ini akan segera menggugah minat tetangga/keluarga yang lain, 
sehingga akan mempopulerkan kemajuan usaha ini lebih luas. 

Dengan bantuan, petunjuk dan pengarahan yang sederhana 
tetapi jujur dan terbuka, maka terbuka kemungkinan membentuk 
wadah bersama semacam koperasi, sehingga dapat selfsupport- 
ing dan menjaga pemasaran hasil produk yang lebih bijaksana 
tanpa perlu bersaing. 

Diharapkan keberhasilan dalam ha1 ini akan benar-benar 
mampu memberikan hasil yang dapat meningkatkan taraf hidup 
dan mengangkat keluarga kecil yang penuh kekurangan dan 
harapan di semua lokasi pedesaan yang dinilai belum maju 
atau belum berkembang. 

Dalam penelitian ini ingin didapat keuntungan dari 
sistem baterai (sistem intensif) dan sistem range (semi 
intersif) ditinjau dari segi produksi telur dan kematian 
induk ayam buras, Adapun materi penelitian ini diperoleh 
dari data laporan harian di Pusat Pembibitan Ayam Euras di 
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. 

Keseluruhan induk ayam buras yang diamati, berjumlah 
wal 919 ekor ayam yang ditempatkan dalam kandang baterai 
intensif) dan sejumlah 6 0 1  ekor yang dipelihara dalarn 

kandang bersistem range (semi intensif). Semua ayam yang 
diamati berumur antara 7-8 bulan, dengan berat badan sekitar 
1,3 - 1 , 4  kg/ekor dan menjelang atau baru mulai bertelur. 
Semua ayam penelitian ini mendapat perlakuan yang sama 



dengan jumlah pakan 80 gramlekorfhari, yang dibagikan dalam 
dua kali pemberian pagi dan sore hari. Pakan yang diberi- 
kan mempunyai susunan yaitu 1 (satu) bagian konsentrat yang 
berkadar protein sekitar 25% - 30%, 4 (empat) bagian 
jagung giling dan 7 (tujuh) bagian dedak/bekatul atau dari 
campuran seluruhnya komponen tersebut diperkirakan masih 
berkadar protein kasar total lebih dari 15% (Trenggono, 
1993), dengan harga rata-rata sebesar Rp 270,- - Rp 300,- 
/kg pakan. 

Peralatan dan bahan yang diperlukan adalah: ruang yang 
beratap di lokasi penelitian, kandang baterai, kandang 
range, dan perlengkapan pendukung lain misal pakan, obat, 
minuman serta peralatan peternakan asesoris lainnya. 

Percobaan dilakukan dengan melakukan pengamatan selama 
13 (tiga belas) minggu terhadap induk ayam buras terhadap 
parameter produksi telur per hari, jumlah kematian induk 
ayam per minggu, perkiraan pemasaran dan keuntungan yang 
dicapai dengan standar harga telur lokal yang terendah. 

HASIL DAN PEMBMASAN 
HASIL 

Hasil dari percobaan ini sebagaimana diwujudkan dalam 
tabel l/tabel seleksi atau tabel jumlah produksi telur dan 
mortality/kematian induk ayam buras dengan kandang sistem 
baterai/sistem intensif, adalah jumlah produksi telur rata- 
rata = 184,45 butirjhari dalam satu minggu atau sebesar 
20,17 %/hari. Sedangkan mortality adalah 1 (satu) ekor 
induk ayam/minggu atau 0,14 ekor/hari atau O,lO%/hari. Juga 
bahwa hasil produksi telur yang maksimal adalah 230 
butir/hari, dalam minggu ke 12 dan produksi telur minimal 
adalah 144,41 butir/hari dalam minggu ke 7, sedangkan 
mengenai mortality maksimal yang didapat dalam minggu ke 11 
dan ke 13, yaitu sebesar 4 ekor/minggu. Sedang mortality 
minimal adalah pada minggu ke 1, ke 2, ke 6, ke 7, ke 9, ke 
10 dan ke 12 yaitu sebesar 0 ekor/hari = 0 %. 

