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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan protein hewani sangat penting dalam kehidupan manusia,

oleh karenanya penyediaan protein hewani harus ditingkatkan melalui

produksi peternakan. Salah satu sumber protein hewani diperoleh dari

peternakan ayam pedaging (broiler). Ayam broiler adalah ayam-ayam muda

jantan maupun betina yang umumnya dipanen kisaran umur 5 – 6 minggu

sehingga dari situlah kebutuhan protein hewani terpenuhi dengan cepat.

Meskipun pemeliharaan ayam broiler relatif singkat, disitulah dibutuhkan

manajemen pemeliharaan yang sangat intensif baik dari DOC (Day Old

Chick) sampai panen sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Keunggulan karakteristik ayam broiler menandakan bahwa ayam

broiler merupakan strain unggul yang berasal dari daerah subtropis dan

produktivitasnya tidak dapat disamakan bila diplihara di daerah tropis. Faktor

lingkungan, genetik dan manajemen pemeliharaan menjadi penghambat

dalam pencapaian produksi, kemudian untuk mencapai pertumbuhan yang

optimal usaha yang diperlukan diantaranya dengan pemberian makanan yang

bergizi tinggi, perbaikan manajemen dengan pemberian temperature

lingkungan pemeliharaan yang optimal (Tarmudji, 2004)

Dalam pemeliharaan ayam broiler juga harus memperhatikan keadaan

lokasi kandang maupun kontruksi kandang, hal ini juga dapat mempengaruhi

dalam menekan beberapa penyakit yang bias masuk dalam pemeliharaan
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ayam broiler. Faktor perubahan iklim yang saat ini terjadi, lansung maupun

tidak langsung telah bepengaruh terhadap pengelolaan ayam broiler

khususnya pada skala besar mengunakan kandang terbuka (open house

system). Dalam kondisi cuaca cukup ekstrim, panas yang terik tiba-tiba atau

sebaliknya, membuat temperatur dan kelembaban kandang berubah drastis.

Hal ini kalau tidak ditangani dengan baik maka akan mengalami kematian

tinggi dan menurunnya produksi.

Kebanyakan peternak di Indonesia sudah terbiasa dengan mengunakan

kandang sistem terbuka open house system dan sistem tertutup closed house.

Namun sistem terbuka menimbulkan respon kurang baik ketika kondisi cuaca

tidak mendukung atau terjadi peruban cuaca yang sangat drastis. Adapun

kandang dengan tipe minimum ventilasi  sistem atau biasanya disebut dengan

kandang semi closed house system. Dari berbagai tipe kandang merupakan

salah satu upaya inovasi teknologi untuk menghadapi perubahan cuaca cukup

ekstrim dan menekan  beberapa penyakit agar tidak masuk dalam

pemeliharaan.

Penyakit Chronic respiratory disease (CRD) atau yang lebih dikenal

dengan ngorok telah lama meneror peternakan ayam. Hal ini karena kasus

CRD setiap tahun pasti ditemukan terjadi di peternakan. Penyebab utama

CDR adalah Mycoplasma. Ayam terserang CRD, maka tubuhnya menjadi

lebih rentan terhadap berbagai serangan penyakit lain.hal ini karena serangan

CRD dapat menyebabkan kerusakan silia saluran pernapasan. Silia ini

termasuk kedalam sistem pertahanan primer yang berfungsi mencegah
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masuknya bibit penyakit. Tidak berfungsinya silia akibat CRD, maka bibit

penyakit lain akan mudah masuk kedalam tubuh ayam. Untuk itu, CRD

jarang ditemui dalam keadaan murni, alias kerap berkolaborasi dengan

penyakit lain. Yang paling sering adalah berkolaborasi dengan colibacilosis

atau lebih dikenal dengan CRD komplek. Masalah serius muncul. Kasus CRD

complek bisa memicu mortalitas hingga angka 10-15%, atau bahkan bisa

mencapai 20%. CRD murni, kematian yang ditimbulkan terbilang rendah,

sekitar 5% atau bahkan tidak ada  (Lilis, 2015).

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Praktek Kerja Lapangan Pilihan Memiliki Tujuan :

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mahasiswa bagaimana

suasana dan keadaan dunia kerja yang sesungguhnya dan  memadukan

teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada

dilapangan.

2. Melatih mahasiswa dalam berinteraksi dan bersisialisasi dengan

masyarakat peternak.

3. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang mungkin tidak

ada di bangku kuliah.

4. Melatih ketanggapan dan kemandirian mahasiswa dalam menghadapi

suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat peternak.
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1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan dilaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) adalah untuk

mengetahui pengaruh kandang Minimum Ventilasi terhadap penyakit

Chronic Respiratory Disease (CRD) pada ayam broiler di PT Ciomas

Adisatwa II Unit Kediri.

1.3. Rumusan Masalah

Secara lebih konkrit masalah yang akan di bahas dapat dirumuskan

sebagai berikut: ‘Seberapa besar pengaruh kandang minimum ventilasi

terhadap prnyakit Chronic Respiratory Disease (CRD) pada ayam broiler di

farm PT Ciomas Adisatwa II unit Kediri?”.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayam Pedaging

Ayam ras pedging atau dikenal dengan istilah ayam broiler adalah

ayam yang dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi dan rekayasa

genetic yang dilakukan oleh pembibitannya. Ayam broiler merupakan jenis

ayam ras unggulan hasil persilangan dari bangsa – bangsa ayam yang

memiliki produktivitas tinggi, terutama dalam produksi daging ayam

(Santoso dan Sudaryani, 2011).

Ayam broiler termasuk kedala ordo Galliformes, family Phasianidae

dan spesies Gallus domesticus. Ayam broiler merupakan ayam tipe berat

pedaging yang lebih muda dan berukuran lebih kecil. Ayam broiler ditujukan

untuk menghasilkan daging dan menguntungkan secara ekonomis. Ayam

broiler tumbuh sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 6 – 7 minggu.

Sifat pertumbuhan sangat cepat ini dicerminkan dari tingkah laku makannya

sangat lahap. Nilai konveksi ransum ayam broiler sewaktu dipanen sekarang

mencapai di bawah dua (Amrullah, 2004).

