
Ayam Modern 
Butuh Manusia Modern

Dalam periode 1957-2005, 
tingkat pertumbuhan bobot 
badan broiler naik 3,30% per 

tahun. Sedangkan konversi pakannya, 
rata-rata mengalami perbaikan 2,55% 
setahun. Selanjutnya, dalam periode 
2006-2013 pertumbuhan bobot badan-
nya meningkat sekitar 2,00% per tahun.

Detil petumbuhan dagingnya tercer-
min pada peningkatan ukuran otot dada. 
Selama periode 1957-2005 pembesar-
an otot dada besar (pectoralis major) 
broiler mencapai 79%-85%. Otot dada 
kecil (pectoralis minor), peningkatan 
ukurannya berkisar 30%-37%.

Korelasinya adalah, dalam kurun 
waktu hampir lima dekade itu untuk 
memproduksi sejumlah daging yang 
sama kebutuhan pakannya menurun 
jadi separuhnya saja. Sedangkan untuk 
menghasilkan daging/otot dada, jumlah 
pakannya berkurang sebesar 67%.

Perbaikan produktivitas juga terjadi 
pada ayam ras petelur (layer). Dalam 
periode tahun 1925 hingga 2006, produk-
si telur meningkat sekitar 91,18% (170 
butir vs 325 butir). Rata-rata peningkatan-
nya sekitar 1,91 butir telur setiap tahun.

Selama dua dekade terakhir, baik 
broiler maupun layer terus mengalami 
perbaikan konversi pakannya. Hal itu 
terlihat pada rangkuman secara rata-rata 
berbagai data seperti tertera berikut ini :

sesuai dengan grafik standar potensi 
genetisnya.

Hal yang sama terjadi pada layer. 
Secara umum, realita di lapangan 
memperlihatkan grafik produksi telur 
belum bisa menyamai grafik standar 
potensi genetis ayam petelur tersebut. 
Lebih jauh, terlihat pula pada konversi 
pakannya yang masih ‘kalah efisien’ 
dibanding standar yang ditetapkan.

Homogenitas pertumbuhan menjadi 
salah satu parameter keberhasilan 
budidaya ayam ras. Seleksi genetis 
yang dilakukan dari waktu ke waktu, 
salah satu tujuannya adalah dihasilkan 
komunitas ayam yang seragam. 
Nyatanya, keseragaman bobot badan 
yang masih timpang, juga sering 
ditemui di lapangan.

Selain itu, fakta yang tidak bisa 
dipungkiri adalah ayam ras modern 
gampang ‘terserang stres’. Terutama 
stres lingkungan dan perlakuan. Stres 
akut (mendadak) atau stres kronis 

Banyak literatur menyebutkan 
bahwa peningkatan kuantitas dan 
kualitas produksi ayam ras disebabkan 
oleh seleksi genetis yang terus 
dilakukan. Perbaikan kualitas broiler 
diukur dari komposisi karkas (utamanya 
breast meat). Pada layer, parameternya 
adalah kualitas kerabang telur dan 
ukuran/berat telur. Disebutkan, seleksi 
genetis berperan 85%-90% dalam 
perbaikan produktivitas tersebut. 
Sedangkan nutrisi memberikan 
kontribusi 10%-15%.

Fakta Lapangan
Potensi genetis ayam ras yang 

selalu diperbaiki melalui program 
seleksi genetis, tampaknya tidak selalu 
linier dengan kenyataan di lapangan. 
Potensi akselerasi pertumbuhan, tidak 
muncul optimal. Pengamatan lapangan 
menunjukkan bahwa broiler memang 
tumbuh lebih cepat. Akan tetapi, 
capaian bobot badannya masih belum 

Konon, ayam ras generasi saat ini disebut ayam modern. Pasalnya, ayam 
ras tersebut memiliki sifat-sifat unggul. Ayam pedaging (broiler), misalnya. 
Akselerasi pertumbuhan broiler saat ini, jauh melampaui generasi broiler 

beberapa dekade sebelumnya.

Tahun Broiler Layer

1995 1,95 2,45

2000 1,95 2,30

2005 1,95 2,15

2010 1,92 2,05

2015 1,89 2,00

Oleh: Heri Setiawan
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(berkepanjangan) merupakan pemicu 
dan pemacu gagalnya produktivitas 
ayam ras modern tersebut.

Stres lingkungan berkaitan dengan 
perkandangan beserta segenap 
perlengkapan dan peralatannya. 
Perkandangan haruslah memenuhi 
tiga persyaratan, yakni : memenuhi 
kebutuhan fisiologi ayam; melindungi 
ayam dari berbagai pengaruh iklim/
cuaca; dan biaya pengadaannya 
haruslah tepat guna (efisien).

