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ABSTRACT 
 
 
 

EFFECT OF AGE AND PUBIS BONE (Os. Pubis) DISTANCE TO EGG 
PRODUKTION 

 
 The research was conducted in Sucipto Munandar farm, located at 
Donowagis village of Karang Ploso, Malang during May 30th to Juny 29th, 2008.  
 The aim of the research was to study the effect of age and pubic bone (os. 
pubis) distance on egg production. The result of this research can be used for 
information of all people about effect of age and pubis bone (os. pubis) distance 
on egg production and egg weight. 
 Materials of the reseach were 120 leyer, cage system sizing 42 cm x 20 cm 
x 36 cm, jangka sorong and neraca ohaus. The research use nested design. The 
subject reseach is HDP (Henday egg Production) and egg weight. 
 The result of the reseach showed the average of HDP layer 41 week age at 
pubis distance of 3,5 cm; 4 cm; and 4,5 cm parity were 81,33 + 3,44 ; 83,75 + 
3,82 and 88,33 + 2,20, and the average of HDP layer 75 week age at pubis 
distance of 3,5 cm; 4 cm; and 4,5 cm parity were 76,17 + 1,47 ; 77,00 + 2,20  and 
78,67 + 1,54  respectively, gave significantly (P<0,01). The average of egg weight 
layer 41 week age at pubic distance of 3,5 cm; 4 cm; and 4,5 cm parity were 65,28 
+ 1,29 ; 66,50 + 1,46 and 68,13 + 1,12. and the average of HDP layer 75 week age 
at pubis distance of 3,5 cm; 4 cm; and 4,5 cm parity were 67,98 + 0,34 ; 68,50 + 
1,18 and 69,23 + 1,43 respectively, gave significantly (P<0,01).  
 
 
Keywords : pubic bone, egg weight, HDP, layer. 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH UMUR DAN JARAK TULANG PUBIS (Os. Pubis) 
TERHADAP PRODUKSI TELUR 

 
 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam milik Sucipto Munandar di 
desa Donowagir, Karang ploso, Malang, pada tanggal 30 mei sampai tanggal 29 
juni 2008. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur dan 
jarak tulang pubis (os. pubis) terhadap produksi telur. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak terkait mengenai pengaruh 
umur dan jarak tulang pubis terhadap produksi telur. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur sebanyak 
120 ekor, kandang battery dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 42 cm x 
20 cm x 36 cm, jangka sorong dan neraca ohaus. Metode yang digunakan adalah 
metode percobaan dengan rancangan tersarang. Variable yang diukur adalah HDP 
(Henday egg Production) dan bobot telur.  
 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata HDP ayam umur 41 minggu 
dengan jarak tulang pubis 3,5 cm; 4 cm; dan 4,5 cm berturut-turut adalah 81,33 + 
3,44 ; 83,75 + 3,82 dan 88,33 + 2,20 .Sedangkan rata-rata HDP pada ayam petelur 
umur  75 minggu dengan jarak tulang pubis 3,5 cm; 4 cm dan 4,5 cm secara 
berturut-turut adalah 76,17 + 1,47 ; 77,00 + 2,20  dan 78,67 + 1,54 serta 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). HDP tertinggi pada ayam 
petelur umur 41 minggu. Rata-rata berat telur pada ayam petelur umur  41 minggu 
dengan jarak tulang pubis 3,5 cm; 4 cm dan 4,5 cm secara berturut-turut adalah 
65,28 + 1,29 ; 66,50 + 1,46 dan 68,13 + 1,12. Sedangkan rata-rata berat telur pada 
ayam petelur umur  75 minggu dengan jarak tulang pubis 3,5 cm; 4 cm dan 4,5 cm 
secara berturut-turut adalah 67,98 + 0,34 ; 68,50 + 1,18 dan 69,23 + 1,43 serta 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah umur dan jarak tulang pubis 
berpengaruh terhadap HDP dan bobot telur. Pada umur yang sama dengan jarak 
tulang pubis yang berbeda memberikan produksi telur yang berbeda. Dimana 
semakin lebar jarak antara tulang pubis semakin besar pula produksi telur baik 
HDP maupun berat telur. HDP tertinggi dicapai pada ayam petelur umur 41 
minggu sedangkan bobot telur tetinggi dicapai pada ayam petelur umur 75 
minggu. Disarankan untuk menghasilkan produksi telur yang tinggi hendaknya 
dipilih ayam petelur dengan umur yang masih muda (sudah masuk periode layer, 
umur 19-20 minggu) dan jarak tulang pubis yang lebar, yaitu sekitar tiga jari atau 
lebih (kurang lebih 4,5 cm) Sehingga kemungkinan besar ayam tersebut 
menghasilkan HDP dan bobot telur yang tinggi. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan khususnya disini pangan 

asal ternak, maka kita dituntut untuk meningkatkan produk-produk hasil 

peternakan seperti susu, telur dan daging. Dari ketiga produk peternakan tersebut 

telur merupakan produk asal peternakan yang paling banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat, hal ini disebabkan karena telur merupakan sumber protein hewani 

yang murah. Bagi para peternak ayam petelur hal ini merupakan peluang yang 

bagus untuk pemasaran. Sehingga peternak harus memacu ternaknya supaya bisa 

mencukupi kebutuhan pasar tersebut dan juga mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Untuk mencapai hal tersebut peternak harus melakukan manajemen 

pemeliharaan dengan baik, yaitu mulai dari starter, grower dan layer.  

