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PENGARUH  SEX  RATIO  AYAM  ARAB  TERHADAP 

 FERTILITAS TELUR, DAYA TETAS, DAN NORMALITAS DOC 

 

INTISARI 

 

Oleh 

HARTONO 

B1D011095 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sex ratio ayam Arab 

terhadap fertilitas telur, daya tetas, dan normalitas DOC. Penelitian ini 

dilaksanakan pada Januari 2016 di Desa Aiq Dewa, Kecamatan Peringgasela, 

Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan ayam Arab sebanyak 162 

ekor terdiri dari 12 ekor jantan dan 150 ekor betina. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan  dengan 3 ulangan yaitu 

P1 (1:5), P2 (1:10), P3 (1:15), dan P4 (1:20).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata fertilitas telur tertinggi 

terdapat pada P1 (94,44 persen), di ikuti oleh P2 (78,84 persen), kemudian P3 

(71,88 persen), dan terendah pada P4 (65,56 persen). Daya tetas tertinggi terdapat 

pada P1 (94,44 persen), di ikuti oleh P3 (90,44 persen), kemudian P2 (86,60 

persen) dan terendah pada P4 (86,05 persen). Normalitas DOC tertinggi terdapat 

pada P2 (95,83 persen), di ikuti oleh P1 (94,44 persen), kemudian P4 (92,92 

persen), dan terendah pada P3 (91,88 persen). Hasil analisis variansi (ANOVA) 

menunjukkan bahwa sex ratio berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

fertilitas telur, tetapi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap daya tetas, dan 

normalitas DOC. Setelah dilanjutkan dengan Uji jarak berganda Duncan’s, 

ternyata fertilitas telur menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antara 

P1 dengan P2, P3, dan P4, antara P2 dengan P4, dan antara P3 dengan P4, tetapi 

antara P2 dengan P3 menunjukkan perbedaan yang tidak  nyata (P>0,05). 

Disarankan pada peneliti selanjutnya agar menggunakan rasio yang lebih sempit. 

 
Kata kunci: Ayam Arab, Sex Ratio,  Fertilitas, Daya Tetas, dan Normalitas DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

THE  EFFECT OF  SEX  RATIO ARABIC CHICKEN 

 ON FERTILITY, HATCHABILITY, AND NORMALITY DOC 
 

ABSTRACT 

 

By 

HARTONO 

B1D011095 

 
 

This study aimed to determine the effect of sex ratio Arabic chicken on 

fertility, hatchability, and normality of Day Old Chicken (DOC). The research was 

conducted on January 2016 in the village of Aiq Dewa, Peringgasela East 

Lombok. This study used 162 Arabic chicken  consisted of 12 cockerel and 150 

hen. This study used a completely randomized design (CRD) consisted of 4 

treatments and there was 3 replications the sex ratio was P1 (1: 5), P2 (1:10), P3 

(1:15) and P4 (1:20). 

 The results showed that the average of fertility was highest on P1 (94.44 

percent), followed by P2 (78.84 percent), then P3 (71.88 percent), and lowest was 

on P4 (65.56 percent). The highest hatchability was on P1 (94.44 percent), 

followed by P3 (90.44 percent), P2 (86.60 percent), and the lowes wast on P4 

(86.05 percent). Normality of DOC was highest on P2 (95.83 percent), followed 

by P1 (94.44 percent), P4 (92.92 percent), and the lowest was on P3 (91.88 

percent). Analysis of variance ( ANOVA) showed that the sex ratio was highly 

significant different (P<0.01) on fertility, but were not significantly (P>0.05) on 

hatchability, and normality of DOC. Based on Duncan's multiple range test, there 

were significantly different  fertility (P<0.01) between P1 to P2, P3, and P4, 

between P2 to P4, and between P3 to P4, but it was not significantly different 

(P>0.05) between P2 to P3. In suggestion for the next researcher to user narrower 

ratio. 

 

Keywords: Arabic Chicken, Sex Ratio, Fertility, Hatchability, and Normality 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat 

akan gizi, diperlukan peningkatan ketersediaan sumber gizi terutama protein 

hewani. Salah satu produk peternakan yang memberikan sumbangan besar bagi 

tercapainya kecukupan gizi masayarakat yaitu  daging, dan telur. Salah satu ayam 

yang mampu menghasilkan telur sepanjang tahun yaitu ayam Arab. 

Ayam Arab merupakan ayam pendatang berasal dari ayam lokal Belgia. 

Ayam ini bersifat gesit, aktif, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat (Darmana 

dan Sitanggang, 2002). Ayam Arab awalnya kurang mendapat perhatian dari para 

peternak, kini ayam Arab mulai dikembangkan karena termasuk salah satu jenis 

ayam penghasil telur yang tinggi. 

 Ayam Arab merupakan jenis ayam ras yang  memiliki keunggulan yang 

ada pada ayam buras, seperti tahan penyakit, konsumsi ransum yang rendah, serta 

mudah dipelihara. Ayam Arab ini hampir tidak memiliki sifat mengeram, 

sehingga dapat bertelur lebih panjang (Iskandar, 2008). Menurut  Krista dan 

Harianto (2010), hilangnya sifat mengeram ini disebabkan oleh proses 

domestikasi dan terjadinya mutasi-mutasi alamiah dari sifat-sifat mengeram, oleh 

sebab itu, dalam mendapatkan keturunan ayam Arab berikutnya, maka dapat 

dilakukan penetasan buatan. 

Salah satu keberhasilan usaha penetasan dipengaruhi oleh kualitas telur 

tetas. Telur tetas yang berkualitas diperoleh dari program pemeliharaan ayam  

yang baik dengan  sex ratio yang tepat karena berkaitan dengan fertilitas telur. 



