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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 
Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini 

harus diimbangi dengan pemenuhan akan pangan untuk dikonsumsi. Daging ayam 
adalah salah satu bagian dari protein hewani yang dikonsumsi sebagai pangan 
masyarakat Indonesia. Kondisi saat ini, supply dalam rangka pemenuhan demand 
tersebut sudah dibilang sangat mudah. Kondisi ini terbukti sering dijumpai harga jual 
live bird di bawah harga pokok produksi peternak. Hal ini didukung karena ayam 
broiler pertumbuhannya relatif cepat sehingga cepat pula dapat diambil hasilnya, dan 
pada akhirnya kebutuhan protein hewani dapat dipenuhi (Jaelani et al., 2013). Dengan 
demikian, diperlukan adanya peningkatan efisiensi biaya pemeliharan pada budidaya 
ayam pedaging tersebut agar para peternak tetap untung selain penanganan pasca 
panen untuk menaikkan nilai jual. 

Ayam broiler adalah ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat 
menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (Murtidjo, 1987). Oleh karena itu, 
diperlukan adanya teknologi pemeliharaan yang dapat mendukung perkembangan 
dan pertumbuhan dari ayam tersebut. Kandang tipe close house merupakan salah satu 
teknologi media pemeliharan yang sudah ada saat ini untuk membantu kegiatan 
pemeliharaan. Sebagai contoh adalah KANOPIS (Kandang Jaman Now Tipe Minimalis), 
yaitu kandang ayam tipe close house yang dapat digunakan pada peternakan rakyat 
skala UKM. Aplikasi dari kandang ini dapat diterapkan pada berbagai luasan tanah dan 
kondisi tempat berdirinya kandang seperti: tanah datar, lereng, dan di atas kolam. 
Selain itu, kandang konvensional tipe open house yang dimiliki peternak saat ini juga 
dapat di upgrade menjadi KANOPIS tanpa peternak harus merobohkan bangunan 
yang sudah ada. 

Propertifarm merupakan perusahan start up yang bergerak di bidang jasa 
kontruksi instalasi KANOPIS tersebut. Akan tetapi, nilai pengadaan investasi instalasi 
peralatan KANOPIS sendiri tidak sedikit bagi peternak UKM. Untuk membantu 
pembiayaan para peternak rakyat agar KANOPIS mudah diaplikasikan pada kandang 
yang mereka miliki, maka kedepan Propertifarm akan melakukan crowdfunding kepada 
pihak terkait. Jadi, peternak hanya perlu menyewa tanpa harus membeli supaya biaya 
investasi tidak tinggi. Hal ini perlu dilakukan supaya revolusi industri 4.0 bisa 
merambah ke sektor peternakan ayam dan menjadi tidak ketinggalan jaman ditengah 
persaingan usaha yang semakin kompetitif. 

 
 
 
 



 
Perumusan Masalah 

Ada beberapa perumusan masalah yang akan dibantu untuk diselesaikan pada 
peternakan rakyat. Masalah yang ada saat ini perlu diselesaikan agar revolusi industri 
4.0 mudah merambah ke sektor peternakan ayam. Beberapa perumusan masalah 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi tantangan saat ini yang dapat mempengaruhi hasil dari aktivitas 

pemeliharaan; khususnya pada peternakan rakyat UKM? 
2. Seberapa tinggi minat peternak rakyat skala UKM dengan hadirnya sistem kandang 

close house dan apa yang menjadi kendala sehingga peternak rakyat masih tetap 
bertahan menggunakan kandang tipe open house? 

3. Adakah alternatif pembiayaan kandang close house selain sektor perbankan atau 
lembaga keuangan lainnya yang dapat membiayai peternak rakyat skala UKM? 
 