 Dalam usaha pemeliharaan ayam petelur terdapat beberapa periode yaitu 

periode starter merupakan fase awal ( untuk ayam muda / DOC sampai umur 8 

minggu), periode grower yang merupakan fase pertumbuhan (  untuk ayam dara 

mulai umur 9 hingga 20 minggu ), dan periode layer  merupakan fase produksi 

dan bertelur ( umur 21 minggu sampai afkir pada umur 75 sampai 80 minggu ) 

(Kartadisastra, 1994).  

 Pada saat ayam mencapai fase layer maka ayam tersebut sudah mulai 

berproduksi, produksi telur pada ayam tersebut akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur ayam tersebut dan suatu saat akan mencapai puncak produsi 

yaitu produksi tertinggi / terbanyak yang dicapai oleh ayam tersebut, setelah ayam 
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tersebut mengalami puncak produksi maka ayam tersubut produksinya cenderung 

menurun sedikit demi sedikit.  

 Ayam petelur yang mempunyai produksi telur tinggi mempunyai ciri-ciri 

diantaranya adalah jarak tulang pubis (Os Pubis) lebih dari tiga jari manusia, 

kalau diraba perutnya lunak, kloaka bulat telur, lebar, basah, dan kelihatan 

mengkilat, badan agak memanjang tubuh penuh dan punggung luas, bentuk kepala 

ayam bagus, mata bersinar cerah jengger merah cerah (Sudaryani dan Santoso, 

1997). Pada ayam yang sedang produksi mempunyai jarak antara dua tulang pubis 

semakin melebar, tetapi apakah jarak antara tulang pubis tersebut berkaitan 

dengan produksi telur masih perlu dilakukan penelitian.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Jarak tulang pubis pada ayam petelur berbeda-beda, ada yang lebar dan 

ada pula yang sempit. Meskipun ayam petelur mempunyai umur yang sama belum 

tentu jarak tulang pubisnya juga sama. Begitu juga produksi telur dari masing 

individu tersebut juga tidak sama. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan 

apakah terdapat pengaruh umur dan jarak tulang pubis terhadap produksi telur. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur dan 

jarak tulang pubis terhadap produksi telur. 
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1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

peternak dan praktisi mengenai pengaruh umur dan jarak tulang pubis terhadap 

produksi telur. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Os pubis pada unggas berbeda dengan Os pubis pada mamalia, dimana 

susunannya terbuka pada bagian ventralnya. Os pubis pada unggas memanjang 

kebelakang sehingga ujungnya dapat diraba dibawah vent nya. Kiri dan kanan 

jarak kedua ujung ini dapat dipakai untuk mendeteksi produksi telur 

(Indarto,1999).  Jarak antar tulang pubis untuk ayam petelur yang produktif adalah 

2-3 jari (Anonymousf, 2007). Menurut Sudaryani dan Santoso (1995) Ayam 

petelur yang mempunyai produksi telur tinggi mempunyai ciri-ciri diantaranya 

adalah jarak antar tulang pubis (Os pubis) lebih dari tiga jari manusia, kalau 

diraba perutnya lunak, kloaka bulat telur, lebar, basah, dan kelihatan mengkilat, 

badan agak memanjang tubuh penuh dan punggung luas, bentuk kepala ayam 

bagus, mata bersinar cerah jengger merah cerah.  

 

1.6. Hipotesis  

Terdapat perbedaan pengaruh umur dan jarak tulang pubis terhadap 

produksi telur. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang efisien sebagai penghasil telur (Wiharto, 

2002). Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus 

untuk diambil telurnya (Anonymousb, 2000). Ayam tipe petelur merupakan ayam 

ras yaitu jenis ayam yang berasal dari luar negeri yang bersifat unggul sesuai 

dengan tujuan pemeliharaan karena telah mengalami perbaikan mutu genetik 

(Suprijatna, 2005). Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang 

dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam unggas pada awalnya berasal dari 

ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara, serta dapat bertelur cukup 

banyak. Tahun demi tahun, ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat 

oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang banyak, karena ayam 

hutan tadi dapat diambil telur dan dagingnya, maka arah dari produksi yang 

banyak dalam seleksi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi 

daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal 

dengan ayam petelur. Seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur hingga 

kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur cokelat. Persilangan dan 

seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang 

ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek dibuang dan sifat baik 

dipertahankan, inilah yang kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul 

(Anonymousd, 2005). 
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Keunggulan ayam petelur dibandingkan ayam kampung adalah sebagai 

berikut : laju pertumbuhan dancapaian dewasa kelamin lebih cepat, kemampuan 

berproduksi lebih tinggi, nilai konversi pakan atau kemampuan dalam 

memanfaatkan ransum lebih baik, periode bertelur lebih panjang 

(Sudarmono,2003) Berdasarkan tipenya, ayam ras petelur dibedakan menjadi dua 

yaitu tipe ringan dan tipe sedang. Ayam ras petelur tipe ringan dikembangkan 

khusus untuk menghasilkan telur masa produksi dijual sebagai ayam afkir yang 

harga dagingnya sangat murah. Ciri ayam ini adalah badannya ramping, postur 

tubuh kecil dan telur berwarna putih yang ukurannya lebih kecil dari ayam ras 

petelur tipe sedang. Ayam ras petelur tipe sedang mempunyai postur tubuh yang 

cukup besar dan pada akhir masa produksi bisa dijual sebagai ayam pedaging. 

