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ABSTRAK 
 

Peningkatan jumlah penduduk  dan menjamurnya kuliner ayam 
kampung menuntut ketersediaan bibit ayam unggul lokal dan pakan lokal 
secara berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu 
jaringan industri peternakan. Untuk menyediakan bibit maka pada 
kegiatan ini telah mendistribusikan DOC KUB-1 dan SenSi-1 Agrinak 
sebanyak 3.000 ekor di sentra pengembangan ayam unggul lokal dengan 
pendekatan harus berada disentra pengembangan pakan ternak dan 
limbah pertanian/perkebunan. Kegiatan ini mencakup 3 Kab/Kota, 6 
Kec,12 Desa/Kel, 15 Kelompok Tani/KWT di Propinsi Riau.  

Untuk meningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan 
teknologi inovasi oleh peternak maka sebelum ayam. Pakan, obat-obatan 
dan perlengkapan kandang didistribusikan terlebih dahulu diberikan 
Bimtek terhadap calon peternak penerima bantuan. Bimbingan Teknis 
(Bimtek) dilaksanakan sebanyak 4 kali yang meliputi: 1). Bimtek 
”Manajemen Beternak Ayam Lokal Unggul KUB dan Sensi Agrinak Badan 
Litbang Pertanian” yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 di Aula 
Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar  
dengan Narasumber Prof. Dr. Arnold Sinurat, MS dari Balitnak Ciawi – 
Bogor.Peserta adalah peternak inti, plasma, pembibitan skala rumah 
tangga, peternak skala rumah dan petugas lapang. 2). Bimtek “Teknologi 
Produksi Day Old Chicken (DOC) Ayam KUB Dan SenSi Litbang Pertanian” 
yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 di Aula Kantor Kepala 
Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan 
Narasumber Dr. Ir. Suharsono, MP dan Komarudin, S.Pt. MM, M.Sc dari 
Balitnak Ciawi – Bogor. 3). Bimtek “Teknologi Produksi Ayam Unggul 
Lokal dan Manajemmen Penetasan Telur” yang dilaksanakan pada tgl 1 
Desember  2018 di Kantor Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, 
Kabupaten Rokan Hilir dengan Narasumber Irfan, S.Pt. 4) Bimtek 
“Teknologi Produksi Ayam Unggul Lokal dan Manajemmen Penetasan 
Telur” yang dilaksanakan pada tgl 6 Desember  2018 di Aula Kantor 
UPTBPP kulim Kota Pekanbaru 

 
Kata Kunci  ; Pembibitan, ayam, skala rumah tangga.  
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I. PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 
 

Usaha peternakan ayam ras merupakan suatu industri yang sudah 
terintegrasi secara vertikal mulai dari industri hulu sampai hilir. Pada umumnya 
usaha ini dikelola dengan manajemen profesional dan menggunakan input 
teknologi maju/modern dengan tetap mempertimbangkan tingkat efisiensi usaha 
yang layak. Penyediaan daging ternak secara nasional sebesar 3.062.000 ton 
pada tahun 2015  dimana bahwa ayam ras mampu mensuplai 1.722.000 ton 
(56,24%) dan unggas lokal sebesar 314.000 ton (10,25%) sumbangan produksi 
daging nasional (Ditjen PKH, 2016). Dominasi pangan unggas terbesar dipasok 
dari ayam ras (broiler dan petelur), sedangkan unggas lokal masih rendah, 
namun mempunyai potensi segmen pasar tersendiri dan cukup besar di 
masyarakat sehingga terus ditingkatkan. 
 

Ketergantungan penyediaan bahanbaku pakan yang merupakan 60-70 
persen dari biaya produksi dan bibit khususnya grand parent stock (GPS) 
tergantung dari impor dalam pengembangan ayam ras, menyebabkan lemahnya 
daya saing ditingkat global. Unggas lokal (ayam kampung dan itik) yang 
didukung dengan ketersediaan sumberdaya unggas lokal dan pakan lokal dapat 
menjadi alternatif yang cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan kalangan 
tertentu secara nasional. Tersedianya inovasi teknologi bahwa usaha peternakan 
ayam kampong sangat menguntungkan dan dapat diandalkan sebagai sumber 
pendapatan keluarga. 
 

Rendahnya produktivitas ternak lokal tersebut dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, salah satunya disebabkan karena penyediaan dan penggunaan bibit 
ternak unggul yang missal dengan harga terjangkau oleh peternak masih sulit 
diperoleh dan dalam proses pembibitan ini tampaknya sudah diminati oleh 
kalangan dunia usaha menengah kecil (UKM). Namun demikian, pengembangan 
yang lebih masif lagi perlu ditangani lebih focus dalam program pemerintah yang 
bersinergi dengan swasta, maupun dengan masyarakat peternak.  
 

Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses 
produksi ternak, sehingga diperlukan ketersediaan bibit ternak secara 
berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitas. Badan Litbang Pertanian telah 
banyak merakit dan melepaskan varietas dan galur ternak unggul baru, namun 
yang digunakan petani masih terbatas sehingga perlu upaya intensif untuk 
mensosialisasikan varietas dan galur unggul tersebut. Keberhasilan diseminasi 
teknologi dalam memanfaatkan varietas dan galur unggul baru, antara lain 
ditentukan oleh kemampuan industri bibit ternak untuk memasok hingga sampai 
ke tangan petani. Oleh karena itu keberadaan sistem perbenihan yang kokoh 
(produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk 
mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu produk peternakan. 
 
