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ABSTRAK 
 

ALI YATMIKO. Kondisi Biosekuriti Peternakan Unggas Sektor 4 di Kabupaten 
Cianjur. Dibimbing oleh ABDUL ZAHID ILYAS dan ETIH SUDARNIKA.  
 
 Peternakan sektor 4 merupakan salah satu sistem peternakan unggas yang 
memiliki kelemahan dalam sistem kesehatan hewan sehingga dapat menjadi 
sumber penyebaran agen patogen terkait zoonosis, misalnya Avian Influenza. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan biosekuriti pada 
peternakan sektor 4 di Kabupaten Cianjur dengan metode observasi dan kuisioner. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
penarikan contoh acak bertingkat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cilaku, 
Karang Tengah dan Mande. Komponen biosekuriti yang dinilai meliputi sistem 
perkandangan unggas, isolasi, pengendalian lalu lintas di lingkungan peternakan, 
sanitasi dan tingkat biosekuriti secara umum. Hasil menunjukkan bahwa secara 
umum peternakan yang diamati berkategori sedang dengan persentase di 
Kecamatan Cilaku (100%), Karang Tengah (94,23%) dan Mande (97,67%).  
Aspek biosekuriti yang sebagian besar diterapkan di peternakan adalah tindakan 
membakar atau mengubur unggas yang mati dan sistem perkandangan unggas 
dalam lingkungan berpagar. Penyimpangan yang banyak ditemukan adalah tidak 
adanya tindakan pemisahan unggas sakit dengan unggas sehat, tindakan karantina  
terhadap unggas baru, tindakan pengendalian lalu lintas dalam peternakan dan 
membuang kotoran ternak di atas permukaan tanah. Adapun untuk aspek 
kebersihan, secara umum kebersihan kandang, kebersihan tempat pakan atau 
minum dan kebersihan halaman kandang dalam kondisi kotor.  
 
Kata kunci:  Peternakan sektor 4, Biosekuriti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah di propinsi Jawa Barat 

yang menjadi penggerak sektor perekonomian, khususnya di bidang pertanian dan 

peternakan. Kabupaten Cianjur adalah wilayah utama peternakan ayam yang 

menjadi wilayah pengembangan usaha unggas produksi daging dan telur dengan 

kontribusi > 10% terhadap total Jawa Barat (Anonim 2006). Akan tetapi, 

merebaknya berbagai penyakit pada unggas, salah satunya Avian Influenza 

mengakibatkan industri perunggasan di Jawa Barat terancam. Pada bulan Februari 

2004, flu burung telah menyebar di beberapa propinsi dan salah satunya adalah 

Kabupaten Cianjur (Syukur 2006). Seperti diketahui, virus Avian Influenza tidak 

hanya menyebabkan kematian pada unggas tetapi juga pada manusia. Data 

mencatat bahwa jumlah kematian unggas pada periode Januari – Desember 2006 

sebesar 1.066.372 ekor (Sudarsono 2007). Selain itu, peternak ayam di Indonesia 

diperkirakan menderita kerugian hingga Rp 1 triliun akibat penyebaran penyakit 

Avian Influenza yang menyerang unggas (Kamil 2004). 

  Kerugian ekonomi dan ancaman kematian pada manusia tersebut 

mendorong pemerintah untuk menetapkan 9 langkah strategis pencegahan, 

pengendalian dan pemberantasan flu burung seperti yang tercantum dalam 

Petunjuk Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan 

No.17/Kpts/PD.640/F/02.04. Salah satu komponen langkah strategis tersebut 

adalah biosekuriti (Syukur 2006). Langkah- langkah tersebut harus diterapkan 

pada industri perunggasan secara menyeluruh.  

Seperti diketahui, berdasarkan sistem produksinya, industri perunggasan 

terbagi ke dalam empat sektor yakni, peternakan sektor 1 (integrated industry), 

sektor 2 (commercial production), sektor 3 (commercial production) dan sektor 4 

(backyard farm/ free range). Akan tetapi, peternakan sektor 3 dan sektor 4 

memiliki kelemahan sistem kesehatan hewan dibandingkan dengan peternakan 

unggas sektor 1 dan sektor 2 (Deptan RI 2006). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengamatan dan evaluasi mengenai kondisi biosekuriti yang diterapkan di 



 
 

  

peternakan sektor 4. Alasannya adalah peternakan sektor 4 merupakan tipe 

peternakan yang paling banyak dijumpai di masyarakat. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi kondisi 

biosekuriti yang dilakukan oleh peternak sektor 4 di Kabupaten Cianjur. 

  

1.3 Manfaat Penelitian 

 Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, khususnya Dinas Perikanan dan 

Peternakan, dan masyarakat secara umum mengenai kondisi biosekuriti yang ada 

di peternakan sektor 4 sebagai masukan dan petimbangan dalam penyusunan 

program pengendalian penyakit pada unggas, khususnya penyakit Avian 

Influenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biosekuriti 

 Menurut Jeffrey (2006), biosekuriti memiliki arti sebagai upaya untuk 

mengurangi penyebaran organisme penyakit dengan cara menghalangi kontak 

antara hewan dan mikroorganisme. Adapun menurut Deptan RI (2006), 

biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk 

pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan 

penularan/ kontak dengan ternak tertular sehingga rantai penyebaran penyakit 

dapat diminimalkan. WHO (2008) menambahkan bahwa tindakan biosekuriti 

meliputi sekumpulan penerapan manajemen yang dilakukan bersamaan untuk 

mengurangi potensi penyebaran penyakit, misalnya virus flu burung pada hewan 

atau manusia. Tujuan utama penerapan biosekuriti pada peternakan unggas yaitu, 

1) meminimalkan keberadaan penyebab penyakit, 2) meminimalkan kesempatan 

agen berhubungan dengan induk semang dan 3) membuat tingkat kontaminasi 

lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin (Zainuddin dan Wibawan 

2007). Ditambahkan pula bahwa tujuan dari penerapan biosekuriti adalah 

mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan 

penyebaran penyakit (Ditjen Peternakan 2005). 

Penerapan biosekuriti pada seluruh sektor peternakan, baik di industri 

perunggasan atau peternakan lainnya akan mengurangi risiko penyebaran 

mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Meskipun 

biosekuriti bukan satu-satunya upaya pencegahan terhadap serangan penyakit, 

namun biosekuriti merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit 

(Cardona 2005). 

Penerapan biosekuriti pada peternakan unggas tradisional sangat terbatas. 

Padahal penerapan biosekuriti akan mencegah penyebaran agen berbahaya secara 

cepat dari unggas ke berbagai fasilitas yang peka terhadap agen tersebut di sekitar 

peternakan (Grimes dan Jackson 2001). Agen berbahaya tersebut tidak hanya akan 

mengkontaminasi peternakan atau ternak unggasnya, melainkan juga seluruh 

fasilitas dan lingkungan sekitarnya. 



 
 

  

Dilihat dari segi hirarkinya, biosekuriti terdiri atas tiga komponen yaitu 

biosekuriti konseptual, biosekuriti struktural dan biosekuriti operasional. 

Biosekuriti konseptual merupakan biosekuriti tingkat pertama dan menjadi basis 

dari seluruh program pencegahan penyakit meliputi pemilihan lokasi kandang, 

pemisahan umur unggas, kontrol kepadatan dan kontak dengan unggas liar serta 

penetapan lokasi khusus untuk gudang pakan atau tempat mencampur pakan. 

Adapun biosekuriti struktural merupakan biosekuriti tingkat kedua, meliputi hal-

hal yang berhubungan dengan tata letak peternakan (farm), pembuatan pagar yang 

benar, pembuatan saluran pembuangan, penyediaan peralatan dekontaminasi, 

instalasi penyimpanan pakan, ruang ganti pakaian dan peralatan kandang. 

Sementara itu, biosekuriti operasional merupakan biosekuriti tingkat ketiga terdiri 

atas prosedur manajemen untuk mencegah kejadian dan penyebaran infeksi dalam 

suatu peternakan. Biosekuriti operasional tediri atas tiga hal pokok yakni, a) 

pengaturan traffic control, b) pengaturan dalam farm dan c) desinfeksi 

(Sudarisman 2004). Menurut Jeffrey (2006), tindakan biosekuriti memiliki tiga 

komponen utama, yaitu isolasi ternak dari lingkungan luar, pengawasan lalu lintas 

dalam peternakan dan sanitasi. Di dalam Siahaan (2007) dijelaskan bahwa 

penerapan biosekuriti pada peternakan unggas sektor 4 adalah sebagai berikut: 

Isolasi. Tindakan isolasi  meliputi: adanya pagar yang melindungi 

peternakan dari lingkungan luar, jarak antara peternakan dengan rumah penduduk, 

pemisahan antara kandang ayam dengan unggas lain maupun hewan kesayangan 

lainnya, konstruksi kandang yang kokoh dan baik untuk menghindari unggas dari 

tikus, kecoa, burung liar ataupun hewan pengganggu lainnya, adanya rentang 

waktu 2-4 minggu ketika akan menyatukan unggas baru dengan yang lama dan 

isolasi terhadap unggas yang sakit.  

Pengawasan Lalu Lintas. Tindakan pengawasan lalu lintas meliputi: 

tindakan pengawasan terhadap pengunjung, peternak tidak meminjamkan 

peralatan kandang, peternak tidak membawa unggas ke peternakan/kandang 

tetangga, dan desinfeksi pengunjung yang keluar atau masuk area kandang.  

Sanitasi. Beberapa tindakan dalam sanitasi antara lain kebersihan kandang, 

kebersihan halaman kandang, kebersihan tempat pakan, kebersihan tempat 

minum, serta kebersihan sumber air ataupun pakan.  



 
 

  

 Deptan RI (2008) menambahkan bahwa penerapan biosekuriti pada 

peternakan dapat dilakukan dengan: 

- lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk  

- rumah tempat tinggal, kandang unggas serta kandang hewan lainya ditata 

pada lokasi terpisah.  

- pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material (hewan/unggas, 

produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, litter, rak telur) yang 

dapat membawa agen penyakit. 

- pembatasan secara ketat keluar masuk orang/tamu/pekerja dan kendaraan 

dari atau ke lokasi peternakan.  

- setiap orang yang masuk atau keluar peternakan harus mencuci tangan 

dengan sabun atau desinfektan.  

-  mencegah keluar masuknya tikus (rodensia), serangga atau unggas lain 

seperti burung liar yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi 

peternakan.  

- unggas dipisahkan berdasarkan spesiesnya 

- kandang, tempat pakan/minum, sisa alas kandang/litter dan kotoran 

kandang dibersihkan secara teratur. 

- tidak membawa unggas sakit atau bangkai unggas keluar dari area 

peternakan 

- unggas yang mati harus dibakar atau dikubur  

- kotoran unggas diolah terlebih dahulu sebelum keluar dari area peternakan 

- air kotor hasil sisa pencucian langsung dialirkan keluar kandang secara 

terpisah melalui saluran limbah ke tempat penampungan limbah (septik 

tank) sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk 

kandang.  

 Penerapan biosekuriti dalam suatu peternakan harus dilakukan dengan baik. 

Berbagai agen penyebab penyakit pada unggas, misalnya Avian Influenza dapat 

dicegah penyebarannya melalui penerapan biosekuriti secara ketat dalam 

peternakan. Seperti diketahui, faktor- faktor yang mempengaruhi penyebaran 

penyakit flu burung antara lain: lalu lintas unggas, produk unggas tertular serta 

limbah peternakan termasuk keranjang ayam atau kotak telur tetas dari peternakan 



 
 

  

tertular, lalu lintas orang dan kendaraan dari peternakan tertular, migrasi 

(perpindahan) burung liar maupun melalui kucing atau unggas lainnya  (Deptan RI 

2004). Semua faktor risiko tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan 

biosekuriti.  

 

2.2 Peternakan Unggas Sektor 4 

Menurut Zainuddin dan Wibawan (2007), berdasarkan penerapan 

biosekuritinya, sistem produksi unggas terbagi atas 4 sektor yaitu:  

a. Sektor 1 : merupakan peternakan yang melaksanakan biosekuriti sangat 

ketat (high level biosecurity) sesuai dengan prosedur standar. Contoh yang 

termasuk dalam sektor ini adalah golongan industrial integrated system 

seperti breeding farm. 

b. Sektor 2 : merupakan peternakan komersial dengan moderate to high level 

biosecurity. Contoh golongan yang termasuk dalam sektor ini adalah 

peternakan ayam dalam ruangan tertutup (close house atau semiclose 

house) sehingga tidak ada kontak antara ayam dengan unggas lain. 

c. Sektor 3 : Peternakan komersial yang melaksanakan biosekuriti secara 

sederhana dan masih terdapat kontak dengan unggas lain atau orang yang 

masuk ke peternakan. Umumnya peternakan komersial yang ada di 

Indonesia masuk dalam sektor ini. 

d. Sektor 4 : Peternakan yang memelihara unggas secara tradisional dengan 

penerapan biosekuriti minimal dan produknya ditujukan untuk dikonsumsi 

atau dijual di daerah setempat.  

Sementara itu menurut Naipospos (2006), konsep biosekuriti hanya 

dikenal di lingkup peternakan sektor 1 (peternakan unggas komersial skala besar 

dan terintegrasi) dan sektor 2 (peternakan unggas komersial skala menengah). 

Adapun pada peternakan sektor 3 (peternakan komersial skala menengah dan 

kecil yang lingkungannya tidak terjaga dengan baik) dan sektor 4 (pemeliharaan 

unggas di belakang rumah/backyard, tanpa kandang dan tidak diberi makan secara 

khusus) kesadaran mengenai pentingnya sanitasi tidak diperhatikan.  Ditambahkan 

oleh Daryanto (2007), jika dibandingkan dengan sektor 1 dan 2 maka peternakan 

sektor 3 dan 4 memiliki kelemahan dalam penerapan biosekuriti sehingga kedua 



 
 

  

sektor ini memerlukan perhatian lebih serius sejalan dengan merebaknya kasus 

Avian Influenza. 

Berikut ini adalah bagan sistem perunggasan di Indonesia : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Sistem perunggasan di Indonesia (Yusdja et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Produksi Unggas  

Sektor 1 
Industri 

Terintegrasi 

Sektor 2 
Produksi Komersial 
(Biosekuriti tinggi)  

 

Sektor 3 
Produksi Komersial 
(Biosekuriti rndah)  

Sektor 4 
Peternakan 
tradisional 

Peternakan Besar 
Komersial 

20.000 – 500.000 
ekor 

Peternakan Kecil 
Komersial 

10.000 – 20.000 
ekor 

Peternakan Kecil 
Komersial 

10.000 – 20.000 
ekor 

Peternakan 
Tradisional 
1- 10 ekor 



 
 

  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Sumber Data 

 Data yang digunakan merupakan data sekunder hasil Kegiatan Survei 

Sektor Perunggasan Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung 2008, 

Indonesian – Netherlands Partnership Project on the Control of HPAI, kerjasama 

Wageningen Internasional-Crescent sehingga rancangan studi pada penelitian ini 

yang meliputi rancangan pengambilan contoh, rancangan kuisioner dan lain- lain 

mengikuti format yang sudah dirancang oleh tim peneliti di proyek kerjasama 

tersebut. Kegiatan survei di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 29 

Agustus hingga 1 September 2007 dan berlokasi di tiga kecamatan yaitu 

Kecamatan Cilaku, Karang Tengah dan Mande. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini mengikuti format yang sudah 

dirancang oleh tim peneliti di proyek Indonesian – Netherlands Partnership 

Project on the Control of HPAI, kerjasama Wageningen Internasional-Crescent. 

Pengambilan data pada peternakan sektor 4 dilakukan dengan menggunakan 

teknik penarikan contoh acak bertingkat (Multi Stage Random Sampling). Adapun 

alur pengambilan data tersebut adalah: 

a. Dilakukan penetapan kecamatan survei di Kabupaten Cianjur yang terdiri 

atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cilaku, Karang Tengah dan Mande. 

b. Dilakukan pemilihan 4 desa secara acak di masing-masing kecamatan 

survei. Data desa yang dipilih diperoleh dari kantor Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Cianjur. 

c. Dilakukan pemilihan 4 RW secara acak pada masing-masing desa terpilih. 

Data RW diperoleh dari kantor Balai Desa pada desa terpilih. 

d. Tiap 5 pemilik unggas pada setiap RW terpilih diambil sebagai contoh 

yang selanjutnya dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner 

terstruktur. 

sehingga jumlah responden yang diambil adalah 80 responden untuk tiap 

kecamatan atau jumlah totalnya adalah 240 responden.  



 
 

  

 

3.3 Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 

 

3.4 Kondisi Biosekuriti dan Pembobotan Kuisioner 

 Kondisi biosekuriti di wilayah sampel ditentukan dengan cara mengamati 

10 peubah yang berkaitan dengan kondisi biosekuriti. Kesepuluh peubah yang 

tersebut meliputi : 1) kebersihan kandang secara umum, 2) kebersihan tempat 

pakan, 3) kebersihan tempat minum, 4) kebersihan halaman kandang, 5) 

penanganan kotoran unggas, 6) penanganan unggas sakit, 7) penanganan unggas 

yang mati, 8) penerapan tindakan karantina terhadap unggas baru untuk 

dipisahkan dengan unggas lama dalam suatu kandang minimal 2 minggu, 9) 

adanya pengendalian lalu lintas di area peternakan dan 10) cara perkandangan 

unggas. 

 Peubah yang berkaitan dengan kondisi kebersihan seperti kebersihan 

halaman kandang, tempat pakan, tempat minum dan kebersihan kandang secara 

umum diberi bobot nilai 1-3 dengan keterangan kotor, cukup bersih dan bersih 

meskipun berbeda dengan keterangan dalam kuisioner. Di dalam kuisioner untuk 

peubah yang berkaitan dengan kondisi kebersihan dinyatakan dengan nilai 1-5 

untuk keterangan sangat kotor, kotor, cukup bersih, bersih dan sangat bersih. Hal 

ini dilakukan karena sulit untuk menentukan perbedaan antara kondisi sangat 

kotor dan kotor sehingga keduanya diberi bobot nilai 1 dan dikelompokkan dalam 

kondisi kotor. Hal yang sama juga dilakukan untuk kelompok kondisi sangat 

bersih dan bersih. Keduanya dikelompokkan dalam kondisi bersih dengan bobot 

nilai 3.  Adapun untuk kondisi cukup bersih tidak mengalami perubahan dengan 

bobot nilai 2. 

Jenis pertanyaan dan bobot nilai untuk aspek biosekuriti selengkapnya 

tersaji dalam Tabel 1 berikut.  

 

 

 

 



 
 

  

Tabel 1 Pembobotan nilai untuk aspek biosekuriti 

Perihal Bobot Keterangan 

Kebersihan halaman kandang  1 – 3 1= Kotor  
2= Cukup bersih  
3= Bersih  
 

Kebersihan tempat minum 1 – 3 1= Kotor  
2= Cukup bersih  
3= Bersih  
 

Kebersihan tempat pakan  1 – 3 1= Kotor  
2= Cukup bersih  
3= Bersih  
 

Kebersihan kandang secara 
umum 

1 – 3 1= Kotor  
2= Cukup bersih  
3= Bersih  
 

Penanganan kotoran ternak 0 – 5 0= Ditimbun di atas permukaan 
tanah (open dumping) 

5= Ditimbun pada lubang tanah/ 
disimpan dalam karung 
tertutup 

 
Pengendalian lalu lintas di 
area peternakan 

0 – 5 0= Tidak ada tindakan 
pengendalian 

5= Ada tindakan pengendalian 
 

Penanganan unggas sakit  0 – 5 0= Unggas yang sakit/ 
menunjukkan gejala sakit 
tidak dipisahkan dari unggas 
sehat 

5= Unggas yang sakit/ 
menunjukkan gejala sakit 
dipisahkan dari unggas sehat 

 
Penanganan unggas mati 0 – 5 0= Bangkai unggas tidak dikubur/ 

dibakar 
5= Bangkai unggas dikubur/ 

dibakar 
 

Tindakan karantina terhadap 
unggas baru 

0 – 5 0= Ternak baru dan lama  tidak 
dipisahkan dalam waktu 
minimal 2 minggu 

5= Ternak baru dan lama 
dipisahkan dalam waktu 
minimal 2 minggu 

 
Cara perkandangan unggas 0 – 5 0= Unggas dipelihara dalam suatu 

kandang tanpa pagar atau 
bebas berkeliaran  (ekstensif) 



 
 

  

5= Unggas dipelihara dalam 
kandang tertutup atau kandang 
berpagar (intensif). 