Telur yang dihasilkan berwarna coklat dan ukurannya lebih besar. Ayam tipe 

sedang ini disebut juga tipe dwiguna (Abidin, 2004). 

 

2.2. Umur 

 Secara keseluruhan pemeliharaan ayam petelur dibagi menjadi beberapa 

periode yaitu periode starter (umur 0 minggu sampai 8 minggu) dimana 

merupakan fase awal, periode grower yang merupakan fase pertumbuhan (  untuk 

ayam dara mulai umur 9 hingga 20 minggu ), dan periode layer  ( umur 21 

minggu sampai afkir pada umur 75 sampai 80 minggu ) merupakan fase produksi 

dan bertelur (Kartadisastra, 1994).  

 Ayam petelur akan mulai berproduksi pada umur 5 sampai 5,5 bulan (20-

22 minggu). Produksi akan meningkat dengan cepat pada bulan-bulan pertama 

dan mencapai puncaknya sekitar umur 7-8 bulan (28-32 minggu) kemudian 
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perlahan-lahan akan menurun sampai ayam diafkir sekitar umur 18 bulan (72 

minggu) (Indarto, 1990). 

 Pemeliharaan ayam petelur dibagi menjadi tiga periode yaitu periode 

starter, grower dan layer. Pada saat ayam petelur berumur 18 minggu ayam 

tersebut dipindahkan dari kandang grower menuju kandang layer, tujuan dari 

pemindahan ini adalah untuk  memberikan penanganan terhadap ayam tersebut 

karena menjelang produksi. Ayam tersebut akan mulai berproduksi pada umur 20 

minggu dan akan berahir pada umur 72 minggu. Ayam petelur biasanya mulai 

berproduksi pada umur lima bulan (20-21 minggu) dan akan terus belanjut       

rata-rata sampai 12 bulan (52 mingu) setelah itu mengalami periode rontok bulu. 

Ayam petelur akan berproduksi pada 20 minggu atau 20 minggu pertama, ayam 

petelur akan berproduksi penuh selama satu tahun (52-56 minggu). Pada kurun 

waktu tersebut ayam akan memaksimalkan produksi telurnya, pada kurun waktu 

ini kita harus memaksimalkan manajemen supaya efektif dan efisien supaya 

produksi dan keuntungan dapat dicapai secara maksimal (Abbott and Stewart, 

2006). 

Puncak produksi pada berbagai strain ayam petelur umumnya dicapai pada 

kisaran umur 27-45 minggu. Pada kisaran umur ini ayam akan menunjukkan 

prestasinya pada peternak sebagai pemelihara. Tetapi bentuk prestasi tersebut 

tergantung antara lain pada breeding (bibit), feeding (pakan) dan menajemen yang 

diterapkan (Anonymousc, 2002 ). 
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2.3. Jarak Tulang Pubis 

Tulang Pubis adalah dua tulang yang membentuk lengkung yang berada 

pada daerah panggul yang terletak pada kloaka ayam. Sebagian besar dari ayam 

petelur, kloaka akan pindah kebawah tulang pubis pada saat telur keluar. Jarak 

antara dua tulang ini pada ayam petelur adalah suatu indikator yang baik untuk 

menentukan ukuran telur. Idealnya, tulang ini mempunyai sedikit lemak dan 

tulang rawan yang menyelimutinya, barang kali tebalnya hanya 0,25 inci atau 

lebih sedikit (Don Schrider, 2003). 

Os pubis pada unggas memanjang kebelakang sehingga ujungnya dapat 

diraba dibawah vent nya kiri dan kanan, jarak kedua ujung ini dapat dipakai untuk 

mendeteksi produksi telur (Indarto,1999). 

 Ayam petelur yang mempunyai produksi telur tinggi mempunyai ciri-ciri 

diantaranya adalah jarak antar tulang pubis (Os Pubis) lebih dari tiga jari manusia, 

kalau diraba perutnya lunak, kloaka bulat telur, lebar, basah, dan kelihatan 

mengkilat, badan agak memanjang tubuh penuh dan punggung luas, bentuk kepala 

ayam bagus, mata bersinar cerah jengger merah cerah (Sudaryani dan Santoso, 

1995). 
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Tabel 1. Perbedaan ciri-ciri ayam berdasarkan daya bertelurnya. 

No Bagian tubuh ayam Daya bertelur tinggi Daya bertelur rendah 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Jengger 

 

Muka 

 

 

Lubang dubur 

 

 

 

Tulang pubis 

 

Lebar antar ujung 

tulang pubis 

Rongga perut 

 

 

Jarak antara ujung 

tulang pinggul 

dengan tulang dada 

Kulit badan 

 

Bulu  

 

Kaki  

Besar, kokoh, merah, 

mengkilap 

Cerah, mata bercahaya 

 

 

Besar, lebar, bentuknya 

oval memanjang, 

permukaannya licin 

dan basah 

Tipis, tajam, lembut 

 

3-4 jari orang dewasa 

 

Lembut  

 

 

4 jari orang dewasa 

atau lebih 

 

Lembut halus dan 

longgar 

Lengkap, padat dan 

mengkilap 

Pipih, kecil dan pucat 

kuning 

Kecil, mengkerut, 

kering dan pucat 

Pucat kekuningan, mata 

cekung dan tidak 

bercahaya. 