 
 

 



Dasar Pertimbangan 
 

Bibit ternak unggul berkontribusi meningkatkan produktivitas hasil, diiringi 
tersedianya pakan yang cukup, produk diperlukan masyarakat dan dukungan 
jaringan kelembagaan/pemasaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu peran 
bibit ternak sangat strategis dalam proses produksi, sehingga diperlukan 
ketersediaan bibit ternak secara berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitas 
dalam suatu jaringan industri peternakan. Badan Litbang Pertanian (cq. Balitnak) 
telah memproduksi dan melepaskan galur ternak unggul salah satunya yaitu 
Ayam KUB-1, namun yang digunakan masyarakat peternak masih terbatas 
sehingga perlu upaya percepatan penyediaan dan penyebarannya di masyarakat 
peternak melalui jaringan yang diprakarsai dan dikomandani Balitbangtan. 
Ketersediaan bibit  ternak unggul di masyarakat yang berkualitas sangat 
terbatas, sedangkan permintaan terhadap penyediaan bibit  terus meningkat dari 
waktu ke waktu. 
 

Badan Litbang Pertanian sebagai penghasil produk unggulan pertanian 
(termasuk ternak), melalui Balitnak telah melakukan penelitian dan menghasilkan 
produk-produk ternak unggul, seperti ayam KUB-1 dengan keunggulan produksi 
telur tinggi yaitu produksi telur henday 45-50%, puncak produksi telur mencapai 
84% pada umur ayam 31 minggu, bobot telur pertama bertelur 30 gr/butir, dan 
akan bertambah terus sampai 36 gr/butir pada akhir bulan kedua berproduksi 
(Sartika et al., 2015). Sementara itu, galur ayam Sensi-1 Agrinak yang 
merupakan singkatan dari “Sentul Terseleksi-1” merupakan salah satu galur 
murni (pure line) ayam lokal pedaging unggul, yang dapat dimanfaatkan sebagai 
ayam niaga (final stock) dan atau sebagai ayam tetua (parent stock). SenSi-1 
Agrinak bulu Abu dengan varian berwarna bulu abu dengan keseragaman 88%; 
bentuk jengger kacang pada umur 70 hari; bobot tubuh anak umur satu hari 
(day old chick, doc) 29,7 g/ekor jantan betina; bobot tubuh umur 70 hari, jantan 
1000 g/ekor, betina 800 g/ekor; feed conversion ratio (FCR) sampai umur 70 
hari, FCR 2,7 – 3,7; bobot umur 20 minggu: jantan: 2381 kg/ekor; betina 1528 
kg/ekor; sedangkan SenSi-1 Agrinak bulu Pucak (putih bercak hitam) dengan 
varian berwarna bulu pucak dengan keseragaman 95%; bentuk jengger kacang 
pada umur 70 hari; bobot tubuh anak umur satu hari (day old chick, DOC) 30,5 
g/ekor jantan betina; bobot tubuh umur 70 hari, jantan 1000 g/ekor, betina 800 
g/ekor; feed conversion ratio (FCR) sampai umur 70 hari, FCR 2,7 – 3,7; bobot 
umur 20 minggu: jantan: 2424 kg/ekor; betina 1619 kg/ekor; dan relatif tahan 
terhadap penyakit (Iskandaret al., 2016). 
 

Pendekatan sistem pembibitan ternak unggul lokal dapat dilakukan 
kolaborasi melalui instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, 
kelompok peternak, dan kelompok masyarakat yang peduli dengan 
pengembangan bibit ternak unggul Badan Litbang Pertanian. Perbanyakan bibit 
ternak unggul dapat dilakukan dengan pembangunan pusat-pusat perbibitan 
(breeding centre) disetiap daerah, sehingga kebutuhan bibit ternak unggul Badan 
Litbang Pertanian dapat terjamin dengan harga yang mampu menghasilkan nilai 
ekonomis bagi peternak. 
 

Program Kementerian Pertanian pada era saat ini telah mampu 
meningkatkan produsi pertanian, khususnya komoditas-komoditas utama yang 



menjadi target dalam rangka swasembada dan surplus pangan. Meskipun 
demikian khususnya komoditas peternakan belum memberikan dampak terhadap 
angka produksi pertanian nasional, karena lemahnya sistem perbibitan sehingga 
ketersediaan bibit unggul Balitbang Pertanian yang terbatas.  Oleh karena itu 
Badan Litbang Pertanian mendorong dan memasifkannya sehingga memberikan 
dampak besar pada pembanguna peternakan secarea nasional. Fokus 
pengembangan perbibitan ternak perlu dilakukan sehingga aspek penyediaan 
bibit unggul ternak mampu mensuplai logistik sehingga aspek budidaya dan 
aktivitas agribisnis peternakan terjadi secara berkelanjutan.  
 
 
• Tujuan Tahun 2018 

1. Membangun sarana fasilitas perbanyakan DOC bibit pedaging hasil silangan  
SenSi-1 x KUB-1 skala rumah tangga.  

2.   Memelihara DOC untuk menyediakan ayam KUB-1 pullet (dara) dan ayam 
SenSi-1 Agrinak (jago muda) lengkap dengan sarana produksi (pakan, 
vaksin, obat dan mesin tetas); 

3.   Melaksanakan pembinaan tatalaksana pembibitan untuk menghasilkan DOC 
bibit pedaging hasil silangan ayam SenSi-1 x KUB-1. 

4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola 
usahatani ayam lokal unggul skala rumah tangga. 

• Tujuan Tahun 2019 

3. Menyediakan formulasi pakan berbasiskan sumberdaya lokal 
 

• Sasaran 
1. Instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, kelompok 

peternak (TARUNA INOVATIF) dan kelompok masyarakat yang peduli 
dengan pengembangan bibit ternak unggul Badan Litbang Pertanian 

2. Semua kalangan yang mempunyai pola pikir bisnis sehingga 
pengembangan yang lebih luas akan mampu menggerakkan ekonomi 
wilayah.  

3. Peningkatan produksi dan produktivitas ayam unggul local peningkatan 
pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi inovasi.  
 

• Keluaran Tahun 2018 
1. Tersedianya sarana fasilitas perbanyakan DOC bibit pedaging hasil silangan 

SenSi-1 x KUB-1 skala kecil; 
2. Tersedianya pullet ayam KUB-1 dan SenSi-1 Agrinak dengan total 20 ekor 

per rumah tangga; 
3. Terlaksananya pembinaan tatalaksana pembibitan untuk menghasilkan DOC 

bibit pedaging hasil silangan ayam SenSi-1 x KUB-1. 
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola 

usahatani ayam lokal unggul skala rumah tangga. 
 