 
 

Saat ini sex ratio jantan dan betina yang digunakan di peternak masih beragam 

yaitu 1:6, 1:8, dan 1:10, selain itu informasi tentang sex ratio optimal pada 

peternakan pembibitan ayam Arab saat ini masih terbatas. Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai sex ratio ayam Arab dan 

pengaruhnya terhadap fertilitas telur, daya tetas, dan normalitas DOC.  

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui 

pengaruh sex ratio ayam Arab terhadap fertilitas telur, daya tetas, dan normalitas 

DOC. 

Kegunaan Penelitian 

Aadapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan 

informasi bagi para peternak dalam mengembangkan usaha budi daya ayam Arab. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gambaran Umum Ayam Arab  

Ayam Arab berasal dari ayam hutan dan merupakan salah satu ayam ras 

yang sudah beradaptasi di Indonesia dan mampu bereproduksi dengan kandungan 

pakan bernutrisi rendah. Ayam Arab lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

ayam kampung, karena ayam kampung hanya mampu memproduksi telur 39-130 

butir per tahun, sedangkan ayam Arab bila di budi dayakan secara intensif setiap 

tahun dapat bertelur hingga 280 butir (Binawati, 2008). 

Ayam Arab adalah ayam kelas mediterain, dimana merupakan hasil 

persilangan dengan ayam buras yang dikenal oleh masyarakat kira-kira tujuh 

tahun yang lalu. Menurut beberapa ilmuan, ayam Arab sudah mulai 

dikembangkan di Jawa Timur sejak tahun 1990. Ayam ini mulai digemari 

masyarakat karena mampu bertelur lebih banyak daripada ayam buras (Kholis dan 

Sitanggang, 2003). 

Konon julukan ayam Arab ini muncul karena adanya tenaga kerja 

Indonesia (TKI) asal Sukabumi, Jawa Barat yang membawa ayam braekels 

sepulangnya dari Arab Saudi, oleh karenanya, kota Sukabumi dinyatakan sebagai 

tempat awal penyebaran ayam Arab di Indonesia. Versi lain ada yang menyatakan 

bahwa ayam Arab telah masuk ke Indonesia pertama kali tahun 1980 tepatnya di 

kota Batu Malang, Jawa Timur. Ayam Arab yang berada di Indonesia terdiri dari 

dua jenis, yaitu ayam Arab Silver dan ayam Arab Merah (Golden Red), namun di 

kalangan masyarakat, ayam Arab yang lebih dikenal adalah ayam Arab Silver. 

Menurut asal usulnya, ayam Arab Silver diduga merupakan hasil persilangan 



 
 

antara ayam Arab asli (Silver Breakels) dengan ayam betina lokal. Asal usul 

keberadaan ayam Arab Merah (Golden Red) terdiri dari dua versi. Versi pertama, 

ayam Arab Merah merupakan hasil persilangan antara ayam Arab asli jantan 

(Silver Breakels) dengan ayam betina ras petelur (Leghorn). Versi kedua, ayam 

Arab Merah merupakan hasil persilangan antara ayam jantan Arab asli (Silver 

Braekels) dengan ayam betina Merawang (Pambudhi, 2003). 

Ayam Arab silver (Silver Breakels) dan ayam Arab golden (gold 

Breakels) memiliki ciri-ciri yang sama yaitu warna lingkar mata hitam, warna 

kulit, shank dan paruh hitam, perbedaan hanya pada warna bulu. Ayam Arab 

silver memiliki warna bulu keperakan, putih hitam lurik dan bulu leher putih. 

Ayam Arab golden memiliki warna bulu merah keemasan pada kepala sampai 

leher dan warna bulu badan totol atau lurik merah keemasan. Ciri lain dari ayam 

Arab adalah jengger berbentuk tegak dan bergerigi (serrated single comb), 

jengger ayam Arab jantan berwarna merah, besar dan tipis, ukuran jengger ayam 

betina lebih kecil dibandingkan ayam jantan (Saparinto, 2015). 

Keunggulan ayam Arab antara lain (1) potensi produksi telurnya 

mencapai 50-60 persen lebih banyak dibanding ayam kampung, (2) konversi 

pakan rendah, (3) pejantan Arab mempunyai keunggulan mampu mengawini 

ayam betina setiap 2-3 jam, (4) relatif lebih tahan penyakit, dan (5) dapat 

dipelihara dengan pola tradisional sampai intensif (Yulianto, 2000). 

Ayam Arab merupakan ayam petelur unggul yang digolongkan ke dalam 

ayam tipe ringan dengan bobot badan umur 52 minggu mencapai 2.035,60±115,7 

gram pada jantan dan 1.324,70±106,47 gram pada betina. Dari sisi potensi pasar, 

permintaan terhadap ayam Arab cukup tinggi, hal ini disebabkan tingkat 



 
 

produktivitas telurnya tinggi. Ayam Arab tidak memiliki sifat mengeram, mirip, 

frekuensi bertelurnya dapat berlangsung sepanjang waktu, berbeda dengan ayam 

kampung atau jenis ayam buras lainnya yang harus berhenti bertelur ketika masa 

mengeramnya timbul, yaitu setelah bertelur antara 12-20 butir (Sukarini dan Rifai, 

2011). 