Kecil, bulat mengkerut, 

dan kering 

 

 

Ujungnya tebal, kasar, 

keras,  

Kurang dari 1 jari 

tangan orang dewasa 

Keras, penuh lemak, 

kecil dan sempit 

 

Kurang dari 2 jari 

tangan orang dewasa 

 

Keras, tebal, ketat 

karena penuh lapisan 

lemak 

Suram, kurang rapat 

 

Bulat, kasar, warna 

(Sujionohadi, Kliwon dan Iwan Setiawan, Ade. 2003; Sudarmono, 2003). 
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%100x
adayangayamJumlah
ituharitelurJumlah

 

Henday egg Production (HDP) =      n  x 100 % 
      m 

2.4. Produksi Telur 

Cara mudah untuk menentukan baik atau tidaknya seekor ayam di dalam 

produksi adalah dengan cara  periksa jengger, tulang-tulang pubis, abdomen, dan 

cloaca. Jika suatu induk ayam sedang bertelur, jengger dan pial, merah, lembut, 

dan halus; tulang-tulang pubis harus lentur, renggang; abdomen harus penuh,  dan 

lembut; dan cloaca harus yang besar, lembab. Ayam petelur yang baik mempunyai 

jarak antara tulang pubis tiga jari atau lebih (Melvin L. Hamre, 1990). 

Berat telur untuk ayam petelur umur 22 minggu berkisar antara 51 sampai 

54 gram berat telur ini akan terus naik sedikit demi sedikit seiring dengn 

pertambahan umur dari pada ayam petelur tersebut (Anonymousd, 2004). 

 Menurut Indarto (1990)  untuk dapat mengukur produksi telur dari 

sekelompok unggas petelur dapat menggunakan beberapa perhitungan, antara lain 

dengan HDP (Henday egg Production) dan HHP (Henhause egg Production)  

HDP (Henday egg Production) perhitungan berdasarkan jumlah layer per hari, 

rumusnya :  

 

Keterangan :  n = Produksi telur pada hari itu 

 m = Jumlah layer pada hari itu 

Menurut Rasyaf (2003) Henday membandingkan produksi telur yang 

diperoleh hari itu dengan jumlah ayam yang hidup pada hari itu. Henday 

mencerminkan produksi nyata dari ayam atau jumlah yang ada sekarang. Henday 

merupakan indikasi produksi yang baik. Henday egg Production dapat dinyatakan 

dengan rumus:  
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BAB  III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan ayam milik Bapak Sucipto 

Munandar Desa Donowagir Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, yang 

dimulai pada bulan juni sampai dengan bulan juli 2008. 

3.2. Materi Penelitian  

1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur periode 

layer yang berumur 41 minggu dan 75 minggu. Berjumlah 120 ekor, 

terdiri dari 60 ekor ayam petelur umur 41 minggu dan 60 ekor ayam 

petelur umur 75 minggu.  

2. Kandang baterai yang digunakan untuk menempatkan ayam petelur 

dengan ukuran panjang x lebar x tinggi yaitu 42 cm x 20 cm x 36 cm, 

dimana satu ekor ayam petelur ditempatkan dalam satu kandang baterai.  

3. Jangka sorong yang nantinya akan digunakan untuk mengukur jarak antara 

tulang pubis (Os Pubis), jarak antara ujung tulang pubis selah kiri dengan 

ujung tulang pubis sebelah kanan. 

4. Neraca Ohaus yang digunakan untuk mengukur berat telur. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Tersarang, dimana faktor jarak tulang pubis tersarang pada umur. Hal ini 

disebabkan karena faktor umur dan jarak tulang pubis tidak ditumpang tindihkan 
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atau difaktorialkan, dimana jarak tulang pubis pada umur 41 minggu tidak ada 

hubungannya dengan jarak tulang pubis umur 75 minggu. Pengelompokan 

berdasarkan atas  umur ayam (41 minggu dan 75 minggu) dan jarak tulang pubis 

(3,5 cm, 4 cm dan 4,5 cm),  tiap kelompok dilakukan 4 kali ulangan dengan 

jumlah sampel masing-masing ulangan 5 ekor ayam petelur. Produksi telur 

diamati dengan menggunakan HDP dan bobot telur. HDP didapat dengan cara 

membagi jumlah telur selama penelitian dibagi dengan jumlah ayam selama 

penelitian  dikalikan seratus persen. Bobot telur didapat dengan cara menimbang 

telur dengan menggunakan neraca ohaus. Pencatatan produksi pada ayam petelur 

dilakukan selama satu bulan, sehingga pencatatan produksi pada ayam petelur 

umur 41 minggu  sampai ayam tersebut berumur 45 minggu. Pada ayam petelur 

yang berumur 75 minggu pencatatan dilakukan sampai ayam tersebut berumur 79 

minggu. Pada saat penelitian tidak dilakukan penimbangan bobot badan pada 

ayam petelur hal ini disebabkan karena bobot badan dari pada ayam petelur 

tersebut dianggap seragam, keseragaman dari pada bobot badan ini terjadi karena 

pada saat grower sudah dilakukan seleksi bobot badan sehingga pada saat layer 

bobot badannya sudah seragam.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih ayam dengan jarak 

tulang pubis yang diinginkan yaitu 3,5 cm, 4 cm dan 4,5 cm. Pengukuran tulang 

pubis ini dilakukan dengan cara mengambil ayam dari kandang baterai kemudian 

diukur jarak tulang pubisnya dengan menggunakan jangka sorong.  Hasil dari 

pengukuran dicatat dan kandangnya diberi nomor. Dari hasil pengukuran ini 

didapatkan jarak tulang pubis masing-masing ayam dan dari data ini diambil 

sampel sesuai dengan yang diinginkan.  
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3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. HDP (Henday egg Production), dihitung dengan cara membagi jumlah 

telur selama penelitian dibagi dengan jumlah ayam x jumlah hari 

penelitian  dikalikan seratus persen. 