 

1. Menyediakan unit-unit pembibitan ayam SenSi dan KUB untuk 
menghasilkan DOC SenKUB skala rumah tangga 

2. Menyediakan DOC SenKUB untuk pembesaran ayam unggul lokal siap 
potong 



• Keluaran Tahun 2019 

3. Tersedianya formulasi pakan berbasiskan sumberdaya lokal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tersedianya unit-unit pembibitan ayam SenSi dan KUB untuk 
menghasilkan DOC SenKUB skala rumah tangga  

2. Tersedianya DOC SenKUB untuk pembesaran ayam unggul lokal siap 
potong 



II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Kerangka Pendekatan 
 
Peningkatan produktivitas peternakansalah satunya disebabkan digunakannya 
bibit unggul dalam sistem budidaya yang efisien, sehingga mampu meningkatkan 
pendapatan peternak. Pengembangan peternakan khususnya ayam kampung 
dengan memanfaatkan inovasi teknologi unggul utamanya bibit ternak unggul 
Badan Litbang Pertanian dilakukan dengan menggerakkan peternak (TARUNA 
INOVATIF) sebagai rumah tangga peternak untuk melakukan agribisnis ternak 
ayam kampung unggul Badan Litbang Pertanian didukung dengan jaringan 
kerjasama dengan stakeholder terkait. Kegiatan manajerial dilakukan untuk 
menggerakkan Unit Penetasan untuk menghasilkan bibit (DOC) yang sehat; Unit 
produksi telur tetas; Unit pembesaran dalam suatu keterintegrasian dengan skala 
usaha ekonomis. Pola keterintegrasian dalam pengembangan ternak ayam 
kampung unggul Badan Litbang Pertanian (ayam KUB) seperti disajikan pada 
Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Pola keterintegrasian dalam pengembangan ternak ayam kampung 
unggul Badan Litbang Pertanian 
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Sistem Perbibitan Ternak 
 
Salah satu komponen produksi yang dibutuhkan peternak adalah bibit ternak 
bermutu (unggul). Ketersediaan bibit unggul sangat strategis, karena menjadi 
penentu batas atas produksi ternak. Oleh karena itu diperlukan upaya 
peningkatan inovasi untuk memperbesar pasokan bibit unggul, memperbaiki 
sistem distribusi dan meningkatkan bibit unggul melalui pengembangan sistem 
perbibitan ternak nasional. Produksi ternak di dalam negeri memerlukan 
dorongan dari hasil pemuliaan. Namun demikian sampai dengan saat ini, 
sebagian besar kegiatan pemuliaan masih terkonsentrasi di lembaga penelitian 
atau unit pelaksana teknis perbibitan milik pemerintah yang kapasitasnya sangat 
terbatas. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kapasitas penyediaan bibit 
ternak unggul, diperlukan peran pemerintah maupun swasta, yang dapat 
dilakukan melalui mekanisme kerjasama perbanyakan bibit ternak (Setiadi et al., 
2015). 
 
Dalam mengembangkan pembibitan ternak, perlu adanya kerja sama dan 
interaksi yang kuat antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Hal ini 
dikarenakan individu masyarakat mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, 
sehingga perlu kesadaran untuk mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Salah 
satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan bibit ternak adalah dengan 
membentuk, membina dan mengembangkan pembibitan ternak rakyat (Village 
Breeding Centre atau VBC). Dengan adanya pembibitan ternak rakyat ini 
diharapkan mampu mengembangkan peternakan secara berkelanjutan, terutama 
dalam menyediakan bibit ternak. 
 
Village Breeding Centre yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan 
pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat 
yang tergabung dalam kelompok peternakan pembibit. Sedangkan bibit ternak 
adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk 
dikembangbiakan dalam usaha pembibitan yakni usaha kegiatan budidaya 
menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan. 
 
Lesson LearnPengembangan Ayam Kampung Unggul Balitbang 
Pertanian  
 
Pengembangan ayam KUB di 10 provinsi telah dilaksanakan Balai Penelitian 
Ternak (Balitnak) sejak tahun 2012 dengan pendekatan kelompok yang di 
dalamnya terdiri dari satu anggota (calon pembibit) yang melaksanakan 
perbanyakan final stock (FS), untuk didistribusikan kepada anggota kelompok. 
Anggota kelompok bertugas melakukan pembesaran anak ayam sampai siap 
potong sehingga memberikan kemudahan kepada produsen ayam potong lokal 
dalam mendapatkan DOC FS. Penyediaan parent stock (PS) dan FS diperoleh dari 
hasil kerjasama Badan Litbang dengan PT Ayam Kampung Indonesia (AKI) yang 
telah memperbanyak bibit (PS dan FS) ayam KUB. Selanjutnya Balitbangtan 
melalui Balitnak tetap menyediakan grand parent stock (GPS) sebagai bibit 
sumber untuk dipasok ke pihak swasta yang merupakan mitra perbanyakan 
ayam (Sartika et al., 2013).  
 
 



Pengembangan ayam kampung unggul Balitbang Pertanian sangat prospektif 
karena dipicu dengan semakin menjamurnya kuliner spesifik lokasi seperti “Ayam 
Taliwang” di NTB, “Gudeg” di Yogyakarta, “Ayam Geprek” di Bogor, masing-
masing membutuhkan ayam siap potong yang sangat besar setiap harinya. 
Kebutuhan kuliner ayam taliwang sekitar 15 – 16 ribu ekor perhari. Pemenuhan 
tersebut ayaam tersebut baru sekitar 10 – 30% pangsa pasar di NTB (Priyanti et 
al., 2016). Balai Penelitian Ternak didukung dengan pemerintah daerah provinsi 
telah berhasil mengembangkan ayam kampung unggul Balitbang Pertanian 
dengan pelaku usaha peternakan ayam kampung mulai dari pembibitan 
(peoduksi telur tetas–penetasan) dan pembesaran DOC untuk menghasilkan 
ayam siap potong. 
 