 
Total 4- 42 

 
 

 
 
3.5 Penilaian Tingkat Biosekuriti 

 Dari hasil pengamatan terhadap aspek-aspek biosekuriti maka selanjutnya 

dilakukan penilaian tingkat biosekuriti di masing-masing peternakan. Penilaian 

tingkat biosekuriti didasarkan pada hasil penjumlahan bobot nilai untuk masing-

masing aspek biosekuriti pada peternakan tersebut. Kriteria bobot nilai yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.  

Hasil penilaian tingkat biosekuriti di peternakan kemudian dikelompokkan 

menjadi tiga kategori yaitu baik, sedang dan buruk. Kategori aspek biosekuriti 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2 Kategorisasi kondisi biosekuriti 

 
Range nilai (x)  Kategori 

x < 9 Buruk 

9 = x = 35 Sedang 

x > 35 Baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Tabel 3 Definisi operasional peubah penelitian 
 

Peubah Definisi Operasional Alat Ukur Cara Ukur Skala  
Kebersihan 
halaman 
kandang  

Kondisi halaman di 
sekitar 
kandang/pekarangan  
Kotor: sampah atau 
kotoran unggas 
berserakan di halaman 
kandang, halaman 
kandang dibersihkan 
lebih dari 1 minggu 
sekali 
Cukup Bersih: sampah 
atau kotoran unggas 
masih tampak di 
halaman kandang, 
halaman kandang 
dibersihkan lebih dari 3 
hari sekali tetapi 
kurang dalam 1minggu 
Bersih: sampah atau 
kotoran unggas tidak 
tampak di halaman 
kandang, halaman 
kandang dibersihkan 
kurang dari 3 hari 
sekali 
 

Kuisioner 
dan 
Checklist 

Wawancara 
dan 
observasi 

Ordinal 
1= kotor  
2= cukup bersih 
3= bersih  

Kebersihan 
tempat 
minum 

Kondisi tempat minum 
ternak yang dilihat 
kebersihannya 
Kotor: terdapat sisa 
kotoran pada tempat 
minum, tempat minum 
dibersihkan lebih dari 1 
minggu sekali 
Cukup Bersih: masih 
tampak sisa kotoran 
pada tempat minum, 
tempat minum 
dibersihkan lebih dari 3 
hari sekali tetapi 
kurang dari 1 minggu 
Bersih: tidak tampak 
sisa kotoran pada 
tempat minum tempat 
minum dibersihkan 
kurang dari 3 hari 
sekali secara teratur 
 
 
 

Kuisioner 
dan 
Checklist 

Wawancara 
dan 
observasi 

Ordinal 
1= kotor  
2= cukup bersih 
3= bersih  



 
 

  

Kebersihan 
tempat pakan  

Kondisi tempat pakan 
ternak yang dilihat 
kebersihannya  
Kotor: terdapat sisa 
kotoran pada tempat 
pakan, tempat pakan 
dibersihkan lebih dari 1 
minggu sekali 
Cukup Bersih: masih 
tampak sisa kotoran 
pada tempat pakan, 
tempat pakan 
dibersihkan lebih dari 3 
hari sekali tetapi 
kurang dari 1 minggu 
Bersih: tidak tampak 
sisa kotoran pada 
tempat pakan, tempat 
pakan dibersihkan 
kurang dari 3 hari 
sekali secara teratur 
 

Kuisioner 
dan 
Checklist 

Wawancara 
dan 
observasi 

Ordinal 
1= kotor  
2= cukup bersih 
3= bersih  

Kebersihan 
kandang 
secara umum 

Kondisi dalam kandang 
Kotor: kandang terlihat 
kumuh, kandang 
dibersihkan lebih dari 1 
minggu sekali 
Cukup bersih: kandang 
tidak terlihat kumuh, 
kandang dibersihkan 
lebih dari 3 hari sekali 
tetapi kurang dari 1 
minggu 
Bersih: kandang 
tampak tidak kumuh, 
kandang dibersihkan 
kurang dari 3 hari 
sekali 
 

Checklist Observasi Ordinal 
1= kotor  
2= cukup bersih 
3= bersih  

Penanganan 
kotoran 
ternak 

Cara yang biasa 
dilakukan oleh peternak 
dalam membuang feses 
unggas. Hal yang 
diutamakan adalah 
kondisi tempat 
pembuangan kotoran 
unggas yakni terbuka/ 
kontak dengan udara 
secara langsung atau 
tertutup/tidak terpapar 
udara secara langsung.  

Kuisioner 
dan 
Checklist 

Wawancara 
dan 
Observasi 

Ordinal 
0= Ditimbun di 

atas 
permukaan 
tanah (open 
dumping) 

5= Ditimbun 
pada lubang 
tanah/ 
disimpan 
dalam karung 
tertutup 

 



 
 

  

Pengendalian 
lalu lintas di 
area 
peternakan 

Tindakan pengendalian 
yang diterapkan oleh 
peternak terhadap 
unggas, orang, atau 
kendaraan yang menuju 
atau keluar dari 
kandang/sekitar 
peternakan. 
 

Checklist Observasi Ordinal 
0= Tidak ada 

tindakan 
pengendalian 

5= Ada tindakan 
pengendalian 

Penanganan 
unggas sakit  

Upaya pemisahan yang 
dilakukan oleh peternak 
ketika mengetahui 
unggas yang sakit/ 
menunjukkan gejala 
sakit dengan unggas 
sehat 

Kuisioner Wawancara Ordinal 
0= Unggas yang 

sakit/ 
menunjukkan 
gejala sakit 
tidak 
dipisahkan 
dari unggas 
sehat 

5= Unggas yang 
sakit/ 
menunjukkan 
gejala sakit 
dipisahkan 
dari unggas 
sehat 

 
Penanganan 
unggas mati 

Upaya yang dilakukan 
oleh peternak ketika 
mengetahui adanya 
ternak unggas yang 
mati. Penanganan 
utama yang 
diperhatikan adalah 
pembakaran dan atau 
penguburan bangkai 
unggas 
 

Kuisioner  Wawancara  Ordinal 
0= Bangkai 

unggas tidak 
dikubur/ 
dibakar 

5= Bangkai 
unggas 
dikubur/ 
dibakar 

Tindakan 
karantina 
terhadap 
unggas baru 

Upaya pemisahan yang 
dilakukan oleh peternak 
terhadap ternak yang 
baru dibeli dan baru 
dicampur dengan 
unggas lama dalam 
waktu minimal 2 
minggu 

Kuisioner Wawancara Ordinal 
0= Ternak baru 

dan lama  
tidak 
dipisahkan 
dalam waktu 
minimal 2 
minggu 

5= Ternak baru 
dan lama 
dipisahkan 
dalam waktu 
minimal 2 
minggu 

 



 
 

  

Cara 
perkandangan 
unggas 

Cara penempatan 
ternak unggas yang 
dilakukan oleh 
peternak, baik di dalam 
kandang tertutup/ 
halaman berkandang 
atau dibiarkan bebas 
berkeliaran/ 
diumbar/halaman tanpa 
kandang 

Checklist Observasi 0= Unggas 
dipelihara 
dalam suatu 
kandang 
tanpa pagar 
atau bebas 
berkeliaran  
(ekstensif) 

5= Unggas 
dipelihara 
dalam 
kandang 
tertutup atau 
kandang 
berpagar 
(intensif). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Cianjur 

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa 

Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten adalah Cianjur. Secara geografis, Kabupaten 

Cianjur terletak di antara 106042’ – 107025’ BT dan 6021’ – 7032’ LS. Kabupaten 

Cianjur memiliki luas wilayah 350.148 hektar dengan jumlah penduduk pada 

tahun 2005 sejumlah 2.098.664 jiwa.  

Luas wilayah sebesar 350.148 hektar, pemanfaatannya meliputi 83.034 Ha 

(23.71%) berupa hutan produktif dan konservasi, 58.101 Ha (16.59%) berupa 

tanah pertanian lahan basah, 97.227 Ha (27.76%) berupa lahan  pertanian kering 

dan tegalan, 57.735 Ha (16.49%) berupa tanah perkebunan, 3.500 Ha (0.10%) 

berupa tanah dan penggembalaan atau pekarangan, 1.239 Ha (0.035%) berupa 

tambak/ kolam, 25.261 Ha (7.20%) berupa pemukiman/ pekarangan dan 22.483 

Ha (6.42%) untuk penggunaan lainnya (Anonim 2008). 

Secara administratif, pemerintah Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 29 

kecamatan dengan batas-batas administratif sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan 

Kabupaten Purwakarta 

2. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan 

Kabupaten Garut. 

 

4.2 Kondisi Umum Peternakan Kabupaten Cianjur 

Secara umum perekonomian di Kabupaten Cianjur didominasi oleh lima 

sektor unggulan yang diperkirakan mampu memacu pertumbuhan perekonomian 

wilayah dan penetapan kelima sektor unggulan tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan kontribusinya serta berdasarkan peluang pengembangan yang 

dimiliki pada masing- masing sektor. Lima sektor unggulan perekonomian di 

Kabupaten Cianjur tersebut adalah: agribisnis, agromarine bisnis, pariwisata, 

kerajinan rumah tangga, industri manufaktur perdagangan dan jasa.  



