
. 

. 

 
 

I. Pendahuluan 
 
 Ayam kampung biasa dibudidayakan oleh peternak di Indonesia dengan cara 

diumbar, atau ayam dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri. Namun 
cara ini dipandang kurang memiliki nilai ekonomis jika tujuan pemeliharaan 
untuk profit  oriented. Disamping itu populasi ayam kampung terus menurun 
karena banyak wabah flu burung (Afian Influensa), sedangkan permintaan 
ayam kampung semakin meningkat. Dewasa ini banyak perusahaan yang 
mulai memelihara ayam secara masal dan intensif. Perusahaan penyedia kuri 
(DOC) ayam kampung juga mulai banyak. Pola pemeliharaan ayam kampung 
secara intensif merupakan cara yang bisa mendatangkan keuntungan sebagai 
sebuah bisnis. Permintaan daging ayam kampung yang cukup besar 
memberikan peluang bisnis yang menggiurkan untuk budidaya ayam kampung 
secara intensif. 

 
 Perawatan ayam kampung yang dipelihara secara intensif memiliki sedikit 

perbedaan dengan perawatan ayam kampung cara tradisional. Selain 
memerlukan perhatian yang ekstra juga masalah pemberian makanan harus 
lebih diatur. Memelihara ayam kampung secara intensif memiliki keungulan, 
yaitu lebih mudah melakukan kontrol terhadap penyakit. Cara memelihara 
dengan dikurung dan diberi pakan baik, karena kebutuhan semua nutrisi harus 
tersedia dalam kandang, berbeda dengan model diumbar ayam akan makan 
sumber pakan alami yang tersedia di alam/lahan. Kendala yang dihadapi 
belum tersedia pakan ayam kampung yang kandungan nurtrisinya lengkap. 
Perusahaan pakan ayam belum mau memproduksi pakan ayam kampung 
karena volume kebutuhannya masih sedikit. Pakan yang tersedia dipasaran 
adalah pakan ayam broiler untuk ayam pedaging dan pakan layer untuk ayam 
petelur.  

 
 Perusahaan penyedia kuri ayam kampung DOC belum memiliki atau 

menyediakan data performansi, seperti yang disediakan oleh produsen ayam 
broiler dan ayam petelur. Penelitian juga belum banyak dilakukan oleh 
lembaga penelitian, sehingga data ayam kampung sangat terbatas.  
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 Pertumbuhan ayam kampung yang lambat menjadi salah satu kendala dalam 
kegiatan usaha ayam kampung. Rata-rata bobot badan pada umur 60 hari (2 
bulan) sekitar 700 – 900 gram. Agar pertumbuhan lebih cepat maka dicoba 
memberi makan ayam kampung dengan pakan yang berkualitas baik yaitu 
pakan ayam broiler -1 atau tahap starter.  

 
 

II. Persiapan kandang 
 
1. Hari Selasa, 31 Juli 2018 

a. Sanitasi kandang, dengan obat Spectaral, 2 hari sebelum ayam 
masuk dengan dosis 1 liter spectaral untuk 100 liter air. Kandungan 
obat Spectaral : Glutaral dehyda 32%, dimethyl cocobbenzyl 
amonium cloride 20%.  

b. Sanitasi tempat pakan dan minum dengan obat neo antisep dengan 
dosis 20 ml untuk 1 leter air. Kandungan neo antisep adalah Iodium 
dan surfactan 

c. Pemasangan layar dari plastik 
2. Hari Rabu, 01 Agustus 2018 

a. Pemberian litter (sekam), pemasangan tempat pakan, minum 
b. Pembuatan brooding untuk pemeliharaan 1000 ekor 

 

III. Pemeliharaan Ayam Kampung 
 
1. Kegiatan pemeliharaan harian  

a. DOC datang hari Kamis, 02 Agustus 2018, mengoperasikan kandang 
brooding, layar ditutup. 