Sex Ratio 

Sex ratio merupakan perbandingan jantan dan betina dengan tujuan untuk 

mendapatkan telur yang fertil dari perkawinan antara induk dan pejantanya. Sex 

ratio penting diperhatikan berkaitan dengan kesempatan jantan untuk mengawini 

betina. Bila jantan kurang dari yang dibutuhkan maka ada betina yang tidak 

sempat dikawini, sehingga menyebabkan terjadinya telur kosong (infertil). Sex 

ratio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara pejantan dengan 

betina dalam suatu populasi. Perbandingan yang ideal antara pejantan dan betina 

untuk menghasilkan telur yang berkualitas yang selama ini banyak diterapkan 

peternak adalah 1:5 dan 1: 8, namun hal tersebut masih terlalu sedikit jika dilihat 

dari segi efisiensi. Jika kualitas pejantan semakin tinggi maka betina juga masih 

bisa untuk ditambah jumlahnya dalam satuan perbandingan (Bambang, 2001). 

Septiawan (2007), seekor pejantan mampu untuk membuahi 3-5 ekor 

ayam Arab betina dalam tempo 15 menit dalam kondisi yang normal. Setiap kali 

kawin akan dikeluarkan sperma sebanyak 0,1 hingga 1,0 cc dengan warna putih 

dan cair, dan kandungan volume tersebut mengandung jutaan spermatozoa, tetapi 

sperma itu akan berkurang bila temperatur kandang tinggi. Frekuensi perkawinan 

yang semakin sering menyebabkan volume semen dan jumlah sel spermanya akan 

berkurang sehingga akan menurunkan fertilitas. 



 
 

Beberapa faktor dalam penetasan yang biasa mempengaruhi terjadinya 

kegagalan adalah karena rasio jantan dengan betina tidak tepat, ransum kurang 

memenuhi syarat, pejantan terlalu tua, pejantan yang steril (mandul), dan embrio 

mati terlalu awal akibat penyimpanan terlalu lama (Krista dan Harianto, 2010). 

Sex ratio merupakan salah satu faktor yang serius pada pemeliharaan 

ayam pembibit. Penggunaan jantan dan betina yang terlalu padat, yaitu terlalu 

banyak ayam pejantan, berakibat pada meningkatnya stress pada ayam karena 

meningkatnya kegaduhan akibat persaingan antara pejantan dalam memperoleh 

pasangan, hal ini akan berdampak buruk terhadap produksi telur, tetapi fertilitas 

telur dapat meningkat. Peranan jantan diketahui dengan pasti, namun harus ada 

rasio yang tepat. Semua itu ada kaitannya dengan kesempatan jantan untuk 

mengawini betina. Bila jantan kurang dari yang dibutuhkan ada betina yang tidak 

sempat dikawini hal ini diduga akan menghasilkan telur tetas yang tidak dibuahi, 

yang berdampak telur tersebut tidak akan menetas (Raharjo, 2004) 

Fertilitas Telur 

Fertilitas telur adalah kemampuan untuk melahirkan seekor ayam dari 

telur, hal ini terutama untuk menentukan jumlah telur yang fertile untuk terus 

ditetaskan, sedangkan yang tidak fertil atau tidak bertunas harus disingkirkan 

karena tidak berguna dalam proses penetasan sehinggatempat yang ada dapat 

dimanfaatkan untuk telur yang fertile atau yang baru akan ditetaskan. Pengetesan 

fertilitas telur adalah suatu hal yang perlu dilakukan, hal ini terutama diperlukan 

untuk menentukan jumlah telur yang akan ditetaskan (Sudaryani, 2003). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salombe (2012) Fakultas 

Peternakan Universitas  Hasanudin Makasar dengan judul fertilitas, daya tetas, 



 
 

dan berat tetas telur ayam Arab pada berat telur yang berbeda , bahwa persentase 

fertilitas dipengaruhi oleh berat telur, dimana persentase fertilitas telur yaitu 

tertinggi terdapat pada perlakuan berat telur sedang  (41–44,9 g) sebesar 88,33 

persen dan yang terendah pada perlakuan berat telur ringan (≤40,9g) yaitu sebesar 

75 persen. Perbedaan persentase fertilitas telur yang dihasilkan oleh sex ratio yang 

berbeda disebabkan karena telur yang ditetaskan tidak sama ukuran dan beratnya. 

Rata-rata persentase daya tetas ayam arab sex ratio jantan dan betina 1:5 

(61,9 persen), 1:7 (76,67 persen), dan 1:9 (56,25 persen) hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan sex ratio tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap rata-rata daya tetas telur ayam Arab, hal ini berarti daya tetas ayam Arab 

pada sex ratio 1:5, 1:7, dan 1:9 relatif sama. Penyebab sex ratio 1:5, 1:7, dan 1:9 

tidak berpengaruh nyata terhadap daya tetas adalah fertilitas yang relatif sama, 

menurut North dan Bell (1990), semakin tinggi jumlah telur yang fertil dari 

sejumlah telur yang ditetaskan akan dihasilkan persentase daya tetas yang tinggi. 

Fertilitas yang tinggi tidak selalu mengakibatkan daya tetas yang tinggi juga 

karena selain fertilitas daya tetas juga dipengaruhi oleh kualitas telur, hal ini 

sesuai dengan pernyataan Lasmini dkk. (1992) bahwa tinggi rendahnya daya tetas 

bergantung pada kualitas telur, sarana penetasan keterampilan pelaksana, dan 

lama penyimpanan telur. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astomo (2016) mengenai pengaruh 

sex ratio ayam Arab terhadap fertilitas, daya tetas, dan bobot tetas bahwa rata-rata 

fertilitas selama penelitian berkisar antara 62,50-79,17 persen memperlihatkan 

bahwa fertilitas pada sex ratio 1: 5 (79,17 persen) lebih tinggi daripada sex ratio 

1:7 dan 1:9 (62,50 persen dan 75,00 persen ). Hasil analisis ragam menunjukkan 



 
 

bahwa perlakuan sex ratio tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap rata-rata 

fertilitas, hal ini berarti sex ratio 1:5, 1:7, dan 1: 9 mempunyai fertilitas yang 

relatif sama. 