 
 

  

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang mendukung 

perekonomian di Kabupaten Cianjur melalui pendekatan agribisnis. 

Pengembangan subsektor ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Wilayah Kabupaten Cianjur tidak hanya berpotensi sebagai wilayah 

pangsa tanaman pangan, tetapi juga wilayah utama pengembangan produksi 

unggas di Jawa Barat.  Data selengkapnya mengenai jumlah populasi unggas tiap 

kecamatan di Kabupaten Cianjur tersaji pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4 Populasi unggas tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur tahun 2007 

KECAMATAN BURAS LAYER BROILER ITIK 
Agrabinta  52.831 0 0 1.991 
Bojongpicung 104.938 0 0 28.178 
Campaka 156.460 0 0 4.019 
Campakamulya 67.324 0 0 2.326 
Cianjur  38.442 0 157.070 6.051 
Cibeber 84.678 459.226 245.900 14.641 
Cibinong 65.053 0 0 3.167 
Cidaun 107.615 0 0 8.085 
Cijati 47.768 0 0 6.431 
Cikadu 73.124 0 0 2.971 
Cikalongkulon 278.483 73.899 434.540 62.397 
Cilaku 113.530 0 2.127.590 17.709 
Cipanas 56.631 16.918 0 6.101 
Ciranjang 64.759 52.792 0 12.270 
Cugenang 103.277 79.183 310.840 4.035 
Gekbrong 39.051 10.556 323.040 14.869 
Kadupandak 71.652 0 0 7.966 
Karang Tengah 129.210 26.391 371.260 38.315 
Leles 37.677 0 0 1.542 
Mande 124.169 316.694 280.960 19.771 
Naringgul 159.192 0 0 2.712 
Pacet 69.216 25.335 0 9.134 
Pagelaran 117.462 0 0 6.493 
Sindangbarang 163.214 0 0 9.341 
Sukaluyu 150.390 31.689 153.035 37.213 
Sukanagara 100.373 0 0 3.779 
Sukaresmi 99.926 0 0 4.973 
Takokak 100.553 0 0 1.607 
Tanggeung 109.050 0 0 10.989 
Warungkondang 55.351 15.854 474.080 18.405 

JUMLAH 2.941.399 1.108.537 4.878.315 367.481 

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2007 



 
 

  

Selain potensi perunggasan, populasi ternak lainnya di Kabupaten Cianjur 

juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Keragaman populasi ternak di 

Kabupaten Cianjur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5 Rekapitulasi populasi ternak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2007 

Jenis Ternak 
Jumlah Ternak (ekor) 

Betina Jantan Total 
- Sapi potong 6.909 17.506 24.415 

- Sapi perah 260 1.989 2.249 

- Kerbau 4.147 9.677 13.824 

- Kuda 744 685 1.429 

- Domba 89.246 147.668 236.914 

- Kambing 31.183 58.038 89.221 

- Ayam Buras 1.003.012 2.011.752 3.014.764 

- Ayam petelur 3.308 1.137.410 1.140.718 

- Ayam Ras Pedaging 3.312.900 1.783.870 5.096.770 

- Itik 113.751 263.658 377.409 

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 

 

4.3 Kondisi Biosekuriti pada Peternakan Sektor 4 di Kabupaten Cianjur 

Jumlah responden yang seharusnya terjaring dalam penelitian ini adalah 80 

responden untuk tiap kecamatan atau jumlah keseluruhan sampel di Kabupaten 

Cianjur adalah 240 responden. Akan tetapi, adanya kendala waktu dan kondisi di 

lapangan mengakibatkan jumlah responden yang diperoleh adalah 18 responden di 

Kecamatan Cilaku, 52 responden di Kecamatan Karang Tengah dan 43 responden 

di Kecamatan Mande. 

Tindakan biosekuriti memiliki 3 komponen utama, yaitu isolasi ternak dari 

lingkungan luar, dan pengawasan lalu lintas dalam peternakan dan sanitasi 

(Jeffrey 2006). Aspek biosekuriti yang diamati pada penelitian ini meliputi: 

1. Aspek Isolasi  

Aspek isolasi merupakan bagian komponen utama biosekuriti. Isolasi 

merupakan pemisahan hewan dalam suatu lingkungan terkendali. Pengamatan 

aspek sanitasi pada penelitian ini meliputi upaya penanganan unggas sakit, 



 
 

  

penanganan unggas yang mati, tindakan karantina bagi unggas baru dalam suatu 

kandang dan cara perkandangan unggas dalam kandang berpagar atau tidak. 

1.1 Penanganan unggas sakit atau menunjukkan gejala sakit.  

Unggas yang sakit atau menunjukkan gejala sakit harus dipisahkan dengan 

unggas yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran agen 

penyakit. Data selengkapnya mengenai distribusi penanganan unggas sakit 

sebagai bagian aspek isolasi tersaji dalam Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6 Penanganan unggas sakit pada peternakan sektor 4 di Kabupaten Cianjur 

Penanganan unggas sakit  Cilaku Karang Tengah Mande 

Pemisahan unggas sakit dan sehat 3 (16,7%) 2 (3,9%) 4 (9,3%) 

Tidak ada pemisahan 15 (83,3%) 50 (96,1%) 39 (90,7%) 

Jumlah 18 52 43 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar peternak tidak 

melakukan pemisahan bagi unggas sakit/menunjukkan gejala sakit. Artinya 

unggas yang sehat dicampur dengan unggas yang sakit. Persentase tertinggi 

penanganan unggas sakit dengan cara memisahkan unggas sakit dengan unggas 

sehat dapat ditemukan di Cilaku (16,7%) sedangkan di Kecamatan Mande (9,3%) 

dan di Kecamatan Karang Tengah (3,9%). 

Unggas sakit atau menunjukkan gejala sakit harus dipisahkan dengan 

unggas sehat. Unggas sakit berpotensi membawa agen penyakit dan unggas di 

sekitarnya merupakan hewan rentan terhadap virus Avian Influenza. Seperti 

diketahui bahwa menularnya virus Avian Influenza dari unggas ke unggas lainnya 

bisa melalui kontak langsung atau melalui droplet aerosol dan feses unggas yang 

sakit (Ditjen Peternakan 2005). Selain itu, apabila terjadi kasus penyakit maka 

isolasi terhadap hewan atau kelompok hewan sakit harus segera dilaksanakan 

secepat mungkin untuk menghentikan penyebaran penyakit. 

1.2 Penanganan unggas yang mati 

Bagian aspek isolasi yang kedua adalah penanganan unggas yang mati. 

Data selengkapnya mengenai penanganan unggas yang mati sebagai bagian aspek 

isolasi tersaji dalam Tabel 7 berikut. 

 



 
 

  

Tabel 7 Penanganan unggas yang mati pada peternakan sektor 4 di Kabupaten 

Cianjur  

Penanganan unggas mati Cilaku Karang Tengah Mande 

Dibakar/dikubur  16 (88,9%) 35 (67,3%) 25 (58,1%) 

Tidak dibakar/dikubur  2 (11,1%) 17 (32,7%) 18 (41,9%) 

Jumlah 18 52 43 

 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi 

penanganan unggas yang mati dengan cara dibakar atau dikubur dapat ditemukan 

di Cilaku (88,9%) sedangkan di Kecamatan Karang Tengah (67,3%) dan di 

Kecamatan Mande  (58,1%). 

 Unggas yang mati memiliki peluang untuk menyebarkan virus Avian 

Influenza. Menurut Ryder (2005) dan Damron (2006), salah satu bagian 

terpenting dalam biosekuriti adalah unggas yang mati harus dikubur atau dibakar. 

Unggas yang mati dan bahan-bahan yang telah terkontaminasi harus dihancurkan 

sesegera mungkin. Siahaan (2007) menambahkan bahwa peternakan yang tidak 

melakukan penguburan/pembakaran terhadap unggas air yang mati memiliki 

risiko terpapar Avian Influenza 15.63 kali lebih besar daripada peternakan yang 

melakukan (OR=15.63; SK=1.961 – 124.49). 

1.3 Tindakan pemisahan unggas baru 

Bagian aspek isolasi ketiga yang diamati adalah tindakan pemisahan 

unggas baru minimal 2 minggu sebelum bercampur dengan unggas lama. 

Tindakan karantina unggas baru terhadap unggas lama harus dilakukan. Menurut 

Zainuddin dan Wibawan (2007), salah satu upaya untuk mencegah perpindahan 

virus Avian Influenza antar unggas adalah dengan melakukan tindakan karantina 

pada unggas yang baru dibeli minimal 2 minggu dan jika terlihat sakit maka harus 

dipisahkan. Diharapkan dalam waktu 2 minggu unggas yang sakit dapat diketahui 

gejala penyakitnya sehingga dapat dilakukan tindakan pengobatan atau dapat 

dicegah penyebarannya pada unggas di sekitarnya. Data selengkapnya mengenai 

distribusi tindakan karantina unggas baru dengan unggas lama bagian aspek 

isolasi terpapar dalam Tabel 8 berikut. 

 



 
 

  

Tabel 8 Tindakan karantina unggas baru pada peternakan sektor 4 di Kabupaten 

Cianjur  

Tindakan karantina  Cilaku Karang Tengah Mande 

Pemisahan unggas baru dan lama 1 (5,6%) 7 (13,5%) 7 (16,3%) 

Tidak ada pemisahan unggas 17 (94,4%) 45 (86,5%) 36 (83,7%) 

Jumlah 18 52 43 

 

 Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar peternak tidak 

melakukan tindakan karantina terhadap unggas baru. Persentase tertinggi 

penerapan tindakan karantina terhadap unggas baru dapat ditemukan di 

Kecamatan Mande (16,3%) sedangkan di Kecamatan Karang Tengah (13,5%) dan 

di Kecamatan Cilaku (5,6%). Menurut Jeffrey (2006), tindakan karantina 

merupakan salah satu faktor risiko yang berasosiasi dengan pemaparan AI. 