2. Berat telur, dihitung dengan cara menimbang telur dengan menggunakan 

timbangan Ohaus. 

 

3.5. Analisis Data 

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan nyata atau 

sangat nyata diantara perlakuan, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(Sastrosupadi, 1999). 

 

3.6. Batasan Istilah  

1. Jarak tulang pubis adalah jarak antara ujung tulang pubis sebelah kiri dan 

kanan yang diukur dengan menggunakan alat ukur (pada penelitian ini 

menggunakan jangka sorong). 

2. Produksi telur adalah jumlah telur yang dihasilkan selama waktu 

penelitian, diukur dengan menggunakan rumus HDP. 

3. HDP (Henday egg Production) adalah jumlah produksi telur berdasarkan 

jumlah layer yang ada selama penelitian. 

Rumus HDP = %100x
adayangayamJumlah
ituharitelurJumlah
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4. Umur ayam petelur yang diamati adalah ayam petelur yang berumur 41 

minggu dan 75 minggu. Ayam tersebut diamati selama satu bulan,  
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BAB  IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di peternakan ayam milik Sucipto Munandar 

Karang Ploso Malang. Jumlah ayam petelur yang digunakan adalah sebanyak 120 

ekor, yang terdiri dari 60 ekor ayam petelur umur 41 minggu dan 60 ekor ayam 

petelur umur 75 minggu.  

 

4.2. Pengaruh Umur Terhadap HDP 

 Data HDP pada ayam petelur pada umur 41 minggu dan 75 minggu dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. HDP pada ayam petelur umur 41 minggu dan 75 minggu 

Tulang pubis 

(cm) 

Umur 

41 Minggu  75 Minggu 

3,5 81,33  + 3,44    a 76,17 + 1,47    a 

4 83,75 + 3,82    a 77,00  +  2,20  a 

4,5 88,33 + 2,20     b 78,67  +  1,54  a 

Rata-rata 84,47 + 3,55     B 77,28 + 1,27    A 

Keterangan :  Huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan dalam satu 
umur, hurur besar menunjukkan pebedaan antar umur 41 minggu 
dengan 75 minggu. 

 
 Hasil analisa ragam pada lampiran 3. menunjukkan bahwa umur 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap HDP (P<0,01), hasil 

uji BNT  ( Beda Nyata Terkecil ) memberikan perbedaan pengaruh yang nyata, 

dengan rata-rata HDP pada ayam petelur umur 41 minggu lebih tinggi dari pada 
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ayam petelur umur 75 minggu. Disebabkan karena  pada umur 41 minggu ayam 

petelur berada dalam masa  produksi sehingga mempunyai HDP yang tinggi 

sedangkan pada ayam petelur umur 75 minggu adalah masa ayam petelur 

mendekati afkir sehingga HDP dari pada ayam petelur ini rendah. Puncak 

produksi pada berbagai strain ayam petelur umumnya dicapai pada kisaran umur 

27-45 minggu. Pada kisaran umur ini ayam akan menunjukkan prestasinya pada 

peternak sebagai pemelihara ( Anonymousc, 2002 ). Indarto, (1990) 

menambahkan bahwa Ayam petelur akan mulai berproduksi pada umur 5 sampai 

5,5 bulan (20-22 minggu). Produksi akan meningkat dengan cepat pada bulan-

bulan pertama dan mencapai puncaknya sekitar umur 7-8 bulan (28-32 minggu) 

kemudian perlahan-lahan akan menurun sampai ayam diafkir sekitar umur 18 

bulan (72 minggu)  

  

4.3. Pengaruh Jarak Pubis dalam Umur Terhadap HDP 

 Hasil analisa ragam pada lampiran 3. menunjukkan bahwa jarak pubis 

dalam umur memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap HDP (P<0,05), 

Hasil uji BNT  ( Beda Nyata Terkecil ) untuk jarak pubis dalam umur pada ayam 

petelur umur 41 minggu memberikan perbedaan pengaruh yang nyata karena pada 

ayam petelur umur 41 minggu sekresi hormon estrogen masih banyak, sedangkan 

pada ayam petelur umur 75 minggu tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata karena pada ayam petelur umur 75 minggu sekresi hormon estrogen sudah 

menurun ( sedikit ). Sekresi hormon estrogen mempengaruhi perkembangan dari 

pada tulang pubis, pada ayam yang jarak tulang pubisnya lebar sekresi hormon 

estrogen lebih banyak dari pada ayam yang jarak tulang pubisnya sempit, 
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sehingga HDP juga lebih besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuwanta (2008) 

Estrogen yang dihasilkan oleh ovarium berperan bagi perkembangan oviduk, 

mengatur keseimbangan kalsium saat terbentuknya kerabang telur, perkembangan 

tulang pubis, dan pertumbuhan bulu. Ditambahkan oleh Anwar dan Safitri (2005)  

Sekresi hormon estrogen akan menurun, hal ini terjadi pada unggas yang tua. 

Sekresi hormon estrogen mulai meningkat pada saat unggas menjelang bertelur 

dan akan menurun pada saat unggas menjelang rontok bulu, akan menigkat lagi 

setelah unggas tersebut selesai raontok bulu dan tumbuh bulu-bulu yang baru. 

