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Pendahuluan
Indonesia
merupakan
negara
yang kaya akan sumber daya genetik,
salah satunya adalah sumberdaya
genetik unggas yang tercermin dari
banyaknya varitas ayam lokal yang
ada.
Ayam kampung menjadi salah
satu komoditas peternakan yang
cukup
digemari
di
Indonesia,
kandungan gizi yang tinggi, rasa dan
aroma yang nikmat, kadar lemak yang
sedikit dan residu antibiotik yang
rendah
membuat
posisi
ayam
kampung tidak bisa digantikan oleh
ayam broiler atau ayam potong (Sari
dkk, 2017).
Ayam kampung merupakan ayam
lokal Indonesia yang berasal dari
ayam hutan merah yang telah
dijinakan sehingga terciptalah ayam
kampung yang memiliki daya adaptasi
baik (Sarwono, 1991).
Ayam kampung merupakan bahan
pangan yang memiliki nilai tinggi di
pasaran. Kebutuhan pasar Indonesia
akan ayam kampung cukup tinggi
namun produksi ayam kampung dalam
negeri belum mampu memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut
yang menyebabkan harga ayam
kampung di pasaran sangat tinggi.
Dari segi pengelolaan peternakan,
Ayam kampung memiliki kekebalan
tubuh yang lebih baik dan tingkat
mortalitas
yang
lebih
rendah.
Walaupun begitu, beternak ayam
kampung
memiliki
beberapa
kekurangan diantaranya waktu panen
yang lama, penambahan bobot yang
tidak sebaik ayam broiler per jumlah

pakan yang dikonsumsi, serta jumlah
telur
yang
dihasilkan
sedikit.
Berdasarkan hal itu, Badan Litbang
Pertanian mengembangkan ayam
KUB kampung unggul badan litbang
pertanian., (Urfa dkk, 2017)
Ayam KUB merupakan ayam hasil
seleksi dari persiangan ayam sentul,
ayam pelung dan ayam lokal hasil
seleksi selama 6 generasi. Diantara
keunggulan
ayam
KUB
yaitu
pemberian pakan yang efisien karena
konsumsinya yang lebih sedikit,
ketahanan terhadap penyakit yang
lebih baik, mortalitas rendah serta
produksi telur ayam yang lebih tinggi
dibandingkan ayam kampung lain
(Urfa dkk, 2017).
Tabel 1. Perbandingan Kinerja Ayam Kampung
Biasa dan KUB

Pemeliharaan
Ayam
KUB
umumnya ditujukan untuk penghasil
telur tetas, telur konsumsi dan
produksi daging (Noferdiman dkk,
2014).

Gambar 1. Ayam KUB

Manajemen Usaha
Pemilihan
bibit
ayam
KUB
sebaiknya memenuhi beberapa kriteria
diantaranya bagi bakal pejantan harus
memiliki tubuh yang sehat, tak ada
cacat fisik, badan tegap, mata bening,
bulu halus mengkilap, nafsu kawin
tinggi, bertaji dan berumur 1 sd 2
tahun. Pemilihan bibit ayam betina
baiknya
juga
memenuhi
syarat
diantaranya
sehat
tak
cacat,
berproduksi tinggi, sedang bertelur
dan berumur 7-8 bulan (Hayanti,
2014).
Hayanti
(2014)
menyatakan
bahwa umur Ayam KUB dikelompokan
menjadi 4 yaitu:
Kuri (DOC) 0-6 minggu  starter
Anak Ayam 6-12 minggu  grower
Ayam
muda
12-16
minggu
developer
Ayam dewasa 18-68 minggu  layer
Pemeliharaan Ayam KUB dapat
dilakukan di kandang postal, kandang
battery dan kandang berpagar. Ayam
periode starter ditempatkan 30 ekor
dalam kandang seluas 100 cm x 100
cm x 100 cm. Tahap grower
membutuhkan 15 ekor Ayam dalam
100 cm x 100 cm dan 60 cm. Untuk
periode layer dianjurkan menggunakan
kandang jenis postal denganukuran
1m3 untuk 1 ekor pejantan dan 6 ekor
betina, jika menggunakan sistem
battery 1,4 mx 40 cm x35 cm untuk 4
+ekor (Hayanti, 2014).