Dalam suatu peternakan ayam perlu dilakukan pengelompokan jenis-

jenis ternak berdasarkan persamaan dan perbedaan karasteristik yang meliputi

Taksonomi zoology

Klasifikasi dari ayam broiler ini adalah :

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata
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Kelas : Aves

Ordo : Galliformes

Famili : Phasianidae

Genus : Gallus

Spesies : Gallus domesticus

Upaspesies : Neornithes

2.1.1 Strain Ayam Pedaging

Jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran

adalah: Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Hyline, Vdett, Missouri,

Hubbrand, Shaver Starbro, Pilch, Yabro, Goto, Arbor arcres, Tatum,

Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Langhans, Hypeco-Broiler,

Ross, Marshall”m”, Euribird, A.A 70, H&N, Sunsex, Bromo, dan

Lohman 202 (Cahyono, 2001)

2.1.2 Karakteristik Ayam Pedaging

Karakteristik ayam pedaging bersifat tenang, bentuk tubuh

besar, bulu merapat ke tubuh dan bewarna putih, pertumbuhan cepat,

kulit bewarna putih, dan produksi telur rendah (Suprijatna, 2005).

Broiler adala ayam-ayam muda jantan atau betina yang umumnya

dipanen 5-6 minggu dengan hasil tujuan daging (Kartasudjana dan

Suprijatna, 2010). Ayam broiler umumnya dipasarkan pada bobot hidup

antara 1,3 – 1,6 kg per ekordengan umur panen 5-6 minggu (Rasyaf,

2012). Daging ayam broiler dipilih sebagai salah satu alternatif, karena

kita tahu bahwa ayam broiler sangat efisien diproduksi, sehingga secara



7

umum dapat memenuhi selera konsumen atau masyarakat (Murtidjo,

1987).

2.2 Kandang

Kandang merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan

suatu usaha peternakan ayam karena merupakan tempat hidup ayam sejak usia

awal sampai berproduksi. Dengan deemikian kandang harus memenuhi segala

persyaratan yang dapat menjamin kesehatan serta pertumbuhan yang baik

meliputi ventilasi, dinding kandang, lantai, atap kandang, dan bahan bangunan

kandang (Priyanto,2000).

Ayam pedaging komersil pada umumnya dipelihara secara intensif

dengan sistem pemeliharaan ayam selalu dikandangkan dari mulai ayam

datang  sampai ayam siap dipanen. Adapun syarat-syarat kandang dengan baik

agar social walfare ayam terjaga sebagai berikut:

1. Dinding kandang dapat terbuat dari papan, bilah bambu, ram

kawat. Dinding kandang tidak boleh terlalu rapat, hal ini untuk

keleluasaan sirkulasi udara kandang, dan tidak boleh terlalu jarang

sehingga predator tidak dapat masuk kedalam kandang.

2. Arah kandang sebaikanya membujur timur-barat. Hal ini

dimaksudkan agar ayam tidak terlalu kepanasan, tetapi pagi hari

dapat memperoleh sinar matahari.

3. Tinggi tiang tengah minimal 6-7 m dan tiang tepi minimal 2.5-3m,

hal ini berhubungan dengan sirkulasi udara dalam kandang lebar

kandang maksimal 6-8 m.
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4. Atap kandang dirancang sesuai dengan fungsinya yaitu

melindungi bangunan serta isinya dari hujan, panas matahari atau

angin.

5. Lantai kandang sebaiknya disemen kasar sehingga mudah

dibersihkan dan mengurangi dari bahaya penyakit coccidiosis

(Mizna, 2009).

2.2.1 Kandang Closed House

Closed house merupakan suatu rancangan kandang ayam yang

tidak terpengaruh lingkungan dari luar kandang atau meminimalisasi

ganguan dari luar. Sistem kandang tertutup memiliki keunggulan yaitu

memudahkan pengawasan, dapat diatur suhu dan kelembabannya,

sehinggan penyebaran penyakit mudah diatasi (Lacy, 2001). Kandang

tipe tertutup atau closed house dibuat dengan tujuan agar keadaan

lingkungan luar seperti udara panas, hujan, angin, dan insesitas sinar

matahari tidak berpengaruh banyak terhadap keadaan dalam kandang

(Cobb, 2010).

Closed house adalah kandang yang semua dinding kandangnya

tertutup. Sistem ventilasi atau pergerakan udaranya tergantung

sepenuhnya oleh kipas yang dipasang, sedagkan pada kandang terbuka

semua dinding kandang terbuka. Kondisi dalam kandang sangat

dipengaruhi oleh kondisi luar kandang (Santoso dan Sudaryani, 2010).

Sebagian besar kandang dibuat tertutup dengan tembok seng, atau layar,
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kecuali bagian ujung kandang untuk udara masuk (inlet) dan bagian

ujung  kandang satunya untuk tempat kipas (outlet) (Fadillah, 2006)

Closed house memiliki lantai postal atau litter. Kandang dengan

tipe litter adalah tipepemeliharaan unggas dengan lantai kandangnya di

tutupi oleh bahan penutup seperti sekam, jerami padii, dan serutan

kayu. Litter yang baik harus dapat memenuhi beberapa kriteria yakni

memiliki daya serap yang tinggi, lembut sehingga tidak menyebabkan

kerusakan dada, mempertahankan kehangatan, menyerap panas,

menyeragamkan temperatur dalam kandang (Soeparno, 2005).

2.2.2. Kandang Semi Closed House atau Kandang Minimum Ventilasi

Semi closed house merupakan adopsi dari prinsip closed house

bentuknya seperti kandang terbuka, dinding dibuat belum permanen

mengunakan tirai atau terpal, bagian atas kandang dibuat plafon, dan

mengunakan exhaust fan yang berfungsi untuk menarik atau menyedot

oksigen dan karbondioksida. Kandang yang semula terbuka ditutup

seluruhnya dengan terpal (layar), bagian atas dibuat plafon. Tujuannya

untuk mengadopsi konsep vakum udara pada sistem closed house yang

dikenal dengan tunel system. Setelah menutupi sekeliling kandang

dengan mengunakan layar, kipas pun dipasang di kedua ujung kandang.

Satu unjung kipas berfungsi mendorong angin masuk (inlet) dan ujung

lain menarik angin dalam kandang dan mendorong keluar (outlet). Untuk

berhasilnya sistem ini, maka kandang harus ditutup layar. Agar

modifikasi semi closed house dapat maksimal memberikan hawa sejuk



10

dan nyaman dalam kandang, maka perlu diberi pendingin di ujung inlet

(Priyo, 2009)

Exhaust Fan adalah alat untuk menarik atau menyedot oksigen

(O2) serta gas ammonia dari dalam kandang ke luar kandang. Ukuran

exhaust fan yang diameter 120 cm (48”) dan berkapasitas 30.000

m2/kipas dengan kemampuan memiliki kebutuhan udara (O2) per

kilogram bobot badan ayam hidup 8m3/jam. Exhaust fan dipasang pada

bagian sisi lebar kandang. Prinsip kerja exhaust fan agar suhu dalam

kandang menjadi stabil sesuai kebutuhan ayam (Miku dan Sumiati,

2010).