Guna menghasilkan produktivitas 
optimal, secara fisiologis ayam ras 
membutuhkan udara (oksigen); 
air (minum); pakan (nutrisi); suhu 
(temperatur); dan cahaya (sinar). 
Tersedianya kelima unsur tersebut 
merupakan ’input’ yang akan diproses 
oleh organ-organ tubuh ayam ras 
menjadi daging dan/atau telur.

Tak cukup hanya itu saja. Secara 
kuantitas maupun kualitas, ketersediaan 
kelima unsur tersebut haruslah sesuai 
dengan kebutuhan ayam. Begitu pula 
dengan organ-organ tubuh ayam. Sudah 
seharusnya, perangkat fisik ayam itu 
dalam keadaan sehat wal’afiat serta 
normal.

Kandang adalah tempat tinggal 
ayam. Sebagai rumah, kandang 
harus memberikan kenyamanan 
dan keamanan bagi ayam yang 
menempatinya. Ayam harus terlindung 
dari pengaruh iklim/cuaca, ancaman 

pemangsanya, dan berbagai faktor yang 
berpotensi menimbulkan gangguan 
fisiologis dan ‘psikologis’ ayam.

Biaya pengadaan (baca: 
pembangunan) kandang hendaknya 
diperhitungkan secara matang. 
Penentuan lokasi, sistem operasional, 
dan ukuran kandang wajib 

dipertimbangkan sejak awal. Hal ini 
menjadi penting karena merupakan 
investasi awal dan membutuhkan 
modal/kapital besar. Juga, menyangkut 
biosekuriti yang paling dasar, yakni: 
biosekuriti konseptual.

Kandang Terbuka vs Tertutup
Sistem kandang terbuka sudah 

‘familiar’ di kalangan peternak ayam 
ras Indonesia. Bahkan hingga saat ini, 
sebagian besar peternakan ayam ras di 
Indonesia masih tetap setia menggunakan 
kandang terbuka. Diperkirakan jumlah 
kandang tertutup (closed house) di 
Indonesia baru sekitar 15% saja.

Masing-masing pengguna kedua 
sistem kandang tersebut memiliki 
pertimbangan sendiri-sendiri. Pengguna 
kandang terbuka berargumentasi bahwa 
secara naluri dan instingtif ayam mem-
butuhkan lingkungan alami. Maksud-
nya: udara; suhu; cahaya; dan kelemba-
ban langsung diperoleh dari alam.

“Sistem kandang tertutup 
merupakan akal-akalan-nya orang 
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benua sub tropikal untuk menjual 
peralatan dan teknologi tersebut ke 
peternak di daerah tropis,” sergah 
peternak pengguna kandang terbuka. 
Sejak dulu hingga kini tetap pakai 
kandang terbuka dan hasilnya tetap 
untung, tambahnya bersemangat.  

Sementara, peternak yang 
menggunakan sistem kandang tertutup 
juga punya pertimbangan lain. 
Menurutnya, sumber daya alamiah 
tersebut memang baik tapi bersifat 
fluktuatif dan tak jarang perbedaan itu 
terlalu ekstrem. Oleh karenanya, harus 
‘dikelola’ agar bisa optimal dan sesuai 
kebutuhan ayam.

“Penggunaan sistem closed house 
lebih memudahkan untuk kontrol dan 
pengendalian lingkungan tempat tinggal 
ayam,” ungkap peternak pengguna kan-
dang tertutup. Menurutnya, closed house 
lebih ramah lingkungan. Artinya: kurang 
menimbulkan polusi bau dan pencema-
ran lalat ke sekitar lokasi kandang.

Argumentasi yang dikemukakan 
masing-masing pengguna sistem 
kandang bisa bertambah panjang 
manakala membahas tentang biaya. 
Penganut sistem terbuka menyatakan 
bahwa biaya pengadaan kandang 
beserta peralatan dan perlengkapannya 
sangatlah efisien. Apalagi bila bahan/
materi bangunannya dipenuhi dari 
lokal. Misal: tiang-tiangnya dari kayu 
atau bambu dan atap dari genteng.

Tak mau kalah, pengguna sistem 
tertutup beralasan bahwa “Biaya 
kandang tertutup itu ibaratnya kalah 
membeli tapi menang memakai” 
Maksudnya: biaya pengadaannya 
memang mahal. Namun, bila 
diperhitungkan dengan daya tahan 
kandang, densitas kandang, dan 
produktivitas ayam, maka biaya tersebut 
menjadi lebih ekonomis dan efisien.