Ayam KUB di Prov. NTB mulai disebarkan pada tahun 2012, sampai pada 2015 
sejumlah 456.260 ekor DOC FS dan 6.050 ekor DOC PS hasil produksi bibit dari 
mitra pengembangan PT. AKI di Bogor. Sampai saat ini sejumlah 172 peternak 
dan 47 kelompok peternak yang tersebar di semua kabupaten di Prov. NTB telah 
melakukan budidaya ayam KUB (Priyanti et al., 2016). Pola pengembangan ayam 
KUB dilakukan oleh dua kelompok besar yaitu pelaku usaha pembibitan 
umumnya dilakukan secara terintegrasi antara produksi telur tetas dilanjutkan 
usaha penetasan untuk menghasilkan DOC dan pelaku usaha pembesaran untuk 
menghasilkan ayam siap potong selama sekitar 35 - 45 hari (5 - 7 minggu). 
Secara umum pengembangan ayam KUB dilakukan dengan pola kemitraan 
antara pelaku usaha pembibitan dalam menyediakan bibit DOC untuk dibesarkan 
oleh pelaku usaha pembesara, pada kondisi tertentu pelaku usaha pembibitan 
juga melakukan usaha pembesaran.  
 
Analisis finansial usaha pembibitan dan penetasan ayam KUB yang dilakukan oleh 
peternak secara individu dengan skala usaha 300 ekor induk parent stock ayam 
KUB menunjukkan bahwa dengan discount factor 14% mampu memberikan NPV 
positif sebesar Rp 129,75 juta, nisbah B/C sebesar 1,49 dan pay back period 
pada tahun kedua serta nilai IRR sebesar 36,97% dan ROI sebesar 26,31%. 
Adapun usaha pembesaran  ayam KUB skala usaha 1000 ekor, 6 - 8 
minggu/periode (5 periode /tahun) menunjukkan bahwa mampu memberikan 
NPV positif sebesar Rp 136,64 juta, nisbah B/C sebesar 1,72 dan  pay back 
period pada tahun kedua serta nilai IRR sebesar 58,30% dan ROI sebesar 
32,05%.Hal ini bahwa usaha pembibitan (produksi telur tetas dan penetasan) 
dan pembesaran ayam KUB memberikan keuntungan yang lebih besar dari 
tingkat suku bunga komersial perbankan yangberlaku saat ini (Priyanti et al., 
2016). 
 
Rumpun ayam Sentul ini mempunyai postur tubuh yang khas dan didominasi 
warna bulu abu polos yang khas, meskipun di tempat habitatnya ayam Sentul ini 
masih mempunyai keragaman warna bulu dan bentuk jengger, sebagai akibat 
perkawinan dengan rumpun asli ayam Kampung.Rumpun ayam Sentul telah 
ditetapkan dengan SK Mentan Nomor 698/Kpts/PD.140/2/2013, tanggal 13 
Februari 2013 sebagai ayam nasional lokal asli dari wilayah Kabupaten Ciamis, 
Jawa Barat.  
 
Ayam SenSi-1 (Sentul terselekSi) Agrinak merupakan karya pertama peneliti. 
Galur baru ini merupakan salah satu galur murni (pure line) ayam lokal pedaging 



unggul, yang dapat dimanfaatkan sebagai ayam niaga crossing dengan galur 
betina KUB (final stock) dan/atau sebagai ayam tetua (parent stock). Lingkungan 
optimum, terutama kualitas pakan ditetapkan pada kualitas 17% protein kasar 
dengan 2800 kkal ME/kg selama masa pertumbuhan sampai dengan umur 20 
minggu. Keunggulan Ayam SenSi-1 Agrinak yaitu: Bobot hidup rata-rata pada 
umur 10 minggu untuk jantan 1066 ± 62,5 g/ekor dan untuk betina 745 ± 114 
g/ekor; dan. Konsumsi pakan umur 0-10 minggu sebanyak 2,7-3,2 kg/ekor. 
Pertimbangan ini diambil untuk mengantisipasi kondisi pemeliharaan di peternak. 
Pemberian pakan dengan kualitas lebih baik diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan nilai ekonomis lebih baik. Pada tahun 2017 telah ditetapkan 
sebagai galur ayam lokal pedaging asli Indonesia dengan SK Mentan Nomor 
39/Kpts/PK.020/1/2017, tanggal 20 Januari 2017, tentang Pelepasan Galur Ayam 
SenSi-1 Agrinak.  
 
Analisis ekonomi dilakukan terhadap analisis finansial terkait input (pengeluaran) 
dan output (penerimaan) pemeliharaan ayam SenSi-1 Agrinak. Biaya 
pengeluaran meliputi pembelian pakan, obat-obatan, vaksin, vitamin, DOC, 
sekam dan kapur, serta listrik. Komponen penerimaan adalah harga dari rata-rata 
bobot badan akhir dikalikan dengan harga ayam saat penjualan (Rp. 
40.000/ekor). Pemberian pakan terdiri dari pakan starter umur 0 – 4 minggu dan 
pakan grower umur 5 – 12 minggu dengan harga rata-rata pakan Rp. 5.500/kg. 
Analisa ekonomi 95 ekor ayam SenSi-1 Agrinak jantan untuk program 
pembesaran ayam SenSi-1 Agrinak sebagai unggas pedaging. Nilai 
keuntungannya mencapai Rp. 630.000,- dan R/C adalah 1,2. Artinya, setiap 
penambahan biaya pengeluaran sebesar Rp. 1 akan memberikan penerimaan 
sejumlah Rp. 1,20(Iskandar, 2017). 