2.2.3 Atap Kandang

Atap kandang adalah baggian dari bangunan kandang yang

berfungsi untuk menaungi bagian dalam kandang dari panas matahari dan

curah hujan. Bahan yang digunakan sebagai atap perlu dipilih dari jenis

bahan yang ringan, tahan panas, tidak mudah bocor dan tahan terhadap

curah hujan yang tinggi. Menurut pendapat Rasyaf (2003), atap sistem

monitor dapat meningkatkan fungsi ventilasi. Dibawah atap kandang

terdapat langit-langit (plafon) kandang yang terbuat dari tirai (terpal).

Tinggi langit-langit kandang dari lantai yaitu 2.1 m.

2.2.4 Ventilasi Kandang

Ventilsi merupakan jalan keluar masuknya udara sehingga udara

segar dari luar dapat masuk untuk mengantikan udara yang kotor didalam

kandang. Adapun tujuan pengunaan minimum ventilasi yaitu
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1. Untuk menyediakan udara yang sehat bagi ternak (sistem ventilasi

yang baik), yaitu udara yang mengandung gas-gas berbahaya seperti

karbondioksida dan amonia;

2. Menyediakan iklim yang nyaman bagi ternak. Untuk menyediakan

iklim kondusif bagi ternak dapat dilakukan dengan cara:

mengeluarkan panas dari kandang yang dihasilkan dari tubuh ayam

dan lungkungan luar, menurunkan suhu udara yang masuk serta

mengatur kelembaban yang sesuai. Untuk menciptakan iklim yang

sejuk dan nyaman, maka harus dikondisikan chilling effct (angin

berhembus), alat yang digunakan seperti kipas angin (blower). Bila

chilling effect tidak mencapai iklim yang diinginkan terutama pada

daerah terlampau panas, maka dapat digunakan cooling sistem yaitu

sistem pendingin dengan mengalirkan air pada alat-alat yang berupa

cooling pad dan cooling net;

3. Meminimalkan tingkat stres pada ternak, dengan cara mengurangi

stimulasi yaitu mengurangi konak dengan manusia (misalnya dengan

feeder dan drinker otomatis, vaksinasi dengan spray),

meminimumkan cahaya dan lain-lain (Priyatno, 2000)

Priyatno (2002) menyatakan ventilasi adalah jalan keluar

masuknya udara sehingga udara segar dari luar dapat masuk untuk

mengantikan udara yang kotor dalam kandang. Syistem ventilasi yang

digunakan perusahaan mengunakan cooling pad dan exhaust fan.

Cooling pad mengalirkan udara segar yang dibutuhkan kedalam
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kandang, dan exhaust fan mengeluarkan udara yang kotor keluar

kandang. Jumlah fan yang dipasang disesuaikan dengan volume ruangan

kandang, populasi ayam jantan dan betina serta rataan bobot badan

jantan dam betina.

Ventilasi dalam perncanaan kandang ayam yang baik, sangat

penting untuk mewujudkan tingkat kenyaman. Pertukaran udara yang

berlangsung terus-menerus, menjaga kesegaran udara. Ventilasi yang

baik dapat mengalirkan oksigen yang dibutuhkan dan mengeluarkan

karbondioksida. Perencanaan ventilasi harus memperhitungkan kapasitas

kandang dan oksigen yang harus tersedia. Setiap berat hidup satu kg

ayam, minimal membutuhkan oksigen 739 ml/jam dan dalam waktu

tersebut sekurang-kurangnya 711 ml karbondioksida dikeluarkan

(Murtidjo, 1987).

Dilihat dari kandungan oksigen, karbondioksida,

karbonmonksida, dan amonia dengan batasan tertentu oksigen >19.6%,

karmondioksida <0.3%, karbonmonoksida <10ppm, amonia <10ppm.

Bila kondisi kandang tidak sesuai dengan ketentuan maka ventilasi yang

kurang harus ditingkatkan (Weaver, 2001).

Kontruksi kandang peternakan ayam broiler telah sesuai dengan

yang dikemukakan oleh Sudaryani dan Santono (2003) yaitu. Kandang

dinyatakan nyaman dan berkontruksi baik bila memenuhi beberapa syarat

berikut: ventilasi kandang yang baik yaitu leluasa antara pertukaran udara

segar dengan udara kotor dengan suhu 21°C - 27°C dan kelembaban 60%
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di dalam kandang, dinding kandang terbagi dua yaitu dinding kandang

sistem terbuka dan sistem tertutup, lantai kandang dapat berbentuk padat

rapat ke tanah disebut litter dan berbentuk celah atau rongga-rongga dan

berada diatas tanah 50-68 cm. Lantai dapat dibuat dengan bilah-bilah

bambu atau kayu yang disebut slat atau bisa juga dari kawat,

kerenggangan antara 2.5 cm dan besarnya 2.5 cm x 5 cm, bahan atap

kandang dipilih yang baik sehingga dapat melindungi ayam dari panas

matahari, hujan dan mempermudah pemeliharaan, seperti seng daun

rumbino, asbes dan lain-lain.

2.2.5 Temperatur Kandang

Ayam broiler akan tumbuh optimal pada temperature lingkungan

19°C-21°C. Bila temperatur lingkungan terlalu panas, dapat membuat

ayam lebih memilih minum dari pada makan karena untuk mengurangi

beban panas. Bila sudah demikian sejumlah, unsur nutrisi dan keperluan

nutrisi utama bagi ayam tidak masuk sehingga keunggulan tidak tampak

(Rasyaf, 2012). Ayam akan makan lebih banyak ditemperatur lingkungan

yang lebih sejuk dan sebaliknya ayam akan mengurangi makanan agar

beban panas yang derita agak berkurang. Dalam hal inilah, terlihat bahwa

ransum yang baik dan ekonomis saja belum tentu menyebabkan akan

berselera untuk makan. Kasus tingginya temperatur bila tidak diatasi

dapat menambah beban kerugian hingga 67% dari resiko yang normal.

Cara mengatasi yaitu dengan cara mempertinggi kandungan nutrisi dalam
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ransum dan memberi campuran pada vitamin dan mineral dalam air

minum (Rasyaf, 1995).

2.2.6 Kepadatan Kandang

Kepadatan kandang tinggi, maka akan menyebabkan moralitas

meningkat dan mengakibatkan terjadi kanibalisme pada ternak. Selain itu,

dapat meningkatakan persaingan antar ayam dalam mendapat oksigen.

Kepadatan kandang yang berlebih dapat menghanmbat pertumbuhan

ayam, menurunkan ketersediaan oksigen. Dan feses yang dihasilkan akan

lebih banyak sehingga amonia pun meningkat. Oksigen yang berkurang

dan amonia yang meningkat menjadi ancaman bagi kesehatan ayam.