Dari tabel 2, tentang jumlah produksi dan mortalitas 
induk ayam buras yang dikandangkan dengan sistem range 
(sistem semi intensif) dapat diketahui bahwa jumlah produk- 
si telur rata-rata 52/12 butir telur/hari (9,3%. Sedang 
angka kematian yang maksimal yang didapat pada minggu ke 11 
sebesar 6 ekor/minggu dan minimal pada minggu ke 1, ke 5 dan 
ke 8, : 2 ekor/minygu (0,33 % ) .  
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Tabel 1. Produksi telur dan kematian induk ayam yang dipe 
lihara dalam kandang. sistim baterai ( inten 
sif) . 

Tabel 1. Produksi telur dan kematian induk ayam yang dipeli- 
hara dalam kandang sistim Range (Semi-intensif) . 

M i  J u t a h  Procfiksi Telur Kerat ian Irrfutc Ayam 

ke- IrrU (But i r /har i )  (X lha r i )  (Ekor/hari)  <Etor/  
--- - 



PEMBAHASAN 

Hasil pada sistim baterai/seleksi yang baik dimungkin- 
kan karena beberapa ha1 yaitu : 
- Pakan terdistribusi lebih merata untuk tiap ekor ayam dan 
dapat dimakan dengan baik. 

- Minum juga dernikian 
- Pengawasan atas tiap ayam lebih mudah terhadap makanan, 
minuman dan kesehatan. 

- Jumlah kematian lebih kecil karena kesempatan untuk berke- 
lahi (sifat kanibal) lebih sedikit, lebih terkolalisir, 
sehingga bila luka dapat segera menghindar dan tidak 
dikeroyok ayam lain yang biasanya menyebabkan kematiannya. 

Jumlah produksi telur juga dipengaruhi oleh rasa 
terganggunya ayam atau disebut STRESS, sehingga akan menurun 
drastis, ha1 ini perlu dihindari yaitu dengan menjauhkan 
bunyi gaduh dan mengagetkan, dan adanya hewan-hewan lain di 
dalam atau sekitar kandang ayam, dapat pula setelah agak 
tenang diberikan vit B ~ o m ~ l e k s  + vit C, lebih-lebih saat 
terjadi perubahan cuaca (hujan, dingin atau terlalu panas 
udaranya) . 

Mortality dapat disebabkan selain oleh perkelahian 
ayam, juga karena terserang penyakit, misanya CRD, ND, 
Cacing, Semut dan lain-lain. Juga karena harus segera 
diatasi ataupun diadakan pencegahan dengan vaksinasi. 

Dari tabel 1, didapatkan data bahwa produksi telur 
rata-rata adalah 184,45 butirlhari dalam satu minggu atau 
20,17 %/hari, sedangkan produksi telur maksimal 230,l 
butir/hari/minggu = 25,27% dalam minggu ke 12 dan produksi 
telur minimal = 144,4 butir/hari/minggu = 15,74 % dalam 
minggu ke 7. Keadaan ini kemungkinan diakibatkan oleh 
adanya stress akibat cuaca mendung dan hujan rintik-rintik 
selama minggu ke 6 dan 7 yang diikuti juga terjadi penurunan 
produksi telur pada sistim semi intensif seperti terlihat 
pada tabel 2. Sedangkan pada minggu ke 10 yang terjadi 
pergantian petugas kandang membuktikan kejujuran sangat 
berpengaruh terhadap produksi telur yang dihasilkan seperti 
dan dapat dilihat dengan kenaikan produksi telur pada minggu 
ke 10 (203 butir/hari), ke 11 (190,2 butirlhari) , ke 12 
(230,1 butir/hari) dan ke 13 (206,5 butir/hari) seperti 
terlihat pada tabel 1. Sedangkan di kandang semi intensif 
nampak baik pada minggu ke 10 (65,71 butirlhari) , ke 11 
(57,14 butir/hari) , ke 12 (74,71 butirlhari) dan ke 13 (89,O 
butir/hari) seperti terlihat pada tabel 2. 