 
Ayam KUB-1 ayam lokal petelur unggul 
 
Balai Penelitian Ternak telah menghasilkangalur unggul ayam lokalmelalui 
penelitian strategi/program pemuliaan dengan seleksi selama 6 generasi yaitu 
Ayam KUB-1 (Kampung Unggul Balitbangtan) yang merupakan hasil penelitian 
seleksi galur  betina (female line) dengan mengurangi sifat mengeramnya 
dengan produksi telur yang tinggi. Ayam KUB merupakan ayam Kampung murni 
hasil seleksi betina selama enam generasi dengan keunggulan produksi telur 
tinggi, 45-50% henday dengan sifat mengeram 10% dari total populasi. Warna 
bulu masih seperti ayam Kampung pada umumnya yaitu beragam, namun 
demikian didominasi oleh warna hitam, campur coklat dan kehitaman. Jengger 
berbentuk tunggal (single comb) dan berbentuk kacang (pea). Keunggulan Ayam 
KUB dapat dijadikan sebagai bibit galur betina merupakan bibit parent stock yang 
dapat dikawinkan dengan pejantan ayam lokal lainnya yang mempunyai bobot 
badan besar seperti ayam Pelung, Gaok, Sentul, Nunukan dan lainnya untuk 
menghasilkan DOC (day old chick) final stock ayam Kampung pedaging dengan 
bobot badan 1 kg pada umur 70 hari. Keunggulan ayam KUB bila dibandingkan 
dengan ayam Kampung biasa produksi telurnya lebih tinggi, karena seleksi 
diarahkan untuk produksi telur, frekuensi bertelurnya ada yang setiap hari atau 
dua hari sekali tanpa clutch. Konsumsi pakannya rendah sekitar 80-85 gram dan 
konversi pakan rendah yaitu 3,8 kg pakan/kg telur (Sartika et al.,2013).Ayam 
KUB merupakan ayam unggulan Badan Litbang Pertanian sejak tahun 2009 
melalui (SK Mentan RI No. 274/Kpts/SR.120/2/2014) tentang Pelepasan Galur 



Ayam KUB. Keunggulan produksi telur tinggi yaitu produksi telur henday 45-50%, 
Puncak produksi 65%, produksi telur/tahun 160-180 butir, konsumsi pakan 80-85 
gram, sifat mengeram 10% dari total populasi, Umur pertama bertelur 22-24 
minggu, bobot telur 35-45 gram dan konversi pakan 3,8 (Sartika et al., 
2010).Penampilan luarnya masih bervariasi, yaitu warna bulu masih beragam 
didominasi warna hitam, dan campur baur coklat kehitaman. Jenggernya pun 
bervariasi dan didominasi oleh bentuk jengger single dan Pea, demikian halnya 
dengan warna kulit/shank masih bervariasi dimulai dari warna hitam, abu-abu, 
kehijauan, putih dan kuning.Pada tahun 2011, telah terdesiminasi sebanyak lebih 
dari 10.000 ekor doc KUB ke para peternak ayam lokal se-Indonesia, merintis 
kerjasama dengan mitra perbanyakan bibit kelompok peternak di Jawa Barat dan 
Yogyakarta (Iskandar et al., 2011).   
 
Ayam SenSi-1 Agrinak, ayam lokal pedaging unggul 
 
Perkembangan industri ayam lokal potong dalam waktu dua dekade ini lebih 
menarik ketimbang industri ayam lokal petelur, sehingga manakala ayam KUB-1 
disebarkan di masyarakat, ayam tipe petelur ini juga banyak dijadikan sebagai 
ayam potong lokal untuk memasok permintaan yang tinggi akan daging ayam 
lokal. 

 

Untuk mengantisipasi permintaan ayam lokal pedaging unggul, maka Balai 
Penelitian Ternak telah mengeluarkan produk baru ayam lokal unggul tipe 
potong, yang dinamakan ayam SenSi-1 Agrinak (disingkat SenSi-1). Setelah 
dilepas sebagai galur ayam lokal unggul tipe pedaging dengan Surat Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor: 39/KpTs/PK.020/1/2017; tentang Pelepasan Galur 
Ayam Sensi-1 Agrinak Tanggal 20 Januari 2017. 

 

Iskandar et al. (2017) menerangkan bahwa ayam SenSi-1 Agrinak ini merupakan 
hasil seleksi untuk 6 generasi, berdasarkan bobot badan tertinggi ayam jantan 
umur 70 hari dan berdasarkan warna bulu abu dan warna bulu pucak (putih 
bercak hitam) untuk jantan dan betinanya. Sifat lain sebagai criteria seleksi 
adalah jengger yang berbentuk kacang (pea) untuk ayam jantannya. Di bawah 
ini disajikan tabel kinerja ayam SenSi-1 Agrinak. Bobot hidup rata-rata umur satu 
hari untuk jantan dan betina sekitar 30,10 g/ekor. Pada umur 70 hari, bobot 
hidup jantan umur 70 hari mencapai 1066 g/ekor dan yang betina 745 g/ekor. 
Pada umur 20 minggu, bobot hidup ayam jantan mencapai 2403 g/ekor dan yang 
betina mencapai 1572 g/ekor.  

 

 

 

 

 

 

 



III. METODA/PROSEDUR 
 
Pengembangan Unit Pembibitan Skala Rumah Tangga  
 
Ruang lingkup 
 
1. Jumlah bibit DOC yang didistribusikan pada kegiatan unit pembibitan ayam 

ayam skala rumah tangga adalah 3.000 ekor DOC KUB-1 dan SenSi-1 yang 
dibeli dari PT Sumber Unggas Indonesia / PT SUI dan Balitnak Ciawi – Bogor. 