Keadaan ini akan menyebabkan metabolisme dalam tubuh terganggu dan

akan memicu akan memicu ayam terserang penyakit pernapasan (Rasyaf,

2005).

Kepadatan tinggi yang diasumsikan dengan bobot badan

perluasan lantai mengurangi aktivitas broiler menjadi sedikit, sebaliknya

lebih mengantuk dan tidur (Cravener dkk. 1992). Menurut Rasyaf (2005),

kepadatan kandang optimal untuk ternak ayam dipengaruhi oleh suhu

kandang. Semakin tinggi suhu udara dalam kandang makan kepadatan

kandang optimal semakin rendah, sebaliknya apabila suhu udara didalam

kandang semakin rendah, maka kandang optimal semakin tinggi.
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Kapasitas kandang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan

kebutuhan kandang karena erat hubungan dengan kepadatan kandang, dan

kondisi ini juga berhubungan dengan iklim mikro kandang. Penggunaan

kandang harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Populasi yang terlalu

padat menyebabkan ayam akan stres, sehingga menurunkan produksi,

disamping ini juga akan berpengaruh pada efisien pengunaan pakan.

Sedangkan populasi yang terlalu kecil akan menyebabkan kandang kurang

efisien penggunaannya dan akan berpengaruh juga pada pertumbuhan

bobot badannya yang kurang optimal disebabkan ayam banyak bergerak.

Kapasitas kandang ayam pedaging sesuai dengan tingat umur ayam

pedaging yaitu;

a. Umur 1 hari - 1 minggu = 40-50 ekor DOC/m2

b. Umur > 7 hari – 2 minggu = 20-25 ekor ayam/m2

c. Umur > 2 minggu 8-12 ekor ayam/m2 (Miza, 2009)

2.2.7 Litter atau Alas Kandang

Litter adalah bahan yang mempunyai kempampuan cukup baik

dalam menyerap air yang digunakan untuk mengisi alas kandang.

Pengunaan litter dimaksudkan untuk memberi alas yang nyaman untuk

tempat hidup ayam. Adapun kebaikan dari sistem litter yaitu menghemat

tenaga dan biaya, tatalaksana pemeliharaan lebih mudah, suhu kandang

dapat lebih merata. Beberapa bahan jenis litter yang berasal dari limbah

pertanian dan industri yang bias dipergunakan misalnya: sekam padi,
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serbuk gergaji, serutan kayu. Bahan-bahan tersebut hendaknya mampu

memenuhi beberapa persyaratan yaitu mudh menyerap air, kondisi dan

kualitas baik, kering tidak berdebu, murah dan mudah didapat, tidak

lengket, tidak berjamur, tidak mengandung pestisida atau kontaminan

lain dan tidak mengandung kotoran hewan (Medion, 2009).

Manajemen litterr pada usaha peternakan ayam komersial,

khususnya broiler merupakan salah satu faktor penting yang harus selalu

diperhatikan. Kondisi litter basah akan menghasilkan dampak negatif

terhadap performa ayam dan berujung pada kerugian ekonomi. Litter

basah bisa terjadi akibat litter bercampur dengan ekskerta, air minum

yang tumpah atau terkena tetesan air hujan. Kondisi tersebut akan

memicu timbulnya penyakit sehingga produktivitas ayam tidak optimal.

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan dalam hal ini ialah bagaimana mengatur

litter agar kadar airnya tetao normal (20 – 25%) (Medion, 2009)

2.2.8 Penerangan

Peneranan berguna untuk ayam, terutama pada malam hari

sehingga ayam dapat bergerak untuk makan dan minum. Tingkat

insesitas cahaya yang diperlukan 0.35 - 0.55 fc atau setara dengan

bohlam 150 watt untuk 93 m2. Progam penerangan dalam kandang

tertutup (closed house) lebih mudah dikontrol dibandingkan kandang

terbuka. Namaun untuk kandang terbuka keperluan penerangan lebih

sedikit (hanya pada malam hari) karena pada siang sudah tercukupi oleh
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sinar matahari. Banyak cara progam penerangan yang diaplikasikan,

tetapi umumnya progam yang digunakan adalah penerangan hapir

seharian (malam hari lampu dinyalakan). Di peternakan ayam sering

terjadi kasus ayam mati menumpuk ketika lampu mati. Karenanya

insesitas dan kontinuitas cahaya lampu harus dijaga, dan lampu harus

selalu dicek sehingga tidak ada ayam yang mati (Fadilah, 2005).

2.3 Chronic Respiratory Disease (CRD)

Penyakit Chronic respiratory disease (CRD) atau yang lebih dikenal

dengan ngorok telah lama meneror peternakan ayam. Hal ini karena kasus

CRD setiap tahun pasti ditemukan terjadi di peternakan. Penyebab utama

CDR adalah Mycoplasma. Ayam terserang CRD, maka tubuhnya menjadi

lebih rentan terhadap berbagai serangan penyakit lain.hal ini karena serangan

CRD dapat menyebabkan kerusakan silia saluran pernapasan. Silia ini

termasuk kedalam sistem pertahanan primer yang berfungsi mencegah

masuknya bibit penyakit. Tidak berfungsinya silia akibat CRD, maka bibit

penyakit lain akan mudah masuk kedalam tubuh ayam. Untuk itu, CRD

jarang ditemui dalam keadaan murni, alias kerap berkolaborasi dengan

penyakit lain. Yang paling sering adalah berkolaborasi dengan colibacilosis

atau lebih dikenal dengan CRD komplek. Masalah serius muncul. Kasus CRD

complek bisa memicu mortalitas hingga angka 10-15%, atau bahkan bisa

mencapai 20%. CRD murni, kematian yang ditimbulkan terbilang rendah,

sekitar 5% atau bahkan tidak ada (Lilis, 2015).

2.3.1 Faktor pemicu CRD
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Faktor pemicu CRD bisa dibagi menjadi 2 macam yaitu dari

anatomi tubuh ayam (sistem pernafasan) dan menejemen pemeliharaan

di kandang. Dari faktor anatominya, diketahui bahwa ayam memiliki

sistim pernafasan yang berbeda dengan mamalia, karena terdapat

kantung udara yang merupakan lokasi predileksi dari Mycoplasma.

Kantung udara tersebut memiliki kelemahan karena hanya terdiri atas

beberapa lapis sel dan sedikit pembuluh darah. Pada bagian ini juga

sangat sedikit memiliki sel fagosit, sedangkan agen infeksi

dilingkungan sangat banyak. Hal ini akan memudahkan agen infeksi

seperti Mycoplasma untuk melakukan kolonisasi dan merusak sel-sel

epitel.