Fertilitas diartikan sebagai persentase telur-telur yang memperlihatkan 

adanya perkembangan embrio dari sejumlah telur yang ditetaskan tanpa 

memperhatikan telur tersebut menetas atau tidak (Sinabutar, 2009). Fertilitas telur 

diperoleh setelah terjadi proses pembuahan yaitu penggabungan antara sperma 

dan ovum. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin baik pula 

kemungkinan daya tetasnya. Hal-hal yang mempengaruhi fertilitas yaitu, asal telur 

(hasil dari perkawinan atau tidak), ransum induk, umur induk, kesehatan induk, 

rasio jantan dan betina, umur telur, dan kebersihan telur (Sarwono, 2001). 

Menurut Jutawan (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas 

telur yaitu: rasio jantan dan betina, umur telur, dan kebersihan telur. Faktor lain 

yang menyebabkan fertilitas telur yaitu: umur ayam, kesehatan, makanan, 

perkandangan, sifat turun temurun, iklim, sperma, hormone, dan respon cahaya 

(Rukmana 2003). 

Daya Tetas 

Daya tetas adalah persentase jumlah telur yang menetas dari jumlah telur 

yang fertil. Daya tetas telur merupakan salah satu indikator di dalam menentukan 

keberhasilan suatu penetasan. Semakin tinggi fertilitas maka peluangmenetasnya 

telur semakin tinggi pula. Angka daya tetas sangat terkait erat dengan fertilitas, 

jika fertilitas tinggi maka daya tetasnya juga tinggi dan sebaliknya. Menurut 

Darman dan Sitanggang (2002), daya tetas dengan imbangan jantan dan betina 1:4 

mampu mencapai 60-70 persen. Penelitian Wicaksono (2013) menyatakan daya 



 
 

tetas dengan imbangan jantan dan betina 1:10 pada penetasan kombinasi 

menghasilkan daya tetas sebesar 83,75 persen. 

Sudjarwo (1998), beberapa faktor yang memengaruhi daya tetas yaitu 

teknis pada waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas (bentuk telur, bobot 

telur, keadaan kerabang, ruang udara dalam telur, dan lama penyimpanan) dan 

teknis operasional dari petugas yang menjalankan mesin tetas (suhu, kelembaban 

sirkulasi udara, dan pemutaran telur) serta faktor yang terletak pada induk yang 

digunakan sebagai bibit. 

Penurunan daya tetas dapat disebabkan karena tingginya kematian 

embrio dini. Kematian embrio tidak terjadi secara merata selama masa 

pengeraman telur. Sekitar 60 persen kematian embrio terjadi pada dua fase. Pada 

fase awal, puncak kematian embrio terjadi pada hari ke-4, fase akhir puncak 

terjadi pada hari ke-19. Kematian embrio dini meningkat antara hari ke-2, dan ke-

4 masa pengeraman (Saefudin, 2000). 

Banyak faktor yang mempengaruhi daya tetas telur antara lain: berat 

telur, bentuk telur, keutuhan kulit telur, kualitas kulit telur, dan kebersihan kulit 

telur (Farry, 2011). Faktor lain yang mempengaruhi daya tetas yaitu genetik, 

nutrisi, fertilitas, dan penyakit (Sinabutar, 2009). 

Daya tetas dan kualitas telur tetas dipengaruhi oleh: cara penyimpanan, 

lama penyimpanan, tempat penyimpanan, suhu lingkungan, suhu mesin tetas, dan 

pembalikan selama penetasan. Penyimpanan yang terlalu lama menyebabkan 

kualitas dan daya tetas menurun sehingga telur sebaiknya disimpan tidak lebih 

dari 7 hari ( Raharjo, 2004 ). 

 



 
 

Normalitas DOC 

Memiliki anak ayam yang berkualitas adalah idaman setiap peternak, 

karena DOC yang berkualitas baik tentu akan menghasilkan ayam dewasa yang 

berkualitas lebih baik juga, oleh karena itu sebaiknya peternak tahu bagaimana 

mendapatkan DOC yang berkualitas. Pendapat Rasyaf, (1995) yang mengatakan 

bahwa tatalaksana penanganan paska menetas sangat berpengaruh terhadap 

kualitas DOC. Penangan pasca menetas meliputi kegiatan pengeluaran DOC 

dari mesin tetas (pull chick), seleksi dan culling pada ayam yang baru menetas, 

penghitungan, vaksinasi, pengepakan, serta pendistribusian. 

Menurut Irawan (2002) yang menyatakan setelah telur-telur itu menetas 

menjadi anak ayam yang keluar dari cangkangnya, tidak boleh langsung diangkat 

dari mesin tetas, melainkan harus dibiarkan dulu beberapa saat sampai bulunya 

kering. DOC yang sudah memiliki bulu yang kering selanjutnya akan di keluarkan 

dari hatcher 

Ciri-ciri DOC yang normal adalah: dapat berdiri dan lincah, pusarnya 

sehat, anggota badan lengkap dan normal, warna bulu sesuai dengan breednya, 

bobot tetas antara 35-40 gram (tergantung tipe ) perut tidak kembung, dan tidak 

terluka atau memar (Tabbu, 2005). Beberapa ciri ayam umur satu hari (DOC) 

yang  berkualitas baik berdasarkan penampilannya secara umum dari luar (general 

appearance) yaitu, bebas dari penyakit (free diseases) terutama penyakit 

pullorum, omphalitis dan jamur,berasal dari induk yang matang umur dan dari 

pembibit yang berpengalaman, ayam umur 1 hari (DOC) terlihat aktif, mata cerah 

dan lincah, ayam umur satu hari (DOC) memiliki kekebalan dari induk yang 

tinggi, kaki besar dan basah seperti minyak, bulu cerah, keadaan tubuh yang 



 
 

normal, bobot badan sesuai dengan standar strain, biasaya diatas 37 gram 

(Sujionohadi dan Iwan, 2007). 