2. Penyediaan mesin tetas sederhana kapasitas 300 butir dari Kegiatan Strata 2. 
3. Penyediaan pakan, vaksin, obat, desinfektan dan perlengkapan kandang oleh 

BPTP kepada pihak peternak/kelompok peternak yang terpilih. 
4. Seluruh penyerahan barang ke pihak peternak kooperator harus dilengkapi 

dengan kelengkapan administratif sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 
 

Pendampingan oleh tim BPTP 
 
1. Pendampingan teknis pemeliharaan dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan 

pengawalan Balitnak terhadap peternak yang ditunjuk agar dapat 
melaksanakan konsep dan teknis peternakan ayam lokal sehingga sesuai 
dengan SOP produksi yang dimiliki Balitnak, serta menyiapkan 
peternak/kelompok peternak tersebut menjadi pembibit ayam lokal 
kedepannya. Pendampingan juga dilakukan untuk menjaga mekanisme 
perkawinan ayam lokal, sehingga sesuai dengan arahan dari tim ahli Balitnak. 

2. Monitoring dan evaluasi terbatas di kelompok kooperator binaan akan 
dilaksanakan tim Balitnak.  
 

Pendampingan oleh tim Balitnak. 
 
1. Pendampingan teknis pemeliharaan dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan 

pengawalan Balitnak terhadap peternak yang ditunjuk agar dapat 
melaksanakan konsep dan teknis peternakan ayam lokal sehingga sesuai 
dengan SOP produksi yang dimiliki Balitnak, serta menyiapkan 
peternak/kelompok peternak tersebut menjadi pembibit ayam lokal 
kedepannya. 

2. Monitoring dan evaluasi terbatas di kelompok kooperator binaan akan 
dilaksanakan tim Balitnak.  

 
Hubungan terintegrasi sistem produksi dalam pengembangan ayam KUB 
membentuk siklus produksi berkelanjutan (Tabel 1). 
 
Tabel 1.  Integrasi unit produksi dalam pengembangan ternak ayam kampung 

unggul Balitbangtan secara berkelanjutan 

TERINTEGRASI 
PEMBIBITAN = produksi telur tetas – penetasan 

(Produksi DOC minggu ke- ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . 48 

PEMBESARAN 
(Peternak) 

1                      
2                      
3                      



4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
1                      

 

Monitoring pelaksanaan kegiatan 
 
Monitoring secara reguler bulanan dilakukan. Materi monitoring berisi catatan 
pertumbuhan, produksi, reproduksi, kematian, jumlah dan jenis pakan yang 
diberikan sesuai dengan umur ternak, pemasaran (apabila sudah dilakukan). 
Monitoring dilakukan oleh tim dari Balitnak/Puslitbangnak/Badan Litbang 
Pertanian.   

 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Pelaksanaan Bimtek 

 
Untuk meningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi 
inovasi oleh peternak maka sebelum ayam. Pakan, obat-obatan dan 
perlengkapan kandang didistribusikan terlebih dahulu diberikan Bimtek terhadap 
calon peternak penerima ayam SenKUB (hasil persilangan pejantan SenSi-1 
dengan betina KUB-1. Bimtek dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu: 
1. Bimtek Manajemen Beternak Ayam Lokal Unggul KUB dan SenSi 

Agrinak Badan Litbang Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 19 
Juli 2018 di Aula Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Kampar  dengan Narasumber Prof. Dr. Arnold Sinurat, MS dari 
Balitnak Ciawi – Bogor. 
Peserta adalah peternak inti, plasma, pembibitan skala rumah tangga, 
peternak skala rumah dan petugas lapang. 

 

 



 
  

Penyerahan SAPRONAK di Kabupaten Kampar tgl 17 Juli 2018 
 

   
Memuat DOC di Bandara 
SSK II Pekanbaru 

Pendistribusian di Desa 
Kualu, Kec Tambang Kab 
Kampar  

Pendistribusian di Desa  
Limau Manis, Kec 
Kampar  
Kab Kampar 

   
Pendistribusian di Desa 
Simpang Kubu, Kec 
Kampar Kab Kampar 

Pendistribusian di Desa 
Naumbai, Kec Kampar 
Kab Kampar 

Pendistribusian di kel 
Bangkinang, Kec 
Bangkinang Kota Kab 
Kampar 

 

  
2. Bimtek “Teknologi Produksi Day Old Chicken (DOC) Ayam KUB Dan 

SenSi Litbang Pertanian” yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 
2018 di Aula Kantor Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar, 
Kabupaten Kampar dengan Narasumber Dr. Ir. Suharsono, MP dan 
Komarudin, S.Pt. MM, M.Sc dari Balitnak Ciawi – Bogor. 
Peserta adalah peternak inti, plasma, peternak unit pembibitan ayam skala 
rumah tangga, dan petugas lapang 



 
  

 
3 Bimtek Teknologi Produksi Ayam Unggul Lokal dan Manajemmen 

Penetasan Telur yang dilaksanakan pada tgl 1 Desember  2018 di 
Kantor Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kabupaten Rokan Hilir 
dengan Narasumber Irfan, S.Pt  
Peserta adalah Klp Wanita Maju Bersama, Klp Rambutan, Klp Mangga 

 

      

 
  

 



 
PENYERAHAN AYAM KUB DAN SAPRONAK KEPADA 3 

KELOMPOK TANI DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 
KABUPATEN ROKAN HILIR 

 

  
Klp Wanita Maju Bersama Klp Rambutan 

 

 
Klp Mangga 

 
 

  
4 Bimtek Teknologi Produksi Ayam Unggul Lokal dan Manajemmen 

Penetasan Telur yang dilaksanakan pada tgl 6 Desember  2018 di Aula 
Kantor UPTBPP kulim Kota Pekanbaru 

 

    

 



 
 PENYERAHAN AYAM KUB DAN SAPRONAK KEPADA 6 

KELOMPOK TANI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA 
PEKANBARU 

 

   

 
KT Mekar Berseri 

 
KT Mekar Jaya 

 KWT Perjuangan 
Usaha Sehati 

   

 KWT Mutiara Kulim 
Permai 

 KWT Kuntum Mekar  KT Maju 
Bersama 
Sejahtera 

 

 
 
 



2. Identifikasi Potensi Pakan Lokal di Kabupaten Kampar 

Pengembangan ternak ayam harus disesuaikan dengan agroklimat 

setempat, pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada dengan prinsip 

pengelolaan sisa nihil dan pendekatan wilayah pada sentra produksi 

pertanian terutama butir-butiran seperti jagung, padi, kedele dan kacang 

tanah. 