 Pada ayam petelur umur 41 minggu ayam yang mempunyai jarak tulang 

pubis yang lebih lebar akan menghasilkan produksi (HDP) yang lebih tinggi. Pada 

ayam petelur umur 75 minggu cenderung ada peningkatan, ayam yang 

mempunyai jarak tulang pubis yang lebar akan menghasilkan produksi (HDP) 

yang tinggi, sesuai dengan pendapat Melvin (1990) Cara mudah untuk 

menentukan baik atau tidaknya seekor ayam di dalam produksi adalah dengan 

cara  periksa jengger, tulang-tulang pubis, abdomen, dan cloaca. Jika suatu induk 

ayam sedang bertelur, jengger dan pial, merah, lembut, dan halus; tulang-tulang 

pubis harus lentur; renggang; abdomen itu harus penuh, lembut, dan lembut; dan 

cloaca itu harus yang besar, lembab. Ayam petelur yang baik mempunyai jarak 

antara tulang pubis tiga jari atau lebih. Sudaryani dan Santoso (1995) Ayam 

petelur yang mempunyai produksi telur tinggi mempunyai ciri-ciri diantaranya 

adalah jarak antar tulang pubis (Os Pubis) lebih dari tiga jari manusia, kalau 

diraba perutnya lunak, kloaka bulat telur, lebar, basah, dan kelihatan mengkilat, 

badan agak memanjang tubuh penuh dan punggung luas, bentuk kepala ayam 
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bagus, mata bersinar cerah jengger merah cerah. Don Schrider (2003) 

menambahkan bahwa Karakteristik dari ayam petelur yang produktif adalah : 

1. Jengger dan pial lembut dan lebar. 

2. Kloaka lebar.  

3. Jarak yang lebar antara tulang pubis.  

4. Jarak yang lebar antara tulang pubis dan tulang dada. 

 5. Kulit halus. 

 6. Abdomen yang lebar dan lembut. 

 

4.4. Pengaruh Umur Terhadap Berat Telur 

Data berat telur pada ayam petelur pada umur 41 minggu dan 75 minggu 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Berat telur pada ayam petelur umur 41 minggu dan 75 minggu 

 
Tulang pubis 

(cm) 

Umur 

41 Minggu 75 Minggu 

3,5 65,28 + 1,29     a 67,98 + 0,34  a 

4 66,50 + 1,46    a 68,50 + 1,18  a 

4,5 68,13 + 1,12    b 69,23 + 1,43  a 

Rata-rata 66,64 + 1,43    A 68,57 + 0,62   B 

Keterangan :  Huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan dalam satu 
umur, hurur besar menunjukkan pebedaan antar umur 41 minggu 
dengan 75 minggu. 

 Hasil analisa ragam pada lampiran 4. menunjukkan bahwa umur dan jarak 

tulang pubis memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap berat 

telur (P<0,01), Hasil uji BNT  ( Beda Nyata Terkecil ) memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata, dengan rata-rata berat telur pada ayam petelur umur 75 
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minggu lebih tinggi dari pada ayam petelur umur 41 minggu. Disebabkan karena 

pengaruh umur dari pada ayam tersebut, semakin tua umur ayam petelur maka 

semakin tinggi berat telurnya, selain umur faktor yang mempengaruhi tingginya 

berat telur pada ayam petelur umur 75 minggu dibanding dengan ayam petelur 

umur 41 minggu adalah clucth, pada petelur umur 41 minggu mempunyai clucth 

yang lebih panjang dibandingkan dengan ayam petelur umur 75 minggu, hal ini 

dapat dilihat dari HDP ayam petelur tersebut pada ayam petelur umur 41 minngu 

HDP tinggi nya karena clutchnya tinggi sedangkan pada ayam petelur umur 75 

minggu HDP nya rendah karena clutchnya rendah. Berat telur untuk ayam petelur 

umur 22 minggu berkisar antara 51 sampai 54 gram berat telur ini akan terus naik 

sedikit demi sedikit seiring dengan pertambahan umur dari pada ayam petelur 

tersebut  ( Anonymousd, 2004 ). Blakely dan Bade (1991) menambahkan bahwa 

posisi sebutir telur pada suatu clutch mempengaruhi beratnya telur, berat telur 

akan menjadi tinggi pada induk yang mempunyai clutch pendek. Clutch adalah 

jumlah telur yang dikeluarkan oleh seekor induk ayam dalam hari-hari yang 

berurutan. Suatu siklus clutch berahir pada suatu hari tertentu dimana tidak ada 

telur yang dikeluarkan.  