Pada 24 jam pertama setelah anak ayam menetas, maka anak ayam masih 

dibiarkan didalam alat penetasan dan tidak diberi makan, hal ini disebabkan di 

dalam tubuh DOC masih ada tersedia makanan. Biarkan cangkang pada 

tempatnya, karena berguna untuk melatih anak ayam mematuk dan menimbulkan 

rangsangan makan, karena terdapat sisa-sisa makanan dalam cangkang tersebut 

(Triharyanto, 2001). 

Setelah semua telur menetas dan berada 24 jam dalam mesin tetas maka 

anak ayam diambil dan dilakukan seleksi anak ayam, selain itu dilakukan aktivitas 

lain seperti pemotongan paruh, vaksinasi marek untuk ayam layer, packing 

(pengemasan DOC) kedalam box, dan penyimpanan sementara sampai anak ayam 

dikirim ke peternakan (Sudaryani, 2006). 

Keberhasilan suatu usaha peternakan ayam, baik ayam petelur maupun 

ayam pedaging sangat dipengaruhi oleh faktor bibit. Bibit merupakan factor dasar 

atau genetic yang tidak bisa diabaikan, meskipun faktor bibit tersebut memiliki 

kedudukan 30 persen, dan 70 persen berasal dari faktor lingkungan seperti suhu, 

pakan, manajemen, dan lain sebagainya, namun kesemuanya itu saling 

berhubungan dan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha peternakan ayam, 

karena apabila bibit ayam kualitasnya jelek, meskipun telah dilakukan tata laksana 

yang baik, kesemuanya tadi tidak akan banyak berpengaruh, menurut (Suprijatna, 

dkk, 2008). 

 

 



 
 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 150 ekor ayam Arab betina dan 12 ekor 

ayam Arab pejantan berumur 32 minggu. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan 

dan setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Adapun perlakuan tersebut adalah: 

P1= satu pejantan : lima betina 

P2= satu pejantan :sepuluh betina 

P3= satu pejantan :limabelas betina 

P4= satu pejantan :duapuluh betina. 

Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian adalah: 

a. Desinfektan 

b. Pakan campuran 

c. Air bersih. 

Alat Penelitian 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kandang 12 unit dengan ukuran yang berbeda sesuai dengan 

jumlah ternak pada masing-masing perlakuan, dengan standar luas 

kandang 0,25m2/ekor 

b. Mesin tetas kapasitas 300 butir telur beserta perlengkapannya 

c. Alat peneropon telur (Candler) 

d. Tangki sprayer 

e. Ember 



 
 

f. Tempat pakan dan minum 

g. Perlengkapan alat tulis. 

Variabel yang diamati 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 

- Fertilitas telur 

Fertilitas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑠𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

-     Daya tetas 

Daya tetas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙
𝑥 100% 

- Normalitas DOC 

          Normalitas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑎𝑦𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑎𝑦𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥 100 

Metode Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Dusun Dasan Geres, Desa Aiq Dewa, 

Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur pada bulan januari 2016. 

Adapun langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian tersebut, yaitu: 

1. Menempatkan ayam pada kandang sesuai dengan perlakuan 

2. Memberi pakan ayam 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari 

3. Ayam diberi minum secara adlibidtum 

4. Mempersiapkan mesin tetas dan perlengkapannya 

5. Pengambilan telur mulai dilakukan pada hari ke14, dan 15 

6. Telur yang telah diambil dibersihkan, diberi tanda sesuai dengan 

perlakuan, dan dimasukkan ke dalam mesin tetas 

7. Pembalikan telur mulai dilakukan pada hari ke-5, dan seterusnya 

sampai hari ke-18 



 
 

8. Peneropongan dilakukan pada hari ke-7 untuk mengetahui fertilitas 

telur dan dilakukan pada hari ke-14 untuk mengetahui perkembangan 

embrio. 

9. Menyeleksi anak ayam yang normal dengan cara melihat penampilan 

DOC tersebut. 

Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan jika terdapat perbedaan yang nyata antara 

perlakuan, dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s dengan paket program 

SAS (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis didapat rataan fertilitas 

telur, daya tetas, dan normalitas DOC pada tabel1. 

Tabel 1. Rataan Fertilitas, Daya Tetas, dan Normalitas DOC 

                               Variabel yang diamati 

Perlakuan Fertilitas (%) Daya tetas (%) Normalitas (%) 

P1 94,44a 94,44a 93,33a 

P2 78,85b 86,60a 95,83a 

P3 71,88b 90,44a 91,88a 

P4 65,57c 86,05a 92,93a 

Keterangan:Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan     

perbedaan sangat nyata (P<0,01). 

  P1= satu pejantan : lima betina 

  P2= satu pejantan : sepuluh betina 

  P3= satu pejantan : limabelas betina 

  P4= satu pejantan : duapuluh betina 

 

Fertilitas Telur 

Fertilitas telur diartikan sebagai persentase telur-telur yang 

memperlihatkan adanya perkembangan embrio dari sejumlah telur yang ditetaskan 

tanpa memperhatikan telur tersebut  menetas atau tidak. Tabel 1 menunjukkan 

bahwa sex ratio berpengaruh sangat nyata terhadap fertilitas telur (P<0,01). 