Berguna vs Bencana 
The man behind the gun. Ungkapan 

yang tak lekang oleh waktu. Bukan 
hanya senjatanya yang diutamakan. Tapi, 
juga manusia pemegang senjatanya. 
Itulah yang menentukan hasil akhirnya. 
Senjatanya bagus dan dipergunakan oleh 

orang baik dan benar, maka hasilnya 
bisa berguna. Sebaliknya, senjata bagus 
tadi dipegang orang salah dan digunakan 
dengan cara salah pula, maka hasil 
akhirnya adalah bencana.

Terlepas dari segi positif dan 
negatif masing-masing sistem 
kandang, haruslah dipahami dan 
diyakini bahwa peranan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dalam tatalaksana/
budidaya ayam ras sangatlah vital dan 
krusial. Oleh karenanya, dibutuhkan 
SDM yang handal dan profesional 
guna melaksanakan fungsi, tugas dan 
tanggungjawab yang tidak ringan itu.

pendampingan/pembimbingan dan 
pemberian kepercayaan. Penting 
dan harus dilakukan: pemberian 
penghargaan atas kinerja SDM tersebut.

SDM tepat adalah SDM yang 
memiliki passion kuat. SDM yang 
mempunyai hasrat dan antusiasme 
tinggi untuk membudidayakan broiler 
atau layer. SDM yang benar-benar 
memahami, peduli, dan memenuhi 
kebutuhan unggas yang dipelihara dan 
menjadi tanggungjawabnya.

Passion tidak selalu berkorelasi 
positif dengan tingkat pendidikan. 
Sarjana belum tentu memiliki passion 
lebih kuat dibanding yang bukan 
sarjana (lulusan sekolah menengah, 
misalnya). Demikian pula dengan 
bidang pendidikan. Seorang yang 
memiliki gelar akademis di bidang 
peternakan, tidak bisa dipastikan punya 
passion lebih tinggi dibanding sarjana 
non peternakan.

Selain passion, modal utama yang 
wajib dimiliki SDM peternakan ayam 
ras adalah integritas. Maknanya, 
kejujuran, karakter kuat, dan 
berkomitmen. Hal itu sangat penting 
guna mengimbangi ayam yang 
“memiliki sifat jujur’. Ayam adalah 
makhluk yang ‘berpegang teguh’ pada 
azas kejujuran. Tak pernah sekalipun 
ayam berpura-pura, apalagi berdusta.

SDM peternakan ayam ras yang 
memiliki passion kuat dan integritas 
tinggi memiliki bekal handal dan 
modal profesional. Mereka bekerja dan 
berkarya sesuai dengan hati nurani. 
Panggilan jiwanya adalah berusaha 
semaksimal mungkin memahami, 
peduli, dan memenuhi kebutuhan tenak 
ayamnya.

Ayamnya disebut ayam modern. 
Tentu, manusia pemelihara/
pembudidayanya tak boleh kalah. 
Manusianya harus modern juga. Yaitu, 
manusia yang handal dan profesional. 
Manusia yang memiliki passion kuat 
dan integritas tinggi dalam memelihara/
membudidayakan ayam modern itu. l 

Dewan pakar Asosiasi Dokter Hewan 
Perunggasan Indonesia,
tinggal di Surabaya 

SDM peternakan ayam 
ras yang memiliki passion 
kuat dan integritas tinggi 

memiliki bekal handal 
dan modal profesional. 

Mereka bekerja dan 
berkarya sesuai dengan 

hati nurani. 

Dalam suatu (perusahaan) 
peternakan ayam ras, biasanya sudah 
ada uraian pekerjaan (job description), 
standar prosedur operasional (standard 
operating procedure/SOP), dan 
instruksi kerja (IK).. Ketiga instrumen 
itu dibuat sebagai pegangan dan 
panduan bagi SDM yang bekerja di 
tempat tersebut.

Tentu ada perbedaan kompleksitas 
di antara masing-masing tipe/jenis, 
skala, dan lokasi perkandangan/
peternakan ayam ras. Budidaya ayam 
ras broiler tentu berbeda dengan layer. 
Peternakan ayam ras skala besar, SOP-
nya pasti tak sama dengan yang sedang 
dan kecil. Begitu pula, dengan IK pada 
kandang sistem terbuka dibanding 
sistem tertutup.

Agar ketiga instrumen panduan 
SDM itu bisa dilaksanakaan 
secara optimal, maka harus dicari 
SDM yang tepat/cocok/sesuai dan 
menempatkannya pada posisi/lokasi/
unit kerja yang tepat pula. SDM yang 
tepat dimulai dari proses rekrutmen/
seleksi. Dilanjutkan dengan pembinaan/
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