4.5. Pengaruh Jarak Pubis dalam Umur Terhadap Berat Telur 

 Hasil analisa ragam pada lampiran 4. menunjukkan bahwa pubis dalam 

umur memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap berat telur (P<0,05), 

hasil uji BNT  ( Beda Nyata Terkecil ) untuk jarak pubis dalam umur pada ayam 

petelur umur 41 minggu memberikan perbedaan pengaruh yang nyata, karena 

Pada ayam petelur umur 41 minggu bobot telur ayam belum maksimal sehingga 

faktor jarak tulang pubis berpengaruh besar terhadap berat telur, sedangkan pada 
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ayam petelur umur 75 minggu tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

karena pada ayam petelur umur 75 minggu bobot telurnya sudah maksimal dan 

relatif stabil sehingga faktor jarak tulang pubis tidak memberikan pengaruh yang 

besar terhadap berat telur. Sesuai dengan pendapat Yuwanta (2008) berat telur 

meningkat selaras dengan umur ayam. Jika ayam mulai bertelur pada umur 21 

minggu ma jarang sekali terdapat berat telur kurang dari 50 gr. Pada ahir 

pemeliharaan berat telur mencapai 65 gr. Kenaikan berat telur secara cepat terjadi 

khususnya pada enam minggu pertama dari saat bertelur, kemudian terjadi 

kenaikan secara perlahan-lahan sampai umur 30 minggu. Berat telur akan 

mencapai maksimal dan relatif stabil setelah umur 50 minggu. Anonymousd, 

(2004) Berat telur untuk ayam petelur umur 22 minggu berkisar antara 51 sampai 

54 gram berat telur ini akan terus naik sedikit demi sedikit seiring dengan 

pertambahan umur dari pada ayam petelur tersebut , berat telur akan mencapai 

maksimal dan relatif stabil setelah ayam petelur berumur 56 minggu. 

 Pada ayam petelur umur 41 minggu ayam yang mempunyai jarak tulang 

pubis yang lebih lebar akan menghasilkan  berat telur  yang lebih tinggi. Pada 

ayam petelur umur 75 minggu cenderung ada peningkatan, sesuai dengan 

pendapat Don Schrider (2003) Tulang Pubis adalah dua tulang yang membentuk 

lengkung yang berada pada daerah panggul yang terletak pada kloaka ayam. Jarak 

antara dua tulang ini pada ayam petelur adalah suatu indikator yang baik untuk 

menentukan ukuran telur. Indarto (1999) Os pubis pada unggas memanjang 

kebelakang sehingga ujungnya dapat diraba dibawah vent nya. Kiri dan kanan 

jarak kedua ujung ini dapat dipakai untuk mendeteksi produksi telur. Sudaryani 

dan Santoso (1995) Ayam petelur yang mempunyai produksi telur tinggi 
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mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah jarak antar tulang pubis (Os Pubis) lebih 

dari tiga jari manusia, kalau diraba perutnya lunak, kloaka bulat telur, lebar, 

basah, dan kelihatan mengkilat, badan agak memanjang tubuh penuh dan 

punggung luas, bentuk kepala ayam bagus, mata bersinar cerah jengger merah 

cerah.  
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisa data dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Umur berpengaruh terhadap HDP dan bobot telur. 

2. Jarak tulang pubis berpengaruh terhadap HDP dan bobot telur pada ayam 

petelur umur 41 minggu. 

3. Semakin lebar jarak antara tulang pubis semakin besar pula produksi telur 

baik HDP maupun berat telur. 

4. HDP tertinggi dicapai pada ayam petelur umur 41 minggu sedangkan 

bobot telur tetinggi dicapai pada ayam petelur umur 75 minggu. 

 

Saran 

 Untuk menghasilkan produksi telur yang tinggi hendaknya dipilih ayam 

petelur dengan umur yang masih produktis (kurang lebih umur 41 minggu) dan 

jarak tulang pubis yang lebar, yaitu sekitar tiga jari atau lebih (kurang lebih 4,5 

cm) Sehingga kemungkinan besar ayam tersebut menghasilkan HDP dan bobot 

telur yang tinggi. 
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Lampiran 1. Data ayam petelur umur 41 minggu 
 

Jarak pubis Ulangan Σ Sampel 
(ekor) 

Σ Telur 
(butir) 

Rata-rata 
HDP (%) 

Rata-rata 
BT (gr) 

3,5 cm 

1 5 124 82,67 63,85 
2 5 128 85,33 66,87 
3 5 116 77,33 64,74 
4 5 120 80 65,64 

4 cm 

1 5 125 83,33 67,50 
2 5 124 82,67 67,40 
3 5 119 79,33 64,38 
4 5 133 88,67 66,72 

4,5 cm 

1 5 137 91,33 66,66 
2 5 129 86 69,30 
3 5 132 88 68,61 
4 5 132 88 67,93 

Keterangan : BT = bobot telur 
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Lampiran 2. Data ayam petelur umur 75 minggu 
 

Jarak pubis Ulangan Σ Sampel 
(ekor) 

Σ Telur 
(butir) 

Rata-rata 
HDP (%) 

Rata-rata 
BT (gr) 

3,5 cm 

1 5 116 77,33 68,23 
2 5 115 76,67 67,70 
3 5 111 74 68,31 
4 5 115 76,67 67,66 

4 cm 

1 5 112 74,67 69,69 
2 5 115 76,67 69,17 
3 5 120 80 69,09 
4 5 115 76,67 67,03 

4,5 cm 

1 5 116 77,33 67,62 
2 5 116 77,33 69,53 
3 5 120 80 68,73 
4 5 120 80 71,02 

Keterangan : BT = bobot telur 
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Lampiran 3.  Analisa statistik tentang HDP pada ayam petelur umur 41 
minggu dan 75 minggu berdasarkan jarak tulang pubis 

 

HDP 
Umur   

Σ  

  