Sedangkan dari faktor menejemen pemeliharaannya, kandang

dengan tingkat kepadatan tinggi dan masa istirahat kandang yang

pendek menjadi penyebab CRD sering menyerang dan terjadi berulang.

Selain itu, litter (alas lantai sekam) yang terlalu banyak debu atau

lembab di musim hujan juga berkontribusi signifikan memicu CRD.

Umur 3 minggu ke atas merupakan masa kritis terjadinya serangan

CRD karena diumur tersebut feses dan amoniak mulai menumpuk

Amoniak dengan kadar yang tinggi diketahui dapat merusak membran

saluran pernapasan sehingga bibit penyakit dengan leluasa masuk dan

menyerang ayam, termasuk Mycoplasma dan bibit penyakit

pengikutnya (Lilis, 2015).

2.3.2 Penularan
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Chronic respiratory disease (CRD) termasuk penyakit yang

sulit diusir dari peternakan ayam karena sekali ayam terpapar agen

infeksi walaupun telah sembuh dari penyakit ini, ayam akan

mempunyai sifat laten (pembawa agen penyebab).Sering untuk

memutus / mengakhiri out break, peternakan terpaksa mengafkir ayam-

ayannya.

Chronic respiratory disease (CRD) ditularkan oleh ayam-ayam

terinfeksi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, telur yang

dihasilkan dari ayam yang terinfeksi mempunyai daya tetas yang rendah

bahkan kematian embrio. Menetaspun tidak akan mempunyai daya

tubuh yang kuat.Secara horizontal, agen penyebab menginfeksi melalui

udara/lingkungan yang tercemar dan juga melalui pakan dan air minum

yang terkontaminasi, atau kontak langsung dengan ayam yang terinfeksi

(Poultry Indonesia, 2014).

2.3.3 Gejala klinis

Gejala klinis CRD yang timbul diantaranya adalah discharge

nasal dan okular (mata), sinusitis, gamgguan pernafasan (ngorok),

batuk, konjunctivitis, muka terlihat bengkak dan salesma. Gejala yang

timbul ini mengakibatkan nafsu makan ayam berkurang sehingga

dampak pada produktifitas diantaranya pada ayam broiler pertumbuhan

menjadi lambat dan berat badan turun,pada ayam layer produksi telur

menurun hingga lebih dari 20%, pada ayam breeder daya tetas dan

kualitas/viability Day Old Chick (DOC) menurun, dan secara umum
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terjadi penurunan efisiensi pakan hingga 20% lebih. Pada pemeriksaan

bedah bangkai akan tampak perubahan patologis seperti terdapat

eksudat kataral disepanjang saluran pernafasan (sinus, trakea, bronki,

paru-paru dan air sacs/kantong hawa), pembengkakan dan eksudat

kaseus pada dinding kantong hawa. Pada kasus yang lebih komplek,

tidak jarang ditemukan pericarditis, perihepatitis, arthritis dan synovitis.

Tingkat morbiditas relatif tinggi.Sedangkan tingkat kematian 5 – 10%

pada CRD tunggal, dan bisa mencapai 30% pada kasus CRD komplek

(Poultry Indonesia, 2014).
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BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan waktu pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan telah dilaksanakan mulai 7 Maret  sampai

dengan 2 April 2016 di PT. Ciomas Adisatwa II Unit Kediri JL.RA Kartin No

44 Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

3.2 Kondisi umum peternakan

3.2.1 Sejarah

PT. PRIMATAMA KARYAPERSADA (PT.PKP) merupakan

bagian dari Japfa Group, perusahaan agribisnis terkemuka di negeri ini.

Untuk lebih menyederhanakan system administrasi, maka mulai bulan

september 2011, PT. PRIMATAMA KARYAPERSADA melebur

menjadi satu manajemen dengan PT Ciomas Adisatwa, anak

perusahaan langsung dari PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk.

Dengan nama baru, PT. Ciomas Adisatwa II terus menerus

melakukan inovasi, dengan memperbanyak kandang koloni untuk

mengintensifkan monitoring pada fase brooding dan menjamin

pertumbuhan dasar yang optimal.

PT. Ciomas Adisatwa II adalah salah satu bagian terpenting dari

rentetan perusahaan terintegrasi yang bergerak di bidang Commercial

Farmdan rumah potong ayam (RPA). Di bawah naungan PT. JAPFA

COMFEED INDONESIA, Tbk. Perusahaan ini bergerak dan

berkembang dengan pesat seiring kemajuan dunia peternakan
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khususnya perunggasan. Perkembangan bisnis yang cukup signifikan

dapat terlihat dari kegiatan operasional dibidang Commercial Farm

yang merambah di hampir seluruh wilayah Indonesia meliputi Jawa,

Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Mengikuti perkembangan

Commercial Farm kegiatan bisnis RPA juga mengalami kemajuan yang

cukup menjanjikan dengan dibangunnya beberapa RPA dibeberapa

daerah yaitu Sidoarjo-Jawa Timur, Tabanan-Bali, Bogor-Jawa Barat,

Purwakarta-Jawa Barat, Salatiga-Jawa Tengah, Lampung, Palembang-

Sumatera, dan Makasar-Sulawesi Selatan. Fenomena perkembangan

bisnis ini yang kemudian menjadikan PT. Ciomas Adisatwa menjadi

salah satu Penyedia Protein Hewani terbesar di Indonesia.

Petugas lapangan juga terus di upgrade, dengan workshop dan

seminar – seminar yang aktual, untuk memberikan pelayanan yang

lebih baik kepada pelanggan.

Dengan analisis laboratorium yang ada, program – program

vaksinasi dan medikasi terus di upgrade disesuaikan dengan

perkembangan penyakit yang beredar di indonesia.
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3.2.2 Struktur organisasi

Gambar 3.1 Struktur organisasi PT Ciomas Adisatwa II unit Kediri

3.2.3 Pemilihan bibit

Bibit ayam atau strain ayam broiler yang digunakan oleh farm

PT Ciomas Adisatwa II di desa Ngadiluwih adalah strain New Lohman

202 yang diproduksi oleh PT Japfa Comfeed yang sudah di vaksin ND,

AI live. Keungulan DOC ini adalah tidak mengunakan vaksin ulang

sehingga memudahkan plasma atau peternak.
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3.2.4 Populasi

PT Ciomas Adisatwa II unit kediri mempunyai kandang ternak

sendiri. Ada 2 blok kandang dengan sistem atas bawah yang masing-

masing berkapasitas 7000 ekor pada bagian bawah dan 7000 ekor pada

bagian bawah. Total kapasitas ayam pada 2 blok kandang sekitar 28000

ekor keseluruhan.