Kandang ayam harus memiliki
tempat pakan dan minum, tempat
bertengger dan khusus untuk ayam
pada masa bertelur, dibutuhkan
sarang untuk mengeram yang dapat
terbuat dari kayu, bambu maupun
kotak bekas.
Seiring dengan bertambahnya
umur, bobot badan juga akan
mengalami kenaikan. Pertambahan
bobot badan merupakan respon dari
peningkatan kemampuan ayam untuk
mencerna makanan yang dikonsumsi.
Pertambahan bobot ayam dapat
dijadikan sebagai ukuran kecepatan
pertumbuhan (Tillman dkk, 1998).
Adapun jenis campuran bahan pakan
yang dapat diberikan pada Ayam KUB
yaitu dedak padi, jagung, bungkil
kelapa, bungkil inti sawit, tepung
singkong, menir, beras, tepung ikan,
ikan runcah, ikan asin, tepung daun
lamtoro, dedak jagung, polar, sagu,
tepung keong, tepung cangkang
kerang, bungkil kedele, sorghum,
asam amino, garam dapur, antibiotik,
premix vitamin dan mineral dan herbal
kesehatan untuk daya tahan seperti
jamu ternak fermentasi dan anti
koksidosis (Hayanti, 2014).
Ransum merupakan kumpulan
bahan makanan uang layak dimakan
oleh ayam dan telah disisi mengikuti
aturan tertentu. Ransum menjadi salah
satu faktor penentu laju pertumbuhan
dan produksi ternak, bentuk ransum
yang diberikan dapat berbentuk mash
crumble
maupun
pelet.
Untuk
pertumbuhan yang optimum, ransum
yang digunakan sebagai pakan Ayam
KUB harus memenuhi kriteria berikut:

Gambar 2. Kebutuhan Nutrisi Ayam KUB

Gambar 3. Kebutuhan Pakan Ayam KUB
berdasarkan Tingkatan Umur

Pencegahan penyakit dalam usaha
peternakan
Ayam
KUB
dapat
menggunakan vaksin. Vaksin Marek’s
diberikan setelah ayam menetas di
mesin tetas, vaksinasi ND/Tetelo
dilakukan 3 hari, 3 minggu dan 2-3
bulan. Vaksinasi gumboro dilakukan
pada hari ke 10 dan 28 sedangkan
sebelum ayam memasuki masa
bertelur, vaksin EDS (egg drop
syndrom) diberikan.
Prospek Bisnis dan Manfaat
Ayam kampung memiliki peminat
setianya sendiri. Pangsa pasar ayam
kampung lebih kepada kalangan
menengah
ke
atas.
Mayoritas
masyarakat Indonesia lebih menyukai
ayam kampung dibanding ayam
negeri. Bisnis peternakan ayam KUB
cukup menjanjikan karena produksi
telurnya yang tinggi, ketahanan
terhadap penyakit yang baik, daya
adaptasi tinggi dan produktifitasnya
yang baik.
Harga ayam kampung di tingkat
peternak untuk di pulau jawa dapat
mencapai Rp.40.000/ek dan di pasar
dapat mencapai Rp. 50.000/ek hingga

Rp. 60.000/ek. Diluar jawa, harga
ayam kampung dapat mecapai Rp.
50.000/ek ditingkat peternak dan
lebihbdari Rp. 80.000/ek di pasar.
Ayam KUB dapat bertelur hingga
160-180
butir/ekor/tahun.
Hasil
tersebut
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan ayam kampung pada
umumnya.
Kebiasaan
mengeram
yang singkat membuat Ayam KUB
cepat bertelur kembali (LITBANG
Pertanian, 2016).
Daging ayam KUB memiliki rasa
gurih, daging dengan tekstur lebih
keras dibandiangkan ayam broiler,
daging berwarna lebih gelap dan
rendah lemak (LITBANG Pertanian,
2016).
Manfaat konsumsi Ayam KUB bagi
manusia yaitu kandungan toksin yang
sedikit
dikarenakan
minimnya
penggunaan vaksin dan berbagai zat
antibiotik. Mutu gizi pada ayam
kampung juga lebih tinggi, kandungan
lemak yang lebih rendah, dan kadar
protein yang tinggi.
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