Tujuan 
Melihat beberapa masalah yang terjadi pada manajemen pemeliharaan dan 

faktor eksternal peternak, maka makalah ini dibuat bertujuan untuk memberikan solusi 
kepada para peternak rakyat tentang pentingnya penggunaan kandang tipe close 
house dan bagaimana cara mendapatkannya dengan biaya yang terjangkau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEMBAHASAN 

 

Tantangan Budidaya Ayam Pedaging di Kandang Peternakan Rakyat UKM 
Peternakan ayam broiler dihadapkan dengan banyak risiko, terutama risiko 

produksi karena adanya mortalitas. Pakan, vaksin, kepadatan merupakan variabel yang 
berpengaruh terhadap produksi pada peternak mitra; sedangkan variabel yang 
memperbesar risiko produksi pada peternak mandiri adalah vaksin, tenaga kerja, dan 
sekam (Vinanda et al., 2016). Pakan dengan kandungan nutrisi yang bagus saat ini 
tentu akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ayam broiler menjadi 
lebih cepat. Kepadatan di dalam kandang untuk tipe open house sudah menjadi tidak 
relevan lagi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tersebut karena 
suhu udara di dalam kandang menjadi tinggi. Akhirnya sekam sebagai media 
berdirinya ayam menjadi cepat becek lebih banyak menghasilkan gas amonia sebagai 
faktor penyebab penyakit. Belum lagi di tambah aktivitas pemeliharan secara manual 
pada kandang open house seperti buka tutup tirai, pemberian pakan/minum, aktivitas 
ganti bahan bakar brooder (batubara, gas, dan kayu bakar), vaksinasi secara manual 
bisa menyebabkan ayam menjadi stress. Jika hal itu semua dalam kegiata budidaya 
masih dipertahankan sampai dengan saat ini akan dipastikan pendapatan peternak 
akan menurun. 

Faktor diluar kandang seperti pemanasan global ikut menjadi andil seiring 
bertambahnya umur bumi berpengaruh pada produktivitas ayam. Hasil pembakaran 
bahan bakar seperti unsur CO dan CO2 yang menumpuk di udara akan menghasilkan 
efek rumah kaca terhadap cahaya matahari yang akan masuk ke bumi; sehingga bumi 
terasa lebih panas dari biasanya disebut sebagai global warming (Ramlan, 2002). 
Apabila suhu di luar kandang masuk ke dalam kandang akan menyebabkan suhu di 
dalam kandang menjadi semakin tinggi. Diperparah lagi model kandang tipe open 
house ventilasi udara hanya mengandalkan aliran angin dari luar. Walaupun beberapa 
peternak berupaya menambahkan kipas angin di dalam kandang pada saat ini hasilnya 
masih dirasa kurang maksimal. 
 
Kandang Tipe Close House di Mata Peternak Rakyat 

Keadaan suhu dan kelembaban pada kandang sistem close house diatur agar 
tidak melewati ambang kritis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ayam yang ideal. 
Menurut Prihandanu et al. (2015), keadaan suhu didapatkan data rata-rata suhu mulai 
dari usia1-7 hari hingga 29-35 hari adalah 32.5oC, 31.1oC, 30.0oC, 28.4oC, dan 29.1oC; 
sedangkan untuk keadaan kelembaban mulai dari usia ayam 1-7 hari hingga 29-35 
hari adalah 63.5%, 65.1%, 67.5%, 70.45%, dan 70.9%. Melihat pentingnya penerapan 
kandang tipe close house yang sesuai penerapannya pada kondisi saat ini; maka mulai 
ditemui beberapa peternak kecil mulai meniru atau memodifikasi teknologi kandang 



close house modern sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 
pola pikir pemeliharaan mereka terhadap kandang sudah mulai berubah dari tipe open 
house menjadi close house. Oleh karena itu, produk KANOPIS mulai diperkenalkan 
kepada para peternak kecil untuk membantu menyelesaikan masalah di dalam 
kandang. 

Budidaya ayam pedaging adalah salah satu jenis usaha di bidang agribisnis 
peternakan yang sifatnya padat modal. Biaya investasi pembuatan kandang sendiri 
nilainya 58-76% dari keseluruhan biaya investasi di luar tanah (Subkhie et al., 2012). 
Belum lagi ditambah biaya pembelian pakan yang menyumbang proporsi sekitar 70% 
dari total biaya operasional. Sepanjang sejarah budidaya ayam pedaging harga pakan 
sendiri lebih banyak mengalami kenaikan walaupun harga jagung turun. Selain itu, 
realita saat ini harga jual live bird cenderung fluktuatif karena sifat produk merupakan 
komoditi peternakan yang dipengaruhi oleh supply dan demand. Bahkan harga jual 
ayam tersebut sering dijumpai di bawah harga pokok produksi peternak. Beberapa 
faktor seperti inilah yang menjadi pertimbangan peternak untuk berpikir lagi dalam 
merubah kandang mereka menjadi tipe close house. Hal ini menunjukkan bahwa 
prioritas utama penggunaan dana tersedia yang dimiliki peternak untuk modal kerja 
daripada untuk investasi.  