41 Minggu 75 Minggu 

Pubis 3,5 4 4,5 3,5 4 4,5 

Ulangan   

      1 82,87 83,33 91,33 77,33 74,67 77,33 486,66 

2 85,33 83,67 86 76,67 76,67 77,33 485,67 

3 77,33 79,33 88 74 80 80 478,66 

4 80 88,67 88 76,67 76,67 80 490,01 

Pubis 
total 

325,33 335 353,33 304,67 308,01 314,66 1941 

Umur 
total 

1.013,66 927,34 1941 

1. Faktor Koreksi 
24

19412

=  

24
481.767.3

=  

 =  156.978,38 
 

2. JK total  = 82,872 + 83,332 + 91,332 +.................+ 802 – FK 

  = 157.288,84 – 156.978,38 

  = 546,99 

3. JK umur  FK−
+

=
12

34,92766,013.1 22

 

FK−=
12

07,466.887.1  

 = 157.288,84 - 156.978,38 

 = 310,46 

 
4. JK pubis dalam umur = 325,332 +...... + 314,662  - 1.013,662 + 927,342 
      4      12 

 = 157.402,90 – 157.288,84 

 = 114,06 
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5. JK galat = JK total – JK umur – JK pubis dalam umur 

 =  546,99 – 310,46 – 114,06 

 = 112,47 

Analisis ragam 

SK db JK KT F hitung 
F  tabel 

5 % 1 % 

Umur 1 310,46 310,46 45,63 ** 4,41 8,28 

Pubis dalam Umur 4 114,06 28,51 4,19 * 2,93 4,58 

Galat 18 112,47 6,80 

Total 23 546,99 

** = Sangat berbeda nyata (P<0,01) 
*   =  Berbeda nyata (P<0,05) 
 
 
Uji BNT untuk HDP 
 

BNT 0,05  = t 0,05 (18)
PubisxUlangan

KTG2   

  = 2,101 
34
80,62

x
x  

  = 2,227 

Umur Rata-rata HDP Notasi 

41 Minggu 84,47 b 

75 Minggu 77,28 a 

BNT 0,05 2,227 
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Uji BNT Pubis dalam umur untuk HDP 
 

BNT 0,05  = t 0,05 (4)
PubisxUlangan

KTG2   

  = 2,776 
34
80,62

x
x

 

  = 2,943 
 
 

Umur Jarak Pubis Rata-rata Notasi  

41 
3,5 81,33 a 
4 83,75 a 
4,5 88,33 b 

75 
3,5 76,17 a 
4 77,00 a 
4,5 78,67 a 

BNT 0,05 3,005 
. 
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Lampiran 4. Analisa statistik tentang berat telur pada ayam petelur umur        
41 minggu dan 75 minggu berdasarkan jarak tulang pubis 

 

Berat 
Telur 

Umur   

Σ  

  

41 Minggu 75 Minggu 

Pubis 3,5 4 4,5 3,5 4 4,5 

Ulangan 

      1  63,85 67,5 66,66 68,23 69,69 67,62 403,55 
2 66,87 67,4 69,3 67,7 69,17 69,53 409,97 
3 64,74 64,38 68,61 68,31 68,09 68,73 402,86 
4 65,64 66,72 67,93 67,66 67,03 71,02 406 

Pubis 
total 261,1 266 272,5 271,9 273,98 276,9 1622,38 

Umur 
total 

799,6 822,78 1622,38 

 
1. Faktor Koreksi = 1.622,382 
    24 

 = 2.632.305,74 
    24 

 = 109.671,54 

 
2. JK total  = 63,852 + 67,52 + 66,662 +.................+ 71,022 – FK 

  = 109.739,26 – 109.671,54 

  = 67,72 

 
3. JK umur = 799,62 + 822,782  -  FK 
    12 

  = 1.316.327,09  - FK 
       12 

  = 109.693,92 – 109.671,54 

  =  22,39 
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4. JK pubis dalam umur = 261,12 +...... + 276,92  - 799,62 + 822,782 
      4         12 

 = 109.713,43 – 109.693,92 

 = 19,51 

5. JK galat = JK total – JK umur – JK pubis dalam umur 

 = 67,72 – 22,39 – 19,51 

 = 25,83 

Analisis ragam 

SK db JK KT F hitung 
F  tabel 

5 % 1 % 

Umur 1 15,41 22,39 15,60 ** 4,41 8,28 

Pubis dalam Umur 4 29,79 4,88 3,40 * 2,93 4,58 

Galat 18 25,12 1,43 

Total 23 70,31 

** = Sangat berbeda nyata (P<0,01) 
*   =  Berbeda nyata (P<0,05) 
 
 
Uji BNT untuk berat telur 
 

BNT 0,05  = t 0,05 (18)
PubisxUlangan

KTG2   

  = 2,101 
34
43,12

x
x  

  = 1,027 

 

Umur Rata-rata berat telur Notasi 

41 Minggu 66,63 a 

75 Minggu 68,57 b 

BNT 0,05 1,027 
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Uji BNT pubis dalam umur untuk berat telur  
 

BNT 0,05  = t 0,05 (4)
PubisxUlangan

KTG2   

  = 2,776 
34
43,12

x
x

 

  = 1,357 
 
 

Umur Jarak Pubis Rata-rata Notasi  

41 
3,5 65,28 a 
4 66,50 a 
4,5 68,13 b 

75 
3,5 67,98 a 
4 68,50 a 
4,5 69,23 a 

BNT 0,05 1,357 
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Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Jangka sorong dan neraca ohaus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Penimbangan telur dan pencatatan HDP 
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Gambar 3. Tulang pubis 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pengukuran jarak tulang pubis 
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Gambar 5. Ayam petelur umur 41 minggu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Ayam petelur umur 75 minggu 
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