Produksi padi sawah dan padi ladang pada tahun 2016 adalah 24,672 

ton dengan nisbah dedak 8 % maka produksi dedak di Kab Kampar adalah 

1,973.76 ton.  Harga dedak padi hamper sama diseluruh wilayah kab Kampar 

dengan kisaran harga Rp 2.000 – 2.500 per kg. 

Table 2, Produksi & Produktivitas Tanaman di kabupaten Kampar 

Komoditas Luas Panen (Ha) Produktivitas 
(Kw/Ha) Produksi (Ton) 

Padi Sawah 5,496.40 6.27 19,937 
Padi Ladang 2,159.00 21.93 4,735 
Jagung 1,645.00 25.60 4,212 
Kedele 61.00 12.30 75 
Kacang Tanah 242.00 9.34 225 
Kacang Hijau 53.00 10.38 55 
Ubi Kayu 534.00 284.64 15,200 
Ubi Jalar 122.00 82.46 1,006 
Luas tanam 
sayuran 3,084.00 

  Sumber Buku Statistik Pertanian Tahun 2016 
  



 
Table 3. Produksi Kebutuhan dan Kekurangan/ebihan Produksi di 

kabupaten Kampar 
Kabupaten / 

Kota 
 Kekurangan/Kelebihan Produksi      
 Beras   Jagung   Kedele   Ubi Kayu   Ubi Jalar  

   Ton   Ton   Ton   Ton   Ton  
Kuansing -2.733 -1.796 -1.631 716 -1.706 
Inhu -33.435 1.422 -2.260 -99 -1.642 
Inhil -7.153 2.630 -5.039 -3.761 -3.711 
Pelalawan -22.565 3.535 -2.714 -1.462 -2.354 
Siak -21.272 -2.794 -2.761 1.574 -2.26 
Kampar --64.653 -1.256 -14.559 314 -4.397 
Rokan Hulu -37.660 -1.157 -2.775 -1.880 -2.983 
Bengkalis -40.072 -2.999 -3.308 5.397 -3.326 
Rokan Hilir -38.685 -3;099 -3.531 -3.619 -3.670 
Kep Meranti -12.317 -103 -1.140 1.536 -1.063 
Pekanbaru -105.168 -4.588 -5.753 -1.785 -6.768 
Dumai -24.821 -1.107 -1.485 -3.442 -1.855 

 
Walaupun produki jagung adalah 4,212 ton, jika dilihat Kebutuhan 

dan Kekurangan/Kelebihan Produksi jagung di Kab Kampar mengalami minus 

sebesar -1.256 ton sehingga harga jagung diwilayah Kampar dan Pekanbaru 

mengalami kenaikan. Untuk antisipasi kenaikan harga bahan pakan ternak 

maka pada kegiatan ini dianjurkan petani menanam jagung pakan ternak 

dengan memberikan bantuan benih jagung hibrida Bima 19 dan JH 27. 



Gambar 2. Pertumbuhan tanaman jagung di Desa Limau Manis Kabupaten 
Kampar 

 

Potensi sumberdaya pakan lokal dimasing-masing desa kajian dan 

daerah unggulan untuk pengembangan ternak disajikan pada table 4 dan 5 

Tabel 4. Ketersediaan Sumberdaya Pakan Lokal di Kabupaten Kampar 

No Bahan Pakan Ternak (BK) Harga (Rp/kg) Skor 
1 Ampas Kelapa 0 5 
2 Tepung Roti Afkir 1300 4 
3 Dedak Padi 2083 3 
4 Ampas Tahu  3300 2 
5 Jagung 5920 1 

 

Tabel 5. Keunggulan wilayah dalam penyediaan pakan lokal 

No	   Desa	  

Ketersediaan	  Sumberdaya	  Pakan	  Lokal	   Jum	  
-‐lah	  
Skor	  

Rata-‐
rata	  
Skor	  Ampas	  

Kelapa	  

Tepung	  
Roti	  
Afkir	  

Dedak	  
Padi	  

Ampas	  
Tahu	  

Jagung	  

1	   Kualu	   5	   4	   3	   2	   1	   15	   3.000	  
2	   Simpang	  Kubu	   0	   0	   3	   0	   1	   4	   0.800	  
3	   Limau	  Manis	   0	   0	   3	   0	   1	   4	   0.800	  
4	   Numbai	   0	   0	   3	   0	   1	   4	   0.800	  
5	   Kel	  Bangkinang	   5	   4	   3	   2	   0	   14	   2.800	  

 



Ditinjau dari potensi sumberdaya pakan lokal maka Desa Kualu 

mengalami keunggulan wilayah, kemudian diikuti Kel Bangkinang dan ketiga 

Desa di Kec Kampar dengan nilai skor 3.000, 2.800 dan 0.800. Desa Kualu 

selain memiliki keunggulan dalam penyediaan pakan lokal juga didukung oleh 

akses pasar yang lebih dekat dengan Pekanbaru dan nilai jual ayam yang 

lebih tinggi dibandingkan desa lainnya yaitu sebesar Rp 40.000 per kg. 

 

3. Tingkat Produtifitas Ayam KUB-1 dan SenSi-1 Pada Pembesaran Selama 12 

Minggu 

No  
Lokasi Ayam SenSi (gr) Ayam KUB (gr) % 

Kematian Jantan Betina Jantan Betina 
1. Kec Tambang     11.1 
 Kab Kampar 985 829 869 789  
       
2. Kec Bangkinang     7.5 
 Kel Bangkinang 1.015 878 898 838  
       
3. Kec Kampar     6.6 
 a. Desa Limau 

Manis 
1.125 1.108 878 723  

 b. Desa Naumbai 1.214 875 958 750  
 c. Desa Simpang 

Kubu 
972 783 900 808  

 

Perbedaan capaian bobot badan ayam pada umur 12 minggu 

mungkin disebabkan jumlah jantan dan betina yang tidak sama dimasing-

masing peternak dan yang paling menentukan adalah kesungguhan dari 

peternak disamping keragaman ternak itu sendiri (Tabel 6). 