3.2.5 Perkandangan

Pada PT. Ciomas Adistwa II ini terdapat 2 tipe kandang yaitu

kandang tipe postal dan tipe kndang panggung;

 Tipe Kandang Postal

Kandang ayam sistem postal banyak dihgunakan untuk memelihara

ayam broiler secara komersial. Memang dari segi sirkulasi

udaranya, kandang ayam broiler tipe ini tidak sebaik seperti

panggung. Karena itulah ada beberapa poin penting yang harus

diingat ketika membangun kandang ayam dengan sistem postal ini.

Atap kandang postal menggunakan sistem monitor agar sirkulasi

udara di dalam kandang bisa mengalir dengan baik. Diusahakan

tidak menggunakan penutup berbahan seng karena seng bisa

menyerap panas dari sinar matahari dan melepaskan ke bagian

bawahnya.



25

Gambar 3.2. Atap Kandang Postal
Sumber : bbpkhcinagara.bppsdmp.pertanian.go.id

Kandang dibangun di atas lahan terbuka dengan tujuan angin dan

sirkulasi udara bisa berjalan lancar. Kebanyakan kandang seperti

ini di bangun di dekat area persawahan atau ladang.

Lantai pada kandang seperti ini sangat penting sekali karena

berkaitan dengan program kontrol penyakit. Untuk itulah kandang

kandang dengan tipe postal seperti ini lantainya dibuat memakai

semen dengan tujuan mudah dibersihkan dan mempermudah

kegiatan sanitasi / kebersihanya.

Arah kandang juga harus menjadi perhatian karena harus

diusahakan sinar matahari tidak masuk langsung ke dalam kandang

tapi sebaliknya, udara dan aliran angin bisa masuk langsung ke

dalam kandang.

 Tipe Kandang Panggung

Kebanyakan peternak pemula menggunakan kandang tipe

panggung. Disamping biaya pembuatan yang murah kandang

seperti ini juga memiliki sirkulasi udara yang terbilang cukup

bagus. Kandang seperti ini dibuat seperti pondokan dengan panjang
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dan lebar sesuai populasi dan alasnya terbuat dari bahan yang

kokoh. Alas diberi jarak agar memudahkan kotoran ayam jatuh

kebawah kandang.

Kandang panggung memiliki tiang disetiap sudutnya, ini agar ada

jarak antara alas kandang dengan tanah. Kandang dengan tipe

seperti ini tidak perlu menggunakan sekam untuk litter. Hanya pada

waktu DOC saja pada broodingan di beri sekam sapai umur lebih

dari 14 hari atau disebut turun sekam.

3.2.6 Pakan dan minum

Pemberian pakan di farm PT Ciomas Adisatwa II dilakaukan

dua kali dalam sehari yaitu di pagi hari dan siang hari. Pakan yang

digunakan pada fase starter atau umur 1-14 hari mengunakan MS-40

yang berbentuk mesh, untuk fase grower atau umur 11-21 mengunakan

MS-42 yang berbenuk crumble, dan untuk fase finisher atau umur 21-

panen mengunakan MS-44 yang berbentuk crumble. Seluruh pakan di

PT Ciomas Adisatwa II di produksi oleh PT Japfa Comfeed Indonesia.

Pemberian air minum yang dilakukan selama satu periode

diberikan secara ad libitum. Artinyan air minum dalam kandang tidak

pernah hosong. Pemberian air minum khusus saat DOC baru datang

mengunaakn campuran vitamin, untuk selanjutnya mengunakan air

yang mengandung clorine yang terdapat pada housing filter air. Air

minum yang digunakan dalam farm PT Ciomas Adisatwa II air yang

berasal dari sumur bor. Pemberian clorine tersebut bertujuan untuk
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meminimalkan bakteri yang ada di dalam air sehingga ayam yang

terserang penyakit yang disebabkan air minum itu sedikit.

3.3 Kegiatan Lapangan

3.3.1 Kegiatan terjadwal

Kegiatan yang dimulai tanggal 07 Maret  sampai 02 April 2016

secara rutin selama satu bulan hari senin - jumat pada peternakan ayam

pedaging di PT Ciomas Adisatwa II, Kediri.

Tabel 3.1. Kegiatan terjadwal PT Ciomas Adisatwa II unit Kediri

No Waktu Tempat Kegiatan

1 09.00 – 11.00 Kantor

Menunggu keliling ke plasma

dan diskusi dengan petugas

lapangan

2 11.00 – 13.00 Kantor Isirahat, sholat dan makan

3 13.00 – 17.00
Kandang

peternak (farm)
Keliling ke kandang plasma

4 17.00 - selesai Kantor Pulang isirahat
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3.3.2 Kegiatan tak terjadwal

Berdasarkan tujuan Praktek Kerja Lapangan yang telah

disebutkan diatas maka penulis melakukan kegiatan khusus di luar

kegiatan rutin. Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di

PT.Ciomas Adisatwa II Unit Kediri khususnya hari sabtu tidak

melakukan keliling ke kandang plasma kemitraan, tetapi hanya

melakukan diskusi dengan petugas lapangan atas apa yang kurang

dimengerti selama ikut keliling ke kandang plasma kemitraan.
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BAB IV

PEMBAHASAN

Pada setiap usaha peternakan ayam pedaging atau broiler pasti tidak

menginginkan ternak yang dengan susah payah dipelihara akhirnya sakit apalagi

mati. Kurangmya perhatian peternak terhadap ventilasi kandang dapat

menimbulkan kesehatan ayam terganggu, karena bisa terjadi masalah pada

ternak dan muncul ancaman penyakit menular, menyebabkan hancurnya usaha

peternakan ayam yang sudah berkembang. CRD merupakan salah satu penyakit

yang juga perlu mendapat perhatian dari peternak karena penyakit ini bisa terjadi

karena adanya kesalahan dari manajemen perkandangan itu sendiri.

4.1 Kandang minimum ventilasi

Kandang minimum ventilasi merupakan adopsi dari kandang tertutup

closed house dan bentuknya seperti kandang terbuka (open house), dinding

yang belum dibangun seperti kandang tertutup biasanya terbuat dari tirai

(terpal), dan bagian atas mengunakan langit-langit atau plafon. Untuk

mendapatkan udara yang bersih dan untuk mengeluarkan udara yang kotor

dalam kandang minimum ventilasi bisa mengunakan exhaust fan atau fan

ukuran 30”. Agar modifikasi minimum ventilasi dapat maksimal untuk

mendapat hawa sejuk dan nyaman, maka di fan harus di beri spayer air

sehingga mendapat udara sejuk. Ada juga dengan sistem cooling pad pada

sisi ujung intake.
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Kandang minimum ventilasi juga bertujuan agar untuk mendapatlkan

kecukupan udara bersih sehingga meminimasisir penyakit pernapasan seperti

CRD yang bisa menyebabkan kerugian dalam berwirausaha beternak ayam

broiler. Kandang ini juga dibuat untuk di periode brooding atau dalam masa

umur 1 hari – 14 hari yang sifat ayam masih dalam kondisi lemah dalam

mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan atau keadaan sekitar.