Fertilitas telur tertinggi pada P1 yaitu 94,44 persen, kemudian disusul pada P2 

78,85 persen, P3 71,88 persen, dan yang terendah pada P4 65,57 persen.  

Perbedaan sex ratio berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap fertilitas 

telur diakibatkan karena  perkawinan yang terjadi tidak merata. Kesempatan ayam 

Arab jantan untuk mengawini betina yang ada  pada P1 lebih tinggi dibandingkan 

pada P2, P3, dan pada P4. Septiawan (2007)  menyatakan bahwa, seekor ayam 

Arab pejantan mampu untuk  membuahi 3-5 eko r ayam  betina  dalam  tempo  15 

menit    dalam    kondisi   yang    normal.  Setiap   kali  kawin   akan   dikeluarkan 



 
 

 sperma sebanyak 0,1 hingga 1,0 cc dengan warna putih dan cair, dan kandungan 

volume tersebut mengandung jutaan spermatozoa, tetapi sperma itu akan 

berkurang bila temperatur kandang tinggi. Frekuensi perkawinan yang semakin 

sering menyebabkan volume semen dan jumlah sel spermanya akan berkurang 

sehingga akan menurunkan fertilitas telur. 

Faktor lain yang mempengaruhi fertilitas telur yaitu perbedaan populasi 

perkandang. Pada P1 populasi ayam sangat rendah, pada P2, dan pada P3 populasi 

dengan batas yang bisa ditolerir untuk ayam Arab, karena pejantan masih 

berkesempatan untuk mengawini induk, sedangkan pada P4 populasi ayam sangat 

tinggi sehingga memiliki tingkat fertilitas telur yang rendah, karena untuk 

dikawini pejantan relative sedikit. 

Fertilitas telur pada sex ratio 1:5 (94,44 persen) lebih tinggi 

dibandingkan dengan sex ratio 1:10 (78,85 persen), sex ratio 1:15 (71,88 persen), 

dan sex ratio 1:20 (65,57 persen). Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan 

hasil penelitian Suyasa (2006), pembibitan ayam kampung dengan perbandingan 

jantan dan betina 1:5 979,17 persen), 1:17 (62,50 persen), dan 1:19 (75,00 

persen).  

Hasil uji Duncan’s menunjukkan fertilitas telur ayam Arab pada sex ratio 

P1≠P2; P1≠P3; P1≠P4; P2≠P4; dan pada P2=P3, hal ini membuktikan bahwa 

pejantan masih sanggup untuk mengawini betina dengan imbangan sex ratio 1:15. 

Sex ratio antara ayam jantan dan betina dengan perkawinan alami berkisar 1 

jantan dan 10 betina (Iskandar, 2007). 

 

 



 
 

Daya tetasp 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai  

pengaruh sex ratio ayam Arab terhadap daya tetas dengan perbandingan jantan 

dan betina 1: 5, 1:10, 1:15, dan 1:20 yang telah dianalisis menunjukkan bahwa sex 

ratio tidak berpengaruh nyata (P>0,05)  terhadap daya tetas seperti ditunjukkan 

pada tabel 1. 

Rata-rata daya tetas ayam Arab tertinggi pada sex ratio 1:5 (94,44 

persen), kemudian disusul pada sex ratio 1:15 (90,44 persen), pada sex ratio 1:10 

(86,60 persen), dan terendah pada sex ratio 1:20 (86,05 persen) (Tabel 1). Sex 

ratio tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap rata-rata daya tetas telur ayam 

Arab, hal ini berarti daya tetas ayam Arab pada sex ratio 1:5, 1:10, 1:15 dan 1:20 

relatif sama. Daya tetas telur dipengaruhi oleh mesin tetas , bagaimana tata cara 

meletakkan telur, pengaturan suhu, dan kelembaban mesin tetas.  

Menurut North dan Bell (1990), semakin tinggi jumlah telur yang fertil 

dari sejumlah telur yang ditetaskan akan dihasilkan persentase daya tetas yang 

tinggi, namun fertilitas telur yang tinggi tidak selalu mengakibatkan daya tetas 

yang tinggi juga, karena selain fertilitas daya tetas juga dipengaruhi oleh kualitas 

telur.  

Faktor yang menyebabkan  tinggi rendahnya daya tetas telur adalah 

bentuk dari mesin tetas yang digunakan pada waktu penetasan (Septiawan, 2007). 

Menurut Sudjarwo (1998), beberapa faktor yang memengaruhi daya tetas yaitu 

teknis pada waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas (bentuk telur, bobot 

telur, keadaan kerabang, ruang udara dalam telur, dan lama penyimpanan) dan 

teknis operasional dari petugas yang menjalankan mesin tetas (suhu, kelembaban 



 
 

sirkulasi udara, dan pemutaran telur) serta faktor yang terletak pada induk yang 

digunakan. 

Normalitas DOC 

Normalitas DOC merupakan penampilan keadaan yang baik dari anak 

ayam berumur satu hari. Salah satu cara melihat  DOC yang normal setelah 

menetas adalah dengan melihat bentuk fisik dari DOC tersebut, bentuk fisik tidak 

boleh cacat, anak ayam terlihat lincah, dan bulu terlihat berkilau. 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh sex ratio ayam Arab terhadap 

normalitas DOC setelah dianalisis menunjukkan bahwa, sex ratio tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap normalitas DOC (Tabel 1). Hasil rataan 

pengaruh sex ratio terhadap normalitas DOC pada  sex ratio 1:10 (95,83 persen) 

lebih tinggi dibandingkan dengan, sex ratio 1:5 (94,44 persen), sex ratio 1:20 

(92,92 persen), dan sex ratio 1:15 (91,88 persen). Proses penanganan anak ayam 

setelah menetas atau pasca menetas sangat berpengaruh terhadap kualitas DOC, 

serta didukung oleh suhu lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak ayam 

(37- 40oC).  