1.4 Cara perkandangan unggas 

Cara perkandangan unggas yang diterapkan oleh peternak merupakan 

bagian yang mendukung fungsi biosekuriti. Cara perkandangan unggas yang 

diamati pada penelitian ini adalah cara penempatan unggas dalam kandang 

tertutup/lingkungan berpagar atau bebas berkeliaran di lingkungan terbuka.  Data 

selengkapnya mengenai cara perkandangan unggas pada peternakan sektor 4 

tersaji dalam Tabel 9 berikut. 

 

Tabel 9 Cara perkandangan unggas pada peternakan sektor 4 di Kabupaten 

Cianjur  

Pemeliharaan unggas Cilaku Karang Tengah Mande 

Di lingkungan berpagar 16 (88,9%) 39 (75%) 32 (74,4%) 

Di lingkungan tanpa pagar 2 (11,1%) 13 (25%) 11 (25,6%) 

Jumlah 18 52 43 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar peternak 

menempatkan ternak unggas dalam kandang tertutup atau lingkungan yang 

berpagar. Di Kecamatan Cilaku tercatat sejumlah 88,9% peternak memelihara 

ternak unggas dalam kandang tertutup/ lingkungan berpagar dan selebihnya 

sebesar 11,1% membiarkan ternak unggas pada lingkungan bebas tanpa pagar 



 
 

  

sehingga unggas bebas berkeliaran. Sementara itu di Kecamatan Karang Tengah 

tercatat sejumlah 75% peternak memelihara ternak unggas dalam kandang 

tertutup/ lingkungan berpagar dan sebesar 25% membiarkan ternak unggas pada 

lingkungan bebas tanpa pagar sehingga unggas bebas berkeliaran. Adapun di 

Kecamatan Mande sejumlah 74,4% peternak memelihara ternak unggas dalam 

kandang tertutup/ lingkungan berpagar dan 25,6% membiarkan ternak unggas 

pada lingkungan bebas tanpa pagar sehingga unggas bebas berkeliaran.  

Jika dikaitkan dengan penyebaran virus Avian Influenza, unggas yang 

bebas berkeliaran/ diumbar memberi peluang yang besar terhadap burung liar 

untuk mentransmisikan virus H5N1 (Pfeiffer 2006). Siahaan (2007) 

menambahkan bahwa  unggas air yang diangon/diumbar berisiko 6,35 kali lebih 

besar terpapar AI daripada unggas air yang tidak diangon/diumbar (OR=6,35; 

SK=1,346-29,977). 

 

2. Aspek Pengendalian Lalu Lintas di Lingkungan Peternakan 

Pengendalian lalu lintas dalam suatu peternakan merupakan salah satu 

bagian penting dari biosekuriti. Tindakan pengendalian dilakukan terhadap segala 

sesuatu yang keluar atau masuk dalam suatu kandang/peternakan, mencakup lalu 

lintas manusia/peternak, peralatan, unggas/hewannya dan kendaraan. Data 

selengkapnya mengenai distribusi aspek pengendalian lalu lintas pada peternakan 

sektor 4 di Kabupaten Cianjur tersaji pada Tabel 10 berikut. 

 

Tabel 10 Penerapan pengendalian lalu lintas pada peternakan sektor 4 di 

Kabupaten Cianjur  

Pengendalian Lalu Lintas Cilaku Karang Tengah Mande 

Dilakukan tindakan pengendalian 0 (0%) 2 (3,9%) 0 (0%) 

Tidak ada tindakan pengendalian 18 (100%) 50 (96,1%) 43 (100%) 

Jumlah 18 52 43 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

peternak di Kabupaten Cianjur belum menerapkan pengendalian lalu lintas pada 

peternakannya. Data menunjukkan bahwa di Kecamatan Cilaku dan Mande tidak 

ada peternakan sektor 4 yang menerapkan tindakan pengendalian lalu lintas, baik 



 
 

  

lalu lintas ternak, personal atau peralatan. Adapun di Kecamatan Karang Tengah, 

sebesar 96,1% peternak yang tidak menerapkan tindakan pengendalian lalu lintas 

pada peternakannya.  

Sumber penyakit dalam suatu peternakan antara lain orang, unggas, 

peralatan yang tercemar atau masih mengandung agen penyakit dan vektor seperti 

rodensia, burung liar, insekta, burung air. Menurut Siahaan (2007), kehadiran 

hewan lain terutama burung liar menyebabkan risiko pemaparan AI lebih besar 

daripada jika tidak ada hewan lain masuk kandang (OR=16,94; SK=2,128-

134,764). Apabila dalam suatu peternakan tidak melakukan upaya pengendalian 

lalu lintas pada orang, ternak atau peralatan maka kemungkinan terjangkit dan 

menularkan agen penyakit semakin besar. 

 

3. Aspek sanitasi  

Sanitasi merupakan salah satu komponen utama biosekuriti. Pengamatan 

aspek sanitasi pada penelitian ini meliputi kondisi kebersihan dan penanganan 

kotoran ternak. Adapun kondisi kebersihan yang diamati adalah kebersihan 

kandang secara umum, kebersihan tempat pakan, kebersihan tempat minum dan 

kebersihan halaman kandang.  

Data mengenai kondisi kebersihan pada peternakan sektor 4 di Kabupaten 

Cianjur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11 berikut. 

 

Tabel 11 Kondisi kebersihan pada peternakan sektor 4 di Kabupaten Cianjur  
 

Aspek kebersihan Cilaku Karang Tengah Mande 
1. Kebersihan 

kandang secara 
umum 

   

-    Bersih 1 (5,6%) 1 (1,9%) 2 (4,7%) 
-    Cukup bersih  12 (66,7%) 22 (42,3%) 20 (46,5%) 
-    Kotor 5 (27,7%) 29 (55,8%) 21 (48,8%) 

2. Kebersihan tempat 
pakan 

   

- Bersih 1 (5,6%) 2 (3,8%) 3 (7,0%) 
- Cukup bersih 10 (55,6%) 19 (36,5%) 20 (46,5%) 
- Kotor 7 (38,8%) 31 (59,7%) 20 (46,5%) 
 
    



 
 

  

3. Kebersihan tempat 
minum 
- Bersih 1 (5,6%) 3 (5,7%) 3 (6,9%) 
- Cukup bersih 9 (50,0%) 16 (30,7%) 18 (41,8%) 
- Kotor 8 (44,4%) 33 (63,6%) 22 (51,3%) 

4. Kebersihan 
halaman kandang  

   

- Bersih 1 (5,6%) 5 (9,6%) 3 (6,9%) 
- Cukup bersih 8 (44,4%) 11 (21,5%) 22 (51,2%) 
- Kotor 9 (50,0%) 36 (68,9%) 18 (41,9%) 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa kebersihan kandang secara 

umum di masing-masing kecamatan sebagian besar masih dalam kondisi kotor. 

Adapun distribusi kondisi kebersihan kandang secara umum pada tiap-tiap 

kecamatan berbeda antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Persentase 

terbesar kondisi kandang dengan kondisi bersih ditemukan di Kecamatan Cilaku 

(5,6%), kondisi cukup bersih ditemukan di Kecamatan Cilaku (66,7%) dan 

kondisi kotor ditemukan di Kecamatan Karang Tengah (55,8%). 

Jika dikaitkan dengan risiko penularan virus Avian Influenza, kandang 

yang kotor memiliki risiko lebih besar untuk menyebarluaskan virus flu burung 

karena kandang yang kotor menyisakan sekreta, feses, atau paparan muntahan dari 

unggas. Seperti diketahui, penularan/penyebarluasan virus flu burung bisa melalui 

droplet aerosol cairan lendir yang berasal dari hidung dan mata dan feses unggas 

yang sakit (Ditjen Peternakan 2005). Siahaan (2007) menambahkan bahwa 

kandang yang kotor memberi peluang 12.44 kali lebih besar terpapar Avian 

Influenza dibandingkan dengan kandang yang yang bersih (OR=12.44; SK=3.257-

47.548). 

Sementara itu, distribusi aspek kebersihan tempat pakan dan minum di 

masing-masing kecamatan juga memiliki nilai yang berbeda. Pada Tabel 11 dapat 

dilihat bahwa persentase terbesar kebersihan tempat pakan dengan kondisi bersih 

ditemukan di Kecamatan Mande (7%) sedangkan kondisi cukup bersih ditemukan 

di Kecamatan Cilaku (55,6%) dan kondisi kotor ditemukan di Kecamatan Karang 

Tengah (59,7%). 

Di samping itu, pada Tabel 11 juga dapat diketahui bahwa persentase 

terbesar kebersihan tempat minum dengan kondisi bersih ditemukan di Kecamatan 



 
 

  

Mande (6,9%) sedangkan kondisi cukup bersih ditemukan di Kecamatan Cilaku 

(50%) dan kondisi kotor ditemukan di Kecamatan Karang Tengah (63,6%). 

Jika dikaitkan dengan penyebaran virus Avian Influenza, kebersihan 

tempat pakan dan minum unggas memiliki peran dalam penyebarluasan virus 

Avian Influenza. Virus Avian Influenza dapat bertahan hidup di air selama 4 hari 

pada suhu 220C atau 30 hari pada suhu 00C (Depkes RI 2008). Air minum dan 

pakan yang kotor harus segera diganti untuk menghindari terjadinya kontaminasi 

atau penempelan penyakit (Soejoedono dan Handharyani 2005). Jeffrey (2006) 

menambahkan bahwa tempat air minum dan pakan yang bersih dapat mencegah 

suatu peternakan terserang virus Avian Influenza. Bahkan menurut Siahaan 

(2007), tempat pakan yang kotor menyebabkan risiko pemaparan Avian Influenza 

5 kali lebih besar daripada tempat pakan yang bersih (OR=5.00; SK= 1.581-

15.817) sedangkan tempat minum yang kotor menyebabkan risiko pemaparan AI 

4.85 kali lebih besar daripada tempat minum yang bersih (OR=4.85; SK= 1.361-

17.309). 