 
Peran Propertifarm untuk Mewujudkan Peternak Memiliki Kandang Close House 

Di mata perbankan atau lembaga keuangan lainnya; usaha budidaya ayam 
pedaging sifatnya visible tetapi tidak profitable. Profitabilitas yang capai oleh peternak 
plasma dari berbagai strata menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan kurang 
menguntungkan karena profitabilitas yang dicapai lebih rendah dari suku bunga 
deposito bank (Utomo et al., 2015). Jadi, untuk menjadi petnernak dalam mendapatkan 
fasilitas kredit akan mendapatkan kendala.  Supaya usaha bisa berjalan salah satu 
caranya adalah dengan mengikuti kemitraan inti plasma untuk mendapatkan modal 
kerja. Sedangkan modal investasi biasanya berasal dari tabungan dan aset yang sudah 
dimiliki peternak sendiri. Sampai di sini bisa dikatakan modal usaha yang dianggarkan 
oleh peternak sudah habis.  

Crowdfunding adalah inovasi baru di dunia keuangan berbasis internet dengan 
mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Cara ini dapat dimanfaatkan sebagai 
alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur terutama jika pemerintah dan 
masyarakat memiliki kedekatan sosial yang tinggi (Arifin et al., 2017). Propertifarm 
sebagai produsen dari KANOPIS berusaha untuk selalu dekat dengan peternak rakyat 
skala UKM untuk menjadi konektor dengan masyarakat luas dan diketahui oleh 
pemerintah. Eksekusinya masyarakat luas membantu peternak rakyat UKM dalam 
pendanaan infrastruktur kandang close house dan imbalannya akan mendapatkan 
pembayaran sewa dari peternak. Dengan demikan, peternak tidak perlu mengeluarkan 
biaya investasi pembelian peralatan kandang close house. 



PENUTUP 

 

Kesimpulan 
Semakin meningkatnya tantangan dan masalah yang terjadi pada usaha 

budidaya ayam pedaging saat ini; aplikasi kandang tipe close house wajib dilakukan 
oleh peternak rakyat skala UKM. Hal ini dilakukan agar peternak tetap mendapatkan 
pendapatan hasil dari efisiensi biaya produksi selain penanganan pasca panen. 
Kendala pembiayaan dengan sistem crouwdfunding perlu dicoba dan merupakan 
bagian dari penerapan revolusi industri 4.0 di sektor peternakan ayam. Oleh karena 
itu, Propertifarm telah berinovasi untuk membuat KANOPIS (Kandang Jaman Now Tipe 
Minimalis) supaya bisa diaplikasikan pada peternakan rakyat skala UKM. Dengan 
demikian, agar eksekusi dari KANOPIS tersebut bisa berjalan lancar diperlukan adanya 
kegiatan crouwdfunding yang dijembatani oleh Propertifarm dan diketahui 
pemerintah. 
 
Saran 

Saran-saran sangat diperlukan dalam rangka evaulasi dan pengembangan dari 
KANOPIS ini ke depan. Saran-saran tersebut antara lain: 
1. Mempermudah proses perijinan oleh pemerintah dalam rangka melakukan 

crouwdfunding untuk membantu peternakan rakyat skala UKM. 
2. Penelitian berkelanjutan pengembangan KANOPIS untuk menghadapi permasalah 

baru di masa yang akan datang. 
3. Perbaikan pasca panen untuk memperbaiki harga jual live bird agar peternak 

dipandang profitable di mata perbankan selain efisiensi biaya pemeliharaan. 
4. Regulasi dari pemerintah wajib berpihak pada peternakan rakyat skala UKM menuju 

kemandirian pangan. 
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