Rasyaf (1995), mengatakan bahwa tata laksana penanganan pasca 

penetasan sangat berpengaruh terhadap kualitas DOC. Penangan pasca menetas 

meliputi kegiatan pengeluaran DOC dari mesin tetas, seleksi, culling pada 

ayam yang baru menetas, serta pendistribusian. Setelah telur-telur itu menetas 

yang keluar dari cangkangnya tidak boleh langsung diangkat dari mesin tetas, 

melainkan harus dibiarkan dulu beberapa saat sampai bulunya kering (Irawan, 

2002). 



 
 

Menurut Sujionohadi dan Iwan (2000), beberapa ciri ayam umur satu hari 

yang normal yaitu berkualitas baik berdasarkan penampilannya secara umum dari 

luar (general appearance) ayam umur 1 hari terlihat aktif, mata cerah dan lincah, 

memiliki kekebalan yang tinggi dari indduknya, kaki besar dan basah seperti 

minyak, bulu cerah, dan keadaan tubuh yang normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulan 

bahwa, sex ratio ayam Arab (1:5 ; 1:10 ; 1:15 ; dan 1:20) berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap fertilitas telur, tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap daya tetas dan normalitas DOC. 

Saran 

Disarankan pada peneliti selanjutnya agar menggunakan rasio yang lebih 

sempit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RINGKASAN 

 

Produktivitas ternak terutama ternak unggas seperti ayam Arab saat ini 

sangat rendah jika dilihat dari perkembangannya, hal ini sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan dalam budi daya ayam Arab yang masih relatif sedikit. Manajemen 

pemeliharaan sangat menentukan keberhasilan dalam suatu usaha. Pentingnya 

memperhatikan imbangan perbandingan jantan dengan betina dalam pelaksanaan 

usaha budi daya ternak unggas tidak diperhatikan oleh para peternak. Kondisi 

optimum pertumbuhan ternak akan tercapai dengan maksimal apabila peternak 

memperhatikan imbangan jantan dengan betina dalam pemeliharaan serta di 

dukung oleh kesehatan ternak, umur ternak, pembibitan yang baik, dan pemasaran 

yang luas untuk peternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih mengalami 

kendala, dalam hal ini dibutuhkan informasi mengenai budi daya pemeliharaan 

unggas dengan manajemen yang baik. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha ayam Arab 

petelur atau pembibitan yaitu, adanya faktor yang mendukung dalam usaha demi 

keberhasilan, seperti menentukan imbangan jantan dengan betina dalam 

pemeliharaan, hal ini sangat penting, karena akan menentukan efisiensi 

penggunaan pejantan sehingga biaya pengeluaran akan berkurang, baik itu biaya 

pemeliharaan pejantan, kandang, dan pakan. Berkurangnya jumlah pejantan yang 

dibutuhkan maka hal ini bisa menunjang untuk meringankan beban pemeliharaan 

dan memperbanyak jumlah peliharaan. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas produktifitas  ayam Arab dengan 

mencari tahu sex ratio yang tepat untuk tercapainya efisiensi sangat perlu, maka 



 
 

penelitian ini memberi jawaban bahwa sex ratio 1:15 baik untuk dijadikan acuan 

dalam usaha memelihara ayam Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu pengaruh sex ratio terhadap 

fertilitas telur, daya tetas, dan normalitas DOC dengan menggunakan 

perbandingan jantan dan betina 1:5, 1:10, 1:15, dan 1:20. Rancangan percobaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 ulangan, apabila terjadi perbedaan yang 

nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata fertilitas telur 

tertinggi terdapat pada P1 (94,44 persen), diikuti oleh P2 (78,84 persen), 

kemudian P3 (71,88 persen), dan terendah pada P4 (65,56 persen). Daya tetas 

tertinggi terdapat pada P1 (94,44  persen), di ikuti oleh perlakuan P3 (90,44 

persen), kemudian P2 (86,60 persen), dan terendah pada P4 (86,05 persen). 

Normalitas DOC tertinggi terdapat pada P2 (95,83 persen), di ikuti oleh P1 (94,44 

persen), kemudian P4 (92,92 persen), dan terendah pada P3 (91,88 persen). Hasil 

analisis variansi (ANOVA) menunjukkan bahwa sex ratio  berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap fertilitas telur, tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap daya tetas, dan normalitas DOC. Setelah dilanjutkan dengan Uji jarak 

berganda Duncan’s, ternyata fertilitas telur menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) antara P1 dengan P2, P3, dan P4, antara P2 dengan P4, dan antara 

P3 dengan P4), tetapi antara P2 dengan P3 menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05). Disarankan pada peneliti selanjutnya agar menggunakan rasio 

yang lebih sempit. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 1. Data Yang Diperoleh Selama Proses Penetasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Ulangan 

Telur yang 

ditetaskan 

(butir) 

Fertil 

(butir) 

Infertil 

(butir) 

Kematian 

(butir) 

Menetas 

(ekor) 

Abnormal 

(ekor) 

Normal 

(ekor) 

P1 (1:5) 

U1 5 5 0 0 5 0 5 

U2 6 5 1 0 5 1 4 

U3 6 6 0 1 5 0 5 

P2 (1:10) 

U1 13 10 3 2 8 1 7 

U2 13 11 2 1 10 0 10 

U3 13 9 3 1 8 0 8 

P3 (1:15) 

U1 19 13 6 1 12 2 10 

U2 20 15 5 2 13 1 12 

U3 18 13 5 1 12 0 12 

P4 (1:20) 

U1 27 19 8 3 16 1 15 

U2 24 14 10 2 12 1 11 
U3 25 17 8 2 15 1 14 

Total 12 189 137 52 16 121 8 115 



 
 

LAMPIRAN 2. Fertilitas, Daya Tetas, dan Normalitas DOC. 