Selain kebersihan kandang secara umum, tempat pakan atau tempat 

minum, kebersihan halaman kandang juga perlu diperhatikan. Halaman kandang 

pada peternakan sektor 4 biasanya berdekatan atau bersatu dengan halaman rumah 

peternak. Pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa persentase terbesar kebersihan 

halaman kandang dengan kondisi bersih ditemukan di Kecamatan Karang Tengah 

(9,6%) sedangkan kondisi cukup bersih ditemukan di Kecamatan Mande (51,2%) 

dan kondisi kotor ditemukan di Kecamatan Karang Tengah (68,9%). Menurut 

FAO (2005), salah satu prinsip dasar agar peternakan bebas dari AI adalah 

halaman kandang harus disapu setiap hari agar bersih. Ditambahkan di dalam 

Siahaan (2007) bahwa halaman kandang yang kotor menyebabkan risiko 

pemaparan AI 22.50 kali lebih besar daripada halaman kandang yang bersih 

(OR=22.50; SK= 1.510-335.338). 

Selain aspek kebersihan, aspek lain dari prins ip sanitasi yang diamati 

adalah penanganan kotoran unggas. Penanganan kotoran unggas oleh peternak 

pada penelitian ini difokuskan pada cara pembuangan kotoran unggas, yakni 

dibuang di atas permukaan tanah (open dumping) atau ditimbun dalam tanah/ 

dalam karung tertutup. Data mengenai penanganan kotoran unggas pada 



 
 

  

peternakan sektor 4 di Kabupaten Cianjur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 

12 berikut.  

 

Tabel 12 Penanganan kotoran unggas pada peternakan sektor 4 di Kabupaten 

Cianjur  

Penanganan kotoran unggas Cilaku Karang Tengah Mande 

Ditimbun dalam tempat tertutup 0 (0%) 9 (17,3%) 8 (18,6%) 

Open Dumping 18 (100%) 43 (82,7%) 35 (81,4%) 

Jumlah 18 52 43 

 

Berdasarkan data pada Tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

peternak pada peternakan sektor 4 membuang kotoran unggas dengan 

menimbunnya di atas permukaan tanah/open dumping. Adapun untuk masing-

masing kecamatan memiliki nilai persentase yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Peternak yang membuang kotoran unggas di atas permukaan tanah 

(open dumping) di Kecamatan Cilaku (100%), Kecamatan Karang Tengah 

(82,7%) dan Kecamatan Mande (81,4%). 

 Penanganan kotoran unggas memiliki kaitan dengan penyebaran virus AI 

karena feses merupakan salah satu media penyebaran virus AI. Seperti diketahui, 

penularan/penyebarluasan virus Avian Influenza bisa melalui feses unggas yang 

sakit (Ditjen Peternakan 2005). Menurut WHO (2008), virus H5N1 dapat bertahan 

di feses paling sedikit 35 hari pada temperatur rendah. Menurut Siahaan (2007), 

peternakan yang tidak melakukan penanganan terhadap feses berisiko 5,13 kali 

lebih besar terpapar AI daripada peternakan yang melakukan penanganan feses 

(OR=5,13; SK=2,827-9,297). Swayne dan Halvorson (2006) menambahkan 

bahwa virus AI pada feses dan litter dapat diinaktivasi dengan pembakaran, 

penguburan atau pembuatan kompos. 

 

4.4  Kondisi Tingkat Biosekuriti Secara Umum 

 Dari hasil pengamatan variabel yang termasuk dalam biosekuriti di 

masing-masing peternakan, selanjutnya dilakukan penjumlahan bobot nilai 

masing-masing variabel. Berdasarkan penilaian tersebut kemudian dilakukan 

kategorisasi tingkat biosekuriti yang terdiri atas tiga kategori yaitu baik, sedang 



 
 

  

dan buruk. Kriteria bobot nilai dan kategorisasi tingkat biosekuriti masing-masing 

sudah ditentukan seperti yang tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 pada metode 

penelitian. Adapun tingkat biosekuriti secara umum pada peternakan sektor 4 di 

Kabupaten Cianjur tersaji dalam Tabel 13 berikut. 

 

Tabel 13 Kondisi umum tingkat biosekuriti peternakan unggas sektor 4 di 

Kabupaten Cianjur 

Tingkat Biosekuriti Cilaku Karang Tengah Mande 

Baik 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Sedang 18 (100%) 49 (94,3%) 42 (97,7%) 

Buruk 0 (0%) 3 (5,7%) 1 (2,33%) 

Jumlah 18 52 43 

  

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa sebagian besar peternakan di 

tiga kecamatan termasuk dalam kategori sedang. Gambaran biosekuriti di masing-

masing kecamatan berdasarkan data adalah tingkat biosekuriti secara umum yang 

masuk dalam kategori baik tidak terdapat di semua kecamatan atau nilai 

persentasenya 0%. Peternakan sektor 4 yang menerapkan biosekuriti berkategori 

sedang dengan persentase tertinggi berada di Kecamatan Cilaku (100%) 

sedangkan kategori buruk terdapat di Kecamatan Karang Tengah (5,27%). 

 Secara keseluruhan, persentase tingkatan biosekuriti yang paling banyak 

ditemukan di Kabupaten Cianjur adalah berkategori sedang. Meskipun tingkatan 

biosekuriti terbesar yang ditemukan di Kabupaten Cianjur berkategori sedang, 

tetapi jika tidak diikuti dengan tindakan pengendalian lainnya, misalnya tindakan 

vaksinasi, higiene personal yang baik atau pengobatan maka kemungkinan 

terjangkit penyakit yang menyerang unggas maupun manusia sangat besar. Seperti 

diketahui, biosekuriti berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap 

serangan penyakit (Cardona 2005). 

 Di samping itu, rata-rata peternakan unggas sektor 4 di Kabupaten Cianjur 

tidak ada yang masuk dalam kategori baik dan masih adanya peternakan yang 

termasuk dalam kategori buruk. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan 

penanganan serius dari pihak terkait dan kerja sama masyarakat. Tujuan 

penerapan biosekuriti yang baik adalah mengurangi potensi penyebaran penyakit, 



 
 

  

misalnya virus flu burung pada hewan atau manusia (WHO 2008). Masyarakat 

perlu dibina guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

biosekuriti yang memiliki hubungan dengan kesehatan masyarakat. Apabila suatu 

unit usaha unggas tidak menerapkan biosekuriti dengan baik, maka jika unggas 

terinfeksi oleh agen patogen yang bersifat zoonotik maka akan memberikan 

dampak buruk bagi kesehatan masyarakat (Jeffrey 1997).  

Adapun beberapa peternakan sektor 4 yang sudah masuk dalam kategori 

baik harus tetap mempertahankan dan meningkatkan biosekuriti yang diterapkan. 

Upaya tersebut juga memerlukan pendampingan serta arahan dari pihak dinas 

terkait, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan pada peternakan sektor 4 di 

Kabupaten Cianjur diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar peternak kurang memperhatikan aspek isolasi dalam 

peternakannya seperti tidak melakukan tindakan karantina unggas baru 

dan tidak memisahkan unggas sakit dalam kandang. Akan tetapi, peternak 

melakukan pembakaran/penguburan pada bangkai unggas. 

2.  Secara umum peternak tidak menerapkan pengendalian lalu lintas dalam 

peternakannya. 

3. Sebagian besar kondisi sanitasi yang meliputi kebersihan kandang, 

halaman kandang, tempat pakan, tempat minum masih dalam kondisi 

kotor. Adapun untuk penanganan kotoran unggas, sebagian besar peternak 

membuangnya di tempat terbuka (open dumping). 

4. Tingkat biosekuriti peternakan sektor 4 di Kabupaten Cianjur sebagian 

besar berkategori sedang dengan persentase berkisar antara 94% - 100%. 

 

 

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan adalah : 

1. Perlunya pedoman pelaksanaan biosekuriti di peternakan sektor 4 yang 

disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, khususnya di 

Kabupaten Cianjur. 
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Lampiran I.  

(Sumber: laporan Survei Sektor Perunggasan Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten 
Bandung 2008, Indonesian – Netherlands Partnership Project on the Control of HPAI, 
kerjasama Wageningen Internasional-Crescent) 
 

KUISIONER PETERNAK SEKTOR 4 
(AYAM KAMPUNG/ BEBEK) 

 
Wilayah Kabupaten : ________________________________________________  

Kecamatan  : ________________________________________________ 

Nama Enumerator : ________________________________________________ 

Tanggal Wawancara : ________________________________________________ 

1. Nama Pemilik : ________________________________________________ 

2. Alamat Lengkap : ________________________________________________ 

3. GPS Details  : ________________________________________________ 

 
4. Sebutkan jumlah dan  jenis yang Anda pelihara saat ini : 
 

Jenis unggas yang dipelihara Jumlah (ekor) 
a. Ayam kampung  
b. Bebek  
c. Angsa  
d. ..............  

 
5. Sebutkan sumber bibit unggas yang Anda pelihara : 
 

Jenis unggas yang dipelihara Sumber 
1. Ayam kampung a. pasar kecamatan setempat 

b. pasar kabupaten setempat 
c. peternak dalam satu kecamatan 
d. peternak di luar kecamatan 
e. pembibitan sendiri 
f. Lain-lain, sebutkan 
....................................... 

2. Bebek a. pasar kecamatan setempat 
b. pasar kabupaten setempat 
c. peternak dalam satu kecamatan 
d. peternak di luar kecamatan 
e. pembibitan sendiri 
f. Lain-lain, sebutkan 
....................................... 
 

3. Angsa a. pasar kecamatan setempat 
b. pasar kabupaten setempat 
c. peternak dalam satu kecamatan 
d. peternak di luar kecamatan 
e. pembibitan sendiri 
f. Lain-lain, sebutkan ................. 



 
 

  

4. ........................ a. pasar kecamatan setempat 
b. pasar kabupaten setempat 
c. peternak dalam satu kecamatan 
d. peternak di luar kecamatan 
e. pembibitan sendiri 
f. Lain-lain, sebutkan 
...................................... 
 