Pada minggu ke 11, ke 12, ke 13 terjadi mortality 
yang cukup tinggi baik dalam kandang dengan sistim intensif 
maupun semi intensif karena beberapa ekor ayam terkena CRD. 
Walaupun segera diadakan isolasi dan pengobatan (teramicin 
dan vitamin B kompleks + vitamin C = Air gula) ternyata 
sebagian ayam tidak tertolong. 



Dari Tabel seleksi didapatkan bahwa: 
Hasil Produksi TeLur rata-rata adalah 184,5 butir/hari = 
20,17 %/hari 
yang setara dengan nilai jual : 

185 x Rp 200/butir rata-rata =Rp 36.900,- 
Biaya pakan untuk pakan rata-rata: 

919 x x R p  300/kg =Rp 22.100,- 
gr ------------- 

=Rp 14.800,- 
Biaya Pemeliharaanihari =Rp 2.009,- 
(2 orang pegawai) ------------- 
Nasil bersih .......................... =Rp 12.800,-/hari 

Dari Range didapat bahwa: 
Nasil Produksi Telur rata-rata 9,3%/hari = 52,12 
butir/hari yang setara dengan nilai jual: 

52,12 x Rp 200,-/butir =Rp 10.424,- 
Biaya pakan rata-rata: 

625 x Rp 300 x =Rp 15.000,- 
r ------------- 

Rugi .................................. =Rp 5.424/hari 
(Belum termasuk pengeluaran untuk pemeliharaan) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kandang dengan 
sistem baterai memberikan hasil produksi telur yang lebih 
baik dengan jumlah kematian induk ayam yang lebih kecil. 

Dan ha1 ini memberikan dorongan bagi peternak untuk 
mengikuti sistem kandang baterai. 

KESIMPULAN 

Usaha pemeliharaan ayam buras (terutama dengan sistem 
baterai)sangat menguntungkan, dapat mendatangkan peningkatan 
penghidupan masyarakat terutama di desa. ha1 ini dapat 
merupakan daya tarik tersendiri sehingga akan dapat : 
1. Mengurangi rnigrasi penduduk ke kota 
2. Plemberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang 

memerlukan. 
3. Meningkatkan persatuan dengan pembentukan koperasi, yang 

mecjamin suply kebutuhan dan pengamanan.pemasaran telur. 

Meningkatkan daya dan kemampuan desa dan masyara- 
katnya, sehngga memperkuat tulang punggung tujuan pembangu- 
nan nasional di desa dalam PJPT I1 nanti disamping industri. 

Menjadikan peternakan sebagai wiraswasta yang dapat 
meraih kemajuan dan nantinya mempunyai usaha yang dapat 
diperbesar sehingga jadi pencipta lapangan kerja yang me- 
ningkatkan ilmu dan ketrampilannya. 



SARAN 

Usaha yang baik ini perlu didukung dan dibantu, agar 
pengembangannya dapat lebih merata, lebih cepat dan lebih 
dapat dipantau untuk kemajuannya. Tentunya diperlukan 
koordinasi, sumbangan dan penyuluhan serta bantuan modal dan 
hal ini dapat dipenuhi bilamana instansi terkait ikut dalam 
program ini, yaitu: 
- Dinas Peternakan membantu penyuluhan, bimbingan dan 

evaluasi 
- Departemen koperasi membantu pendirian, pembinaan dan 
penyediaan modal (lebih perlu dengan dukungan pihak bank) 
dan pemasaran hasil. 

- Pemda dengan perangkatnya di Tingkat 11 (Kabupaten) Ting- 
kat Kecamatan sampai di perangkat desa. 

- Pendidikan Tinggi, dengan usaha-usaha penelitian yang 
pasti ikut membantu instansi terkait dalam program. 

Dengan keberhasilan usaha ini maka kebutuhan masyara- 
kat akan gizi yang memadai, akan ikut dibantu sebab, telur 
adalah salah satu bahan utama dengan kandungan protein dan 
lemak yang tinggi dan amat dibutuhkan kesehatan kita. 

Amat menggembirakan bila sampai dapat diusahakan ter- 
bentuknya Desa Telur (Desa Penghasil Telur Utama), kemudian 
berkembang menjadi Kabupaten Penghasil Utama Telur dan 
Unggas. 
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