PERLAKUAN ULANGAN  (%) (%)  (%) 

P1 (1:5) 

U 1 100 100 100 

U2 83,333 100 80 

U3 100 83.333 100 

Rataan 94,44 94,44 93,33 

P2 (1: 10) 

U1 76.923 80 87.5 

U2 84.615 90.909 100 

U3 75 88.9 100 

Rataan 78,85 90,44 95,83 

P3 (1:15) 

U1 68.421 92.307 83.333 

U2 75 86.7 92.307 

U3 72.222 92.307 100 

Rataan 71,88 86,60 91,88 

P4 (1:20) 

U1 70.37 84.21 93.75 

U2 58.333 85.714 91.7 

U3 68 88.235 93.333 

Rataan 65,57 86,05 92,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 3. Hasil Analisis Fertilitas, Daya Tetas, dan Normalitas DOC 

 Variabel yang diamati 

Perlakuan Fertilitas (%) Daya tetas (%) Normalitas (%) 

P1 94,44 94,44 93,33 

P2 78,85 90,44 95,83 

P3 71,88 86,60 91,88 

P4 65,57 86,05 92,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 4. Rataan Analisis Fertilitas Menggunakan Program SAS 

(Statistical Analysis System ) 
 

The SAS System 

 

The ANOVA Procedure 

 

Class Level Information 

 

Class   Levels    Values 

                       Perlakuan    4    1:5 1:10 1:15 1:20 

 

 

Number of observations    12 

                       The SAS System 11:28 Friday,May 12,2016    

 

The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: FERTILITAS 

 

Sum of 

Source    DF      Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

Model      3     2016.329246   672.109749      34.71    <.0001 

 

Error      8     154.906101    19.363263 

 

Corrected  

Total     11     2171.235347 

 

 

R-Square     Coeff Var      Root MSE    FERTILITAS  

 

0.928655      5.564900      4.400371       79.07367 

 

 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for FERTILITAS 

 

Alpha                        0.05 

Error Degrees of Freedom        8 

Error Mean Square        19.36326 

 

Number of Means          2          3          4 

Critical Range       8.285      8.634      8.829 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

Duncan Grouping          Mean      N    Perlakuan 

 

               A        94.444      3    1:5 

               B        78.846      3    1:10 

               B        71.881      3    1:15 

               C        65.568      3    1:20 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 5. Rataan Analisis Daya Tetas Menggunakan Program SAS 

( Statistical Analysis System ) 

 
 

The SAS System 

 

The ANOVA Procedure 

 

Dependent Variable: DAYA TETAS 

 

Sum of 

Source     DF   Squares    Mean Square   F Value    Pr > F 

 

Model      3   136.6422303 45.5474101       1.29    0.3416 

 

Error      8   281.8417067 35.2302133 

Corrected  

Total     11   418.4839369 

 

 

R-Square     Coeff Var      Root MSE    DAYA TETAS Mean 

 

0.326517      6.640412      5.935504       89.38458 

 

 

The SAS System 

 

The ANOVA Procedure 

 

Duncan's Multiple Range Test for DAYA TETAS 

 

Alpha                        0.05 

Error Degrees of Freedom        8 

Error Mean Square        35.23021 

 

 

Number of Means          2          3          4 

Critical Range       11.18      11.65      11.91 

 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

Duncan Grouping          Mean      N    Perlakuan 

 

              A        94.444      3    1:5 

              A        90.438      3    1:15 

              A        86.603      3    1:10 

              A        86.053      3    1:20 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 6. Rataan Analisis Normalitas Menggunakan Program SAS 

(Statistical Analysis System ) 
 

The SAS System 

 

The ANOVA Procedure 

 

 

Dependent Variable: NORMALITAS 

 

Sum of 

Source     DF   Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

 

Model      3   26.9810647   8.9936882      0.17    0.9157 

 

Error      8   430.8748900  53.8593613 

 

Corrected  

Total     11     457.8559547 

 

 

R-Square     Coeff Var      Root MSE    NORMALITAS Mean 

 

0.058929      7.826372      7.338894        93.77133 

 

 

The ANOVA Procedure 

 

Duncan's Multiple Range Test for NORMALITAS 

 

Alpha                        0.05 

Error Degrees of Freedom        8 

Error Mean Square        53.85936 

 

 

Number of Means          2          3          4 

Critical Range       13.82      14.40      14.72 

 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

Duncan Grouping          Mean      N    Perlakuan 

 

              A        95.833      3    1:10 

              A        93.333      3    1:5 

              A        92.928      3    1:20 

              A        91.880      3    1:15 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 7. Gambar-gambar penelitian 

Pengambilan Ayam dari kandang 
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Membersihkan telur 

 

 

 

 

 

 

 

Penandaan telur 

 

 

 

 

 

 Membersihkan dan mengatur su 

 

Menempatkan telur pada rak 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Peneropongan Telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penangan DOC  
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