 
6. Sebutkan cara pemasaran unggas dan produk asal unggas yang Anda lakukan : 
 

Jenis produk yang dipasarkan Cara pemasaran produk 
1. Unggas hidup a. Dijual langsung ke pasar 

kecamatan setempat 
b. Dijual langsung ke pasar kabupaten 
setempat 
c. Diambil oleh pedagang pengumpul 
d. lain-lain, sebutkan 
............................... 

2. Telur a. Dijual langsung ke pasar 
kecamatan setempat 
b. Dijual langsung ke pasar kabupaten 
setempat 
c. Diambil oleh pedagang pengumpul 
d. lain-lain, sebutkan 
............................... 
 

3. Lain-lain a. Dijual langsung ke pasar 
kecamatan setempat 
b. Dijual langsung ke pasar kabupaten 
setempat 
c. Diambil oleh pedagang pengumpul 
d. lain-lain, sebutkan 
............................... 
 

 
7. Sebutkan tujuan budidaya ternak unggas yang Anda lakukan: 
 a. usaha pokok 
 b. usaha sambilan 
 c. lain-lain, sebutkan ..................................... 
 
8. Apakah ternak unggas yang Saudara pelihara pernah mengalami kasus kematian karena 

penyakit Flu Burung ? 
  a. Pernah, sebutkan waktunya : Bulan .................Tahun ................ 
  b. Tidak pernah (Langsung ke pertanyaan No.11) 
 
9. Jika ”Pernah” berapa jumlah ternak Saudara yang mati pada saat itu : ..............ekor 
 
 
 
 



 
 

  

10. Darimana Saudara tahu bahwa kematian ternak tersebut disebabkan penyakit Flu 
Burung ? 

  a. Petugas Dinas 
  b. Dokter Hewan Poskeswan 
  c. Sesama peternak 
  d. Lain-lain, sebutkan : ................................................. 
 
 
 
11. Apakah hingga saat ini kasus tersebut masih terjadi di desa Saudara ? 
  a. Ya, sebutkan waktunya : Bulan .......................Tahun ...................... 
  b. Tidak 
 
12. Apakah pernah dilakukan vaksinasi AI/ Flu Burung terhadap ternak Saudara ? 
  a. Ya 

 b. Tidak, sebutkan alasannya : 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................. 

 (Langsung ke pertanyaan no.15) 
 

13. Juka ”Ya” sudah berapa kali vaksinasi dilakukan ? 
 a. Satu kali 
 b. Dua kali 
 c. Tiga kali 
 d. Lebih dari tiga kali 
 
14. Siapa yang melakukan vaksinasi tersebut ? 
 a. Petugas Dinas 
 b. Dokter hewan Poskeswam 
 c. Vaksinasi Sendiri 
 d. Lain-lain, sebutkan : ................................................................... 
 
15. Sebutkan juga jika ada, vaksinasi selain AI yang dilakukan terhadap unggas Anda 

(jawaban dapat lebih dari satu) : 
 .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................ 
 
16. Bagaimana sistem pemeliharaan unggas yang Saudara lakukan ? 
 a. Unggas selalu berada dalam kandang tertutup 
 b. Unggas dipelihara dalam kandang yang dilengkapi dengan tempat umbaran 

berpagar 
 c. Unggas dibiarkan berkeliaran bebas di pekarangan rumah yang berpagar 
 d. Unggas dibiarkan berkeliaran bebas di dalam dan di luar pekarangan rumah 
 e. Lain-lain, sebutkan : 

................................................................................................................................. 
 
17. Untuk melindungi ternak Saudara dari penularan penyakit, apakah ada perlakuan/ 

tindakan pengendalian khusus bagi setiap orang/ barang yang akan memasuki area 
peternakan Saudara ? 

 a. Ada 



 
 

  

 b. Tidak ada (Langsung ke pertanyaan no.19) 
 
18. Jika ”ada”, sebutkan perlakuan/ tindakan pengendalian yang Saudara terapkan 

tersebut : 
 (1) ........................................................................................... 
 (2) ........................................................................................... 
 (3) ........................................................................................... 
 (4) ........................................................................................... 
 (5) ........................................................................................... 
 
19. Cara yang biasa Saudara lakukan untuk menjaga kebersihan tempat pakan ternak : 
 a. Mencuci tempat pakan ternak setiap hari 
 b. Mencuci tempat pakan ternak setiap 3 hari sekali 
 c. Mencuci tempat pakan ternak seminggu sekali 
 d. Lain-lain, sebutkan : .......................................................... 
 
20. Cara yang biasa Saudara lakukan untuk menjaga kebersihan tempat minum ternak : 
 a. Mencuci tempat minum ternak setiap hari 
 b. Mencuci tempat minum ternak setiap 3 hari sekali 
 c. Mencuci tempat minum ternak seminggu sekali 
 d. Lain-lain, sebutkan : ..........................................................  
 
21. Cara yang biasa Saudara lakukan untuk menjaga kebersihan halaman/ pekarangan 

kandang : 
 a. Membersihkan/ menyapu setiap hari 
 b. membersihkan/ menyapu setiap 3 hari sekali 
 c. membersihkan/ menyapu seminggu sekali 
 d. Lain-lain, sebutkan : ..........................................................  
 
22. Cara yang biasa Saudara lakukan dalam menangani kotoran ternak : 
 a. Ditimbun di atas permukaan tanah (open dumping) 
 b. Ditimbun pada lubang tanah (tertutup/ terbuka) 
 c. Disimpan dalam karung tertutup 
 d. Lain-lain, sebutkan : .......................................................... 
 
23. Apakah Saudara biasa melaporkan ke petugas Dinas/ KCD setempat jika ternak 

Saudara terserang penyakit ? 
 a. Ya 
 b. Tidak, sebutkan alasannya :  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................... 
(Langsung ke pertanyaan no.25) 
 

24. Jika ”Ya” bagaimana menurut Saudara respon/ tanggapan petugas Dinas/ KCD 
setempat terhadap laporan Saudara ? 

 a. Sangat cepat 
 b. Cepat 
 c. Lambat 
 d. Sangat lambat 
 
25. Jika ”Tidak” tindakan apa yang biasa Saudara lakukan untuk mengatasi ternak yang 

sakit ? 



 
 

  

 a. Menjual ternak yang sakit  
 b. Memotong ternak yang sakit  
 c. Segera memisahkan ternak yang sakit dari yang sehat untuk diberikan pengobatan 
 d. Lain-lain, sebutkan : ............................................................ 
 
26. Apakah Saudara biasa melaporkan ke petugas Dinas/ KCD/ Poskeswan setempat jika 

ternak Saudara mengalami kematian mendadak ? 
 a. Ya (Langsung ke pertanyaan no.28) 
 b. Tidak 
 
27. Jika “Tidak” tindakan apa yang Saudara lakukan untuk menangani bangkai ternak 

tersebut? 
 a. Mengubur bangkai ternak 
 b. Membakar bangkai ternak 
 c. Membuang bangkai ternak ke sungai terdekat 
 d. Lain-lain, sebutkan ………………………………………. 
 
28. Jika Saudara melakukan pembelian ternak baru, tindakan apa yang biasa Saudara 

lakukan ? 
 a. Langsung menempatkan ternak baru tersebut berdekatan dengan ternak lama 
 b. Menempatkan ternak baru secara tertutup dan terpisah dari ternak lama (tanpa 

kontak) selama kurang lebih 2 minggu 
 c. Lain-lain, sebutkan : .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

CHECKLIST OBSERVASI 
KONDISI BIOSEKURITI MANAJEMEN PEMELIHARAAN UNGGAS 

 
 

No Kondisi Hasil Observasi 
1 Sistem Pemeliharaan ternak 

unggas 
1. Selalu berada dalam kandang tertutup 
2. kandang yang dilengkapi dengan tempat 

umbaran berpagar 
3. dibiarkan berkeliaran bebas di pekarangan 

rumah yang berpagar 
4. dibiarkan berkeliaran bebas di dalam dan 

di luar pekarangan rumah 
5. Lain-lain, sebutkan .......... 
 

2 Jenis kandang 1. Panggung 
2. Lantai 
3. Lain-lain, sebutkan............ 

 
3 Alas/ lantai kandang 1. Bambu/ kayu 

2. Kawat 
3. Tanah 
4. Semen 
5. Lain-lain, sebutkan 
 

4 Ventilasi Kandang 1. Baik 
2. Buruk 
 

5 Kepadatan Populasi 1. < 8 ekor per meter persegi 
2. 8-10 ekor per meter persegi 
3. > 10 ekor per meter persegi 
 
 

6 Kebersihan kandang secara 
umum 

1. Sangat bersih 
2. Bersih 
3. Cukup bersih 
4. Kotor 
5. Sangat Kotor 
 

7 Kebersihan tempat pakan 1. Sangat bersih 
2. Bersih 
3. Cukup bersih 
4. Kotor 
5. Sangat Kotor 
 

8 Kebersihan tempat minum 1. Sangat bersih 
2. Bersih 
3. Cukup bersih 
4. Kotor 
5. Sangat Kotor 
 

9 Kebersihan halaman kandang 1. Sangat bersih 
2. Bersih 



 
 

  

3. Cukup bersih 
4. Kotor 
5. Sangat Kotor 
 

10 Penanganan Kotoran ternak 1. Ditimbun di atas permukaan tanah 
2. Ditimbun pada lubang tanah (tertutup 

terbuka) 
3. Disimpan di dalam karung tertutup 
4. Lain-lain, sebutkan : ............. 
 