4.2 Sirkulasi udara di kandang minimum ventilasi

Sirkulasi udara merupakan syarat penting dalam pembangunan

kandang. Bertujuan agar masuknya udara bersih kedalam kandang dan

mengantikan udara kotor didalam kandang. Kualitas udara di kandang dapat

dilihat dari kandungan oksigen, karbondioksida, karbonmonoksida, dan

amonia dengan batasan tertentu. Adapun batasan yang diperlihatkan adalah

sebagai berikut:

1. Oksigen : > 19.6 %

2. Karbondioksida level : < 0.30 % / 3000 ppm

3. Karbonmonoksida level : < 10 ppm

4. Amonia : < 10 ppm

5. Kontaminasi debu : < 3.4 mg/m3

6. Kelembaban : >< 55 – 65 %

(PT Japfa Comfeed, 2010)
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4.3 Dinding kandang minimum ventilasi

Dinding kandang merupakan hal penting dalam pembangunan

bangunan kandang atau ruang. Berfungsi sebagai pembatas dengan alam

terbuka dengan ruang kandang. Di farm PT Ciomas Adisatwa II mengunakan

dinding yang bisa dibuka dan ditutup dengan bahan mengunakan tirai (terpal),

dan mengunakan ukuran A12. Untuk tirai dibagian dalam seperti plafon

mengunakan tirai A5, dan dikontrol mengunakan sistem katrol yang terdapat

pada sisi ujung kandang.

Pengaturan ventilasi dengan tirai dilakukan terus menerus selama 24

jam untuk mendapatkan kondisi kandang yang nyaman. Pengaturan tirai

bedasarkan faktor temperatur, kelembaban, kecepatan angin dan arah angin.

Tabel 4.1 Kebutuhan kecepatan angin ayam broiler

Usia Ayam Kebutuhan Kecepatan Angin

1 – 7 hari

8 – 14 hari

15 – 21 hari

22 – 28 hari

29 – panen

0,1 – 0,4 m/s

0,5 – 0,7 m/s

0,8 – 1,2 m/s

1,2 – 1,8 m/s

Tidak terbatas < 3,5 m/s
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4.3 Litter kandang minimum ventilasi

Litter yang digunakan di farm PT Ciomas Adisatwa II di desa

Ngadiluwih selama fase pemeliharaan adalah serbuk gergaji, ini dipilih

karena harga yang murah dan banyak tersedia di daerah tersebut. Ketebalan

litter yang digunakan bekisar 7 - 10 cm, dan litter akan diganti jika litter

dalam keadaan basah karena air minum yang tumpah. Hal ini dilakukan

dengan tujuan menjaga agar litter tetap dalam kondisi kering, sehingga kadar

amonia di dalam kandang tidak melebihi batas aman pada ternak. Serbuk

gergaji atau litter yang lembab atau basah dapat menyebabkan amonia dalam

kandang lebih tinggi, sehingga akan menganggu kesehatan ayam.

Litter atau serbuk gergaji yang pernah dibalik akan mengumpal dan

menyebabkan kandungan amonia meningkat, ayam akan terinfeksi esherichia

coli, serta ngorok (gejala CRD). Litter yang baik ialah litter yang tidak

lembab, tidak berdebu dan tidak mengeras dan mengumpal.

4.4 Penyebab penyakit CRD di kandang minimum ventilasi

Penyakit ini merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh

tingginya kadar amonia dan kurangnya udara bersih atau kadar oksigen di

dalam kandang berkurang, sehingga ayam menghirup udara yang tidak sehat

atau kualitas udara yang buruk, sehingga muncul tanda-tanda gejala penyakit

CRD atau chronic respiratory disease yang ditandai dengan ngorok atau

ganguan pernafasaan yang terjadi pada ayam didalam kandang dengan

kondisi ayam yang tidak sehat.
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Chronic respiratory disease (CRD) adalah penyakit pernafasan atas

dan bawah, serta kantong udara pada ayam. Penyakit ini disebabkan oleh

Mycoplasma gallisepticum (M.gallisepticum), Mycoplasma synoviae (M.

synoviae), Eschericia coli (E.coli). Tidak termasuk bakteri maupun virus

tetapi diantara virus dan bakteri. CRD juga dikenal dengan nama lain Air

saccalitis atau Air sac disease.

Penyakit pernafasaan ini banyak yang disebabkan dengan adanya

kesalahan dari manajemen tirai kandang minimum ventilasi karena keslahan

manajemen tirai sangatlah penting karena ada satu kesalahan bisa

menyebabkan penyakit chronic respiratory disease (CRD).

4.5 Penyebaran penyakit dalam kandang minimum ventilasi

Chronic respiratory disease (CRD) termasuk penyakit yang sulit

diusir dari peternakan ayam karena sekali ayam terpapar agen infeksi

walaupun telah sembuh dari penyakit ini, ayam akan mempunyai sifat laten

(pembawa agen penyebab). Sering untuk memutus / mengakhiri, peternakan

terpaksa mengafkir ayam-ayannya.

Chronic respiratory disease (CRD) ditularkan oleh ayam-ayam

terinfeksi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, telur yang dihasilkan

dari ayam yang terinfeksi mempunyai daya tetas yang rendah bahkan

kematian embrio. Jika menetaspun tidak akan mempunyai daya tubuh yang

kuat. Secara horizontal, agen penyebab menginfeksi melalui

udara/lingkungan yang tercemar dan juga melalui pakan dan air minum yang
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terkontaminasi, atau kontak langsung dengan ayam yang terinfeksi (Poultry

Indonesia 2014).

4.6 Gejala klinis

Gejala klinis CRD yang timbul diantaranya adalah discharge nasal

dan okular (mata), sinusitis, gamgguan pernafasan (ngorok), batuk,

konjungtivitis, muka terlihat bengkak dan salesma. Gejala yang timbul ini

mengakibatkan nafsu makan ayam berkurang sehingga dampak pada

produktifitas diantaranya pada ayam broiler pertumbuhan menjadi lambat dan

berat badan turun, pada ayam breeder daya tetas dan kualitas/viability Day

Old Chick /anak ayam umur sehari (DOC) menurun, dan secara umum terjadi

penurunan efisiensi pakan hingga 20% lebih. Pada pemeriksaan bedah

bangkai akan tampak perubahan patologis seperti terdapat eksudat kataral

disepanjang saluran pernafasan (sinus, trakea, bronki, paru-paru dan air

sacs/kantong hawa), pembengkakan dan eksudat kaseus pada dinding kantong

hawa. Pada kasus yang lebih komplek, tidak jarang ditemukan pericarditis,

perihepatitis, arthritis dan synovitis. Tingkat morbiditas relatif tinggi.