Table 6. Keragaan capaian bobot badan umur 12 minggu menurut jenis 
kelaminnya 

Keragaman 0.3 - ≤ 0.6 > 0.6 - ≤ 0.9 > 0.9 - ≤ 1.2 > 1.2 - ≤ 1.4 

SenSi Jantan (%) 0.00 37.04 51.85 11.11 
SenSi Betina (%) 5.88 70.59 23.53 0.00 
KUB Jantan (%) 0 75 25.00 0 
KUB Betina (%) 12.5 70 17.5 0 

 

  



 

4. ANALISA USAHATANI. 
 

Analisa usahatani pembesaran ayam SenSi pada skala 500 ekor 

selama 12 minggu diperoleh keuntungan sebesar Rp 8.833.630 dengan B/C 

ratio 1.802 dan pendapatan per bulan sebesar Rp 2,944,543, angka ini	  sudah 

melebihi UMR di Riau. Tingkat keuntungan ini baru bisa diperoleh pada 

kondisi harga ayam dipasaran minimal Rp 35.000/kg dan harga pakan Rp 

4,873 per kg pakan yaitu dengan menformulasikan sendiri pakan berbasiskan 

sumberdaya local. 

Table 7. Analisa Usahatani Pembesaran Ayam SenSi Skala 500 ekor selama 
12 minggu 

A.	  BIAYA	  	   	  Volume	  	   	  Harga	  	   Jumlah	  
-‐	  Pembelian	  DOC	  SenSi	  Agrinak	  (ekor)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  500	  	   7,570	  	   3,785,000	  	  
-‐	  Pakan	  2,8	  kg/ekor	   	  	  	  1,400	   4,873	  	   6,822,200	  	  
-‐	  Vitacick	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	   1,500	  	   3,000	  	  
-‐	  Medisep	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	   8,000	  	   16,000	  	  
-‐	  Sprayer	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	   35,000	  	   35,000	  	  
-‐	  Vaksin	  Gumboro	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	   75,000	  	   75,000	  	  
-‐	  Vaksin	  ND	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	   30,000	  	   30,000	  	  
-‐	  Medimilk	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	   15,000	  	   15,000	  	  
-‐	  Tempat	  Pakan	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  	   11,000	  	   132,000	  	  
-‐	  Tempat	  Minum	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  	   8,000	  	   96,000	  	  
	  	   	  	   	  	   11,009,200	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
B	  PENDAPATAN	  	   	  	   	  	   	  	  
%	  kematian	  6.6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	   	  	   	  	  
Penjualan	  Ayam	  374	  ekor	  bobot	  1.214	  kg	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  567	  	   35,000	  	   19,842,830	  	  
	  	  	   	  	   	  	   	  	  
KEUNTUNGAN	  	   	  	   	  	   8,833,630	  	  
	  Keuntungan	  per	  bulan	   	  	   	  	   2,944,543	  	  
	  B/C	  ratio	   	  	   	  	   1.802	  

 

 

 
 

 
 
 
  



V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
KESIMPULAN 
1. Pada kegiatan Unit Pembibitan Ayam Skala Rumah Tangga telah 

tersedianya fasilitas budidaya produksi ayam unggul lokal sebanyak 3.000 
ekor DOC KUB-1 dan SenSi-1 Agrinak. 

2. Dari hasil pembesaran DOC telah tersedia pullet (dara) KUB-1 dan SenSi-
1 Agrinak (jago muda) berikut sarana produksi (pakan, vaksin, obat dan 
mesin tetas) 

3. Telah terlaksana bimtek dan pembinaan tatalaksana pembibitan untuk 
menghasilkan DOC bibit pedaging hasil silangan ayam SenSi-1 x KUB-1. 

4. Peternak telah mengetahui dan mempunyai keterampilan dalam 
mengelola usahatani ayam lokal unggul skala rumah tangga 

 

 

 

  



VI.KINERJA HASIL PENGKAJIAN 

Pada kegiatan Unit Pembibitan Skala Rumah Tangga telah tersedia pullet 

(dara) KUB-1 dan ayam SenSi-1 Agrinak (jago muda) hasil pembesaran DOC. 

Pada awal bulan desember sudah mulai bertelur  sebanyak  132 butir dari 12 

ekor induk dengan rata-rata berat telur 35 gr dan 42 gr masing-masing untuk 

ayam KUB-1 dan SenSi-Agrinak.    
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VIII. ANALISIS RESIKO 
 
Tabel 2. Daftar Risiko/ Masalah, Penyebab dan Dampak 

No Resiko Penyebab Dampak Penangan 
Resiko 

1 Ternak tidak 
berkembang 
populasinya di 
tingkat mitra 

Komitmen mitra 
yang tidak sesuai 
dengan 
kesepakatan 

Jumlah ternak yang 
akan diberikan ke 
peternak tidak 
sesuai target 

Mencari 
mitra baru 

2 Populasi ternak 
sebagai 
sumber bibit 
tidak 
mencukupi  

Ketersediaan 
induk saat awal 
program kegiatan 
terbatas 

Jumlah anak yang 
dilahirkan tidak 
sesuai target 

Menambah 
jumlah anak 
dari mitra 
lain  

3 Ketersediaan 
kandang 
kurang, karena 
renovasi 
terlambat 

Proses 
pengadaan 
terlambat 

Capaian target tidak 
tercapai  

Proses 
pengadaan 
dipercepat 

4 Penyakit flu 
burung 

Serangan flu 
burung akibat 
lemahnya bio 
security. 

Kematian induk, dan 
tidak tercapainya 
target 

Biosecurity 
diterapkan 
secara ketat 

 
 
 
 
 