11 Pengendalian Lalu lintas di 
Area Peternakan 

1. Ada 
2. Tidak ada, lokasi kandang terbuka 

dengan lingkungan sekitar dan tidak ada 
pengaturan terhadap keluar masuk orang 
atau ternak lain  

 
12 Jika “ada” sebutkan bentuk 

pengendalian yang dilakukan 
(jawaban dapat lebih dari satu) 

1. Lokasi kandang terisolasi dan tertutup 
terhadap keluar-masuk orang atau ternak 
lain 

2. Ada tempat mencuci/ mensucihamakan 
di pintu gerbang sebelum masuk ke area 
peternakan 

3. Lain-lain, sebutkan .............................. 
 

13 Hal-hal penting lain yang 
terkait dengan aspek 
biosekuriti yang perlu dicatat 
enumerator 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Lampiran 2 

(Sumber: laporan Survei Sektor Perunggasan Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten 
Bandung 2008, Indonesian – Netherlands Partnership Project on the Control of HPAI, 
kerjasama Wageningen Internasional-Crescent) 
 

 
DATA RESPONDEN DI KABUPATEN CIANJUR 

 
No Kecamatan Desa Nama Pemilik Alamat GPS 

1 Cilaku  Sirnagalih  Mami RT03/04 0734649/9241614 
2 Cilaku  Sirnagalih  Johar RT01/04 0735146/9241988 
3 Cilaku  Sirnagalih  Nanang RT01/04 0735130/9242098 
4 Cilaku  Sirnagalih  Lasmana RT01/04 0735121/9242100 
5 Cilaku  Sirnagalih  Eman RT01/04 0735055/9242052 
6 Cilaku  Sirnagalih  Dodin RT01/06 0735470/9241395 
7 Cilaku  Sirnagalih  Ipin RT01/06 0735466/9241355 
8 Cilaku  Sirnagalih  Dimi RT01/06 0735534/9241391 
9 Cilaku  Sirnagalih  Aji RT02/06 0735337/9241309 

10 Cilaku  Sirnagalih  Cecep RT02/06 0735313/9241346 
11 Cilaku  Sirnagalih  Ocah RT02/06 0735338/9241343 
12 Cilaku  Sirnagalih  Isman RT03/09 0734521/9241092 
13 Cilaku  Sirnagalih  Dede  RT03/09 0734411/9234049 
14 Cilaku  Sirnagalih  Suherman RT03/09 0734625/9241092 
15 Cilaku  Sirnagalih  Kholisoh RT05/02 0735272/9241414 
16 Cilaku  Sirnagalih  Yayah RT05/02 0735242/9242408 
17 Cilaku  Sirnagalih  Enung RT05/02 0735228/9242338 
18 Cilaku  Sirnagalih  Fian RT04/02 0735208/9242492 
19 Karang Tengah Maleber Jaja Zaenudin RT 01/02 0740262/9244956 
20 Karang Tengah Maleber Endang Nur  RT 01/02 0740531/9244972 
21 Karang Tengah Maleber Abdul Karim RT 03/02 0740298/9245124 
22 Karang Tengah Maleber Enung RT03/06 0740353/9245650 
23 Karang Tengah Maleber Tanas RT02/08 0741780/9245434 
24 Karang Tengah Maleber Sutisna RT04/08 0741736/9245496 
25 Karang Tengah Maleber Cece Salam RT03/08 0741674/9245438 
26 Karang Tengah Sabandar Mamat  RT 2/4 0738122/9246370 
27 Karang Tengah Sabandar Jejen RT 2/4 0738076/9246360 
28 Karang Tengah Sabandar Iah Solihah RT 02/01 0737926/9246806 
29 Karang Tengah Sabandar Usman RT 02/01 0737902/9246778 
30 Karang Tengah Sabandar Ida RT 01/01 0737915/9246588 
31 Karang Tengah Sabandar Lili Hidayat RT 01/02 0737927/9246667 
32 Karang Tengah Sabandar Iis  RT 03/09 0739336/9246408 
33 Karang Tengah Sabandar Muhidin RT 01/09 0739386/9246436 
34 Karang Tengah Sabandar Rosidah RT 01/09 0739270/9246474 
35 Karang Tengah Sabandar H. Holid  RT 02/09 0739233/9246460 
36 Karang Tengah Bojong Yusuf RT 02/03 0738673/9247622 
37 Karang Tengah Bojong Ma Oom RT 02/03 0738544/9247606 
38 Karang Tengah Bojong Atang RT 01/03 0738526/9247600 
39 Karang Tengah Bojong Cicoh RT 01/03 0738573/9247578 
40 Karang Tengah Bojong Oces RT 04/09 0739567/9248064 
41 Karang Tengah Bojong Uday RT 01/09 0739508/9248220 



 
 

  

42 Karang Tengah Bojong Aep RT 01/09 0739564/9248136 
43 Karang Tengah Bojong Dudun RT 02/09 0739591/9248102 
44 Karang Tengah Bojong Dedi RT 02/08 0739168/9248426 
45 Karang Tengah Bojong H. Damiri RT 01/08 0739107/9248326 
46 Karang Tengah Bojong Bhumi Ayu RT 04/08 0739300/9248224 
47 Karang Tengah Bojong Ele  RT 04/08 0739338/9248231 
48 Karang Tengah Bojong Kiki RT 03/08 0739264/9248415 
49 Karang Tengah Bojong Cecep K. RT 04/05 0739172/9247478 
50 Karang Tengah Bojong Engkos RT 04/05 0739159/9247442 
51 Karang Tengah Bojong Noni RT 04/05 0739185/9247486 
52 Karang Tengah Bojong H. Abas RT 04/05 0739191/9247567 
53 Karang Tengah Bojong Jana RT 04/05 0739185/9247553 
54 Karang Tengah Sukamanah Dede RT 04/02 0738426/9244562 
55 Karang Tengah Sukamanah Uu RT 04/02 0738409/9244678 
56 Karang Tengah Sukamanah Maman S. RT 04/02 0738443/9244622 
57 Karang Tengah Sukamanah Yaya RT 04/02 0738427/9244560 
58 Karang Tengah Sukamanah H.Abdurohman RW 3 0738491/9244544 
59 Karang Tengah Sukamanah Usep RW 3 0738608/9244522 
60 Karang Tengah Sukamanah Yusuf RW 3 0738608/9244522 
61 Karang Tengah Sukamanah Athyar RW 3 0738602/9244524 
62 Karang Tengah Sukamanah Neneng RW 3 0738555/9244532 
63 Karang tengah Sukamanah Dede  RW 06 0737844/9245462 
64 Karang tengah Sukamanah Abdullah RW 06 0737844/9245462 
65 Karang tengah Sukamanah Didi RW 06 0737718/9245496 
66 Karang tengah Sukamanah Wahyudin RW 06 0737751/9245472 
67 Karang tengah Sukamanah Uung RW 06 0737690/9245476 
68 Karang tengah Sukamanah Uwoh RT01/07 0738225/9245342 
69 Karang tengah Sukamanah Hamid RT01/07 0738425/9245342 
70 Karang tengah Sukamanah Kiki RT01/07 0738358/9245362 
71 Mande Bobojong misback Jangari kidul 02/05 0749829/9252662 
72 Mande Bobojong Iwan Jangari kidul 02/05 0749851/9252582 
73 Mande Bobojong Imad Jangari kidul 03/05 0749952/9252808 
74 Mande Bobojong Iyus Jangari kidul 01/05 0749768/9253066 
75 Mande Bobojong Ii Jangari kidul 01/05 0749762/9253030 
76 Mande Bobojong Iyum Cidamar RT01/04 0748901/9252468 
77 Mande Bobojong Nanang Cidamar RT01/04 0748854/9252492 
78 Mande Bobojong Edang Cidamar RT04/04 0749448/9252906 
79 Mande Bobojong Hasanudin Kp Serang RT04/01 0744196/9251514 
80 Mande Bobojong Artin Kp Serang RT04/01 0744150/9251498 
81 Mande Bobojong Etih Kp Harempoi 05/01 0744469/9251266 
82 Mande Bobojong Iyay  RT 02/01 0748886/9251318 
83 Mande cikidang Aah Cikidang RW 04 0748936/9251218 
84 Mande cikidang Iim Cikidang RW 01 0748956/9251282 
85 Mande cikidang Lala  Cikidang RW 01 0748956/9251282 
86 Mande cikidang Fatimah Cikidang RW 01 0748979/9251332 
87 Mande cikidang Gofur Cikidang RW 01 0749055/9251484 
88 Mande cikidang Agus Kp legok RT 01/05 0749905/9252242 
89 Mande cikidang Titim Kp legok RT 01/05 0749887/9252218 
90 Mande cikidang Oma  Kp legok RT 01/05 0749883/9252180 
91 Mande cikidang Ida Kp legok RT 01/05 0749888/9252184 



 
 

  

92 Mande cikidang Icang Kp legok RT 01/05 0749899/9252174 
93 Mande cikidang Parta Kp Argamulya 2/04 0749516/9252346 
94 Mande cikidang Amud Kp Argamulya 02/4 0749466/9252130 
96 Mande cikidang Oni Kp Argamulya 02/4 0749474/9252064 
97 Mande cikidang Meroh Kp legok RT03/03 0749428/9251762 
98 Mande cikidang Anah Kp legok RT03/03 0749469/9251780 
99 Mande cikidang Emar Kp legok RT03/03 0749452/9251756 

100 Mande cikidang Uyok Kp legok RT03/03 0749448/9251468 
101 Mande Jamali Unang RT04/06 0742935/9252375 
102 Mande Jamali Kholil RT04/06 0742963/9252354 
103 Mande Jamali Engkos RT03/06 0743109/9252337 
104 Mande Jamali Aep RT 05/05 0743836/9252250 
105 Mande Jamali Zeni RT 03/05 0743576/9252628 
106 Mande Jamali Tedi RT 01/02 0742414/9253364 
107 Mande Jamali Yayat  RT06/02 0742607/9253711 
108 Mande Jamali Jafar RT06/02 0742545/9254114 
109 Mande Kademangan Nanang RT02/02 0742550/9251146 
110 Mande Kademangan Abas RT03/05 0743412/9251504 
111 Mande Kademangan Dikdik RT04/05 0743691/9251428 
112 Mande Kademangan Didin S. RT01/06 0743352/9251222 
113 Mande Kademangan Agus RT02/08 0742790/9250214 

 
 

 