Sedangkan tingkat kematian 5 – 10% pada CRD tunggal, dan bisa mencapai

30% pada kasus CRD komplek (Poultry Indonesia 2014).

Masa inkubasi penyakit adalah 4 – 21 hari. Pada umumnya penyakit

ini menyerang anak ayam dan ayam menjelang dewasa. Penyakit ini dapat

berjalan secara akut dan kronis.

Pada bentuk akut terjadi kerusakan pada saluran pernafasan, terutama

kantong udara. Penyakit ini menjadi ganas jika dapat infeksi sekunder
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sehingga ayam bisa terserang CRD komplek. Tanda-tanda pertama ayam

adalah batuk-batuk, biasanya diikuti oleh nafas dengan bunyi seperti

“ngorok”, keluar cairan (ingus) dari hidung, muka kebanyakan sembab

(bengkak), ayam cepat menjadi kurus dan pertumbuhan terhambat.

Pada bentuk kronis terdapat radang pada selaput lendir mata, nafsu

makan berkurang dan produksi berkurang. Ayam yang mati bila dikontrol

kantong udaranya terlihat keruh, tebal berbusa, berwarna dan berkonsistensi

seperti keju.

4.7 Tingkat Kejadian CRD di kandang Minimum Ventilasi

Kejadian CRD pada peternakan ini mudah sekali penyebarannya. Hal

ini tidak lepas dari berbagai kondisi seperti kondisi lingkungan dan basahnya

litter yang terkena tumpahan air minum, sehingga mengakibatkan kadar

amonia yg terlalu tinggi dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit pada

saluran pernafasan.

Kasus CRD yang terjadi di farm PT Ciomas Adisattwa II, merupakan

indikasi kurangnya penerapan program menejemen yang baik serta kurangnya

pengetahuan anak kandang akan akibat yang ditimbulkan. Penerapan program

menejemen yang baik antara lain: tersedianya kandang isolasi untuk

mengasingkan ayam yang sakit, program kebersihan dan sanitasi kandang

telah ditinggalkan dan diperketat (seperti: litter yang basah harus diganti

langsung dan manajemen tira harus dilakukan dengan baik, sebaiknya juga

harus memperhatikan kondisi lingungan saat itu juga). Program vaksinasi
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pada penyakit yang terjadi dipeternakan terutama CRD harus dilakukan untuk

menekan angka kejadian dan kerugian yang ditimbulkan.

Umur Ayam

(hari)

Kandang lantai bawah Kandang lantai atas

Diduga

terkena CRD

(ekor)

Ayam mati

(ekor)

Diduga

terkena CRD

(ekor)

Ayam mati

(ekor)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

5

7

4

5

6

4

8

9

4

10

0

48

8

4

17

30

23

24

9

8

12

8

9

8

10

11

6

14

16

9

21

4

271

19

6

40

46

64

36

15

10

17

3

4

3

3

4

2

6

8

5

5

1

25

7

3

9

15

7

20

5

9

8

7

6

7

7

8

5

14

15

9

18

6

351

15

7

22

31

37

44

17

25

7

total 245 687 152 658
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Table 4.2 Tingkat kejadian CRD di kandang minimum ventilasi
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa di farm PT Ciomas Adisatwa II, selama lima

periode dan mengunakan kandang minimum ventilasi juga terserang CRD

yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum dapat timbul karena faktor –

faktor predisposisi antara lain: perubahan musim, ventilasi yang kurang,

kepadatan yang tinggi, kadar amoniak yang tinggi, dan adapun faktor dari

segi manajemen yang salah yang dilakukan oleh anak kandang, sehingga

penyakit ini bisa masuk di dalam peternakan. Dipeternakan tersebut telah

melakukan pengobatan terhadap penyakit CRD dengan cara pemberian

antibiotik melalui air minum selama lima hari.

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disarankan pada peternak

untuk lebih memperhatikan  meliputi:

1. Meningkatkan pengaturan pada dinding kandang sehingga siruklasi

lancar, serta pengaturan kipas (fan) dan pengaturan sprayer agar

menjaga suhu dalam kangang setabil.

2. Sebaiknya penangan litter yang basah harus lebih diperhatikan, karena

litter yang basah menyebabkan timbulnya bibit penyakit dan

menyebabkan amonia dalam kandang meningkat sehingga

menyebabkan tingginya kematian pada ternak.
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3. Meningkatkan daya tahan tubuh ternak ayam ; semua ayam yang

dipelihara harus diberi vaksin secara teratur, pengelolaan peternakan

harus dilakukan dengan baik, misalnya (kepadatan kandang harus

diatur, sanitasi harus dilakukan dengan baik, cukup sinar matahari dan

lain-lain), memberikan antibiotik harus sesuai dengan dosis yang

dianjurkan.

4. Mengurangi kerugian akibat penyakit, dengan cara ; melakukan

diagnosis sendiri mungkin secara cepat dan tepat, ayam yang tidak

memberi harapan harus segera disingkirkan, ayam yang sakit diisolasi.
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DAFATAR LAMPIRAN

Gambar 1. Kandang minimum
ventilasi tampak luar farm PT Ciomas
Adisatwa II unit Kediri

Gambar 2. Kandang minimum
ventilasi tampak dalam farm PT
Ciomas Adisatwa II unit Kediri

Gambar 3. Ventilasi kandang tampak
samping

Gambar 4. Tuas katrol untuk
pengaturan dinding kandang minimum
ventilasi
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Gambar 5. Pintu masuk farm PT
Ciomas Adisatwa II unit Kediri

Gambar 6. Kipas (Fan Katsu 30”)
untuk sirkulasi udara

Gambar 7. Kepadatan populasi kandang
minimum ventilasi

Gambar 8. Ketebalan litter
kandang minimum ventilasi
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Gambar 9. Pakan MS – 40 untuk fase
starter

Gambar 10. Tempat minum otomatis
nippele

Gambar 11. Ayam yang terkena CRD Gambar 12. Nekropsi ayam yang
terkena CRD
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U               a                                            b            c             d          e

f                    g

h

Gambar 13. Denah farm PT Ciomas Adisatwa II unit Kediri

Keterangan:

a. Mess

b. Gudang pakan

c. Gudang peralatan, genset

d. Tandon air

e. Pintu masuk

f. Mushola

g. Kandang blok B

h. Kandang blok A
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