b. Pemberian pakan ad libitum, frekuensi 5 – 7 kali per hari, untuk 
merangsang keinginan makan anak ayam dan mencegah pakan 
tumpah 

c. Pemberian air minum adlibitum   
d. Pemanas bahan bakar gas digunakan sebanyak 2 buah, digunakan 

selama periode brooding 
e. Layar ditutup selama periode brooding 
f. Mengontrol kondisi ayam (kepanasan/kedinginan, sehat/sakit, 

menangani ayam yang mati, tempat pakan dan minum) 
g. Recording (jumlah ayam mati, perlakuan yang diberikan,  jumlah 

pakan yang diberikan) 
h. Mencuci tempat air minum dengan obat neo antisep 
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2. Penanganan kesehatan  
a. Vaksinasi ND – IB (New Castle Disease – Infectuous Bronchitis) tetes 

mata dengan dosis 1 ekor 1 tetes dan 0,2 ml vaksin suntik AI 
perekor, hari ke empat pemeliharaan 

b. Vaksinasi gumboro medivac A dengan tetes mulut 
c. Pemberian vitachick setiap ada perubahan cuaca 

 
3. Pemberian pakan  
 Pemberian pakan ayam kampung disesuaikan dengan umur. Berikut teknis 

pemberian pakan dari hari ke hari: 
a. Untuk anak ayam kampung (DOC) Umur 0 – 1 minggu diberi pakan 

sebanyak 5 – 10 gram / ekor / hari 
b. Umur 1 hingga 2 minggu 10 – 15 gram/ ekor/ hari 
c. Umur 2 – 3 minggu 15 – 20 gram / ekor / hari 
d. Umur 3 – 4 minggu diberi 20 – 25 gr/ ekor/ hari 
e. Umur 4 – 5 minggu diberi 25 – 30 gr/ ekor/ hari 
f. Umur 5 – 6 minggu 30 – 40 gr/ ekor / hari 
g. Umur 6 – 7 minggu 40 – 50 gr/ ekor/ hari 
h. 7 – 8 minggu 50 – 70 gr/ ekor/ hari 
i. Selanjutnya sekitar 100 gr/ ekor/ hari hingga panen. 

 
 Selain makanan, ayam kampung memerlukan minuman. Minuman 

diberikan secara tidak terbatas, disediakan wadah untuk minuman, jika 
habis ditambahkan lagi. 

 
 Pakan yang akan digunakan pada pemeliharaan ayam kampung adalah 

pakan ayam broiler (Br1) dari Cibadak Indah Sari Farm (CIFS), dan 
pemberian pakan adlibitum atau tidak dibatasi.  Dengan  komposisi nutrisi 
pakan CIFS, bentuk butiran, sebagai berikut: 
a. Kadar air maksimum 13 % 
b. Protein kasar 20 % 
c. Lemak kasar maksimum 5 % 
d. Serat kasar maksimum 5% 
e. Abu maksimum 8% 
f. Phosfor 0,50 pbb 
g. EM 3000 kkal/kg 

 
 Tempat pakan yang digunakan selama periode brooding adalah tempat 

pakan bentuk nampan bundar (chick feeder tray), dan tempat minum 
gantung. Setelah umur ayam 14 hari, tempat pakan diganti tempat pakan 
gantung ukuran 5 kg. Tinggi tempat pakan dan tempat minum 
disesuaikan setinggi punggung ayam. 
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4. Pencatatan (recording) 

 
Jumlah 
ayam 
(ekor) 

Kematian 
(ekor) 

Rataan 
bobot 
badan 

(gram)* 

Jumlah 
konsumsi 

pakan 
(zak)** 

Minggu 1 1.011 15 60 2 

Minggu 2 996 8 110 2 

Minggu 3 988 1 175 5 

Minggu 4 987 3 300 3 

Minggu 5 984 - 400 5 

Minggu 6 984 - 520 5 

Minggu 7-10 975 13 930 46 

Jumlah 975 36 930 68 

 
5. Panen 
 Panen dilaksanakan 3 tahap,  
 
6. Permasalahan dan Solusi 

a. Terjadi kanibalisme, saling mematuk sampai berdarah. Untuk 
mengatasi hal ini untuk pemeliharaan ayam kampung pedaging 
disarankan untuk dilakukan potong paruh pada usia muda. 

b. Disediakan kandang karantina untuk isolasi kandang sakit.  
c. Pemberian daun pepaya dan daun singkong untuk meminimalisasi 

kanibalisme. 
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