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ABSTRACT 

 

This research had been done at layer farm owned 

by Mr. Imam location in Dawuhan village, Kademangan, 

Blitar, from 30
th

 March until 28
th

  April 2015. The 

purpose of this research was to study the effect of width 

between the end of breast bone (sternum) and pubis of 

layer (Isa Brown) toward hen day production, egg index 

and egg weight. The method used was research using 

completely randomise desigh consist of four treatment 

with five replication. A hundred of selected layer strain 

Isa Brown at the age of 25 weeks were dended into four 

group as treatment based on the widht of pubis. The first 

treatment was layer with between the end of breast bone 

(sternum) and pubis as 55,2 – 60,3 mm. The second 
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treatment was layer with between the end of breast bone 

(sternum) and pubis as 60,4 – 65,5 mm.The third 

treatment was layer with between the end of breast bone 

(sternum) and pubis as 65,6 – 70,7 mm. The fourth 

treatment was layer with  70,8 - 76 mm. Based on the 

result, it is concluded that statistically, there was no 

different effect on the width between breast bone 

(sternum) and pubis to word HDP, egg index and egg 

weight. However, discriptivelly, based on the collected 

data, it is concluded that the forth treatmen (P4) with the 

witdh of 70,8 – 76 mm have a good performance, 

because it has a very high egg production followed by 

high egg mass with on ideal egg index as the Indonesian 

National Standart (SNI). It is suggested to do a selection 

on layer with a very depth with between breast bone 

(sternum) and pubis (at least 70,8 mm).   

 

Keywords : sternum, pubis bone, hand day production, 

egg index, egg weight 
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RINGKASAN  

 

 Ayam yang berproduksi tinggi pada bagian 

abdomen sangat lentur lembut dan terasa dalam bila di 

sentuh oleh tangan dan tidak keras. Serta jarak antara 

tulang dada ( Sternum ) dengan  kloaka atau Tulang pubis 

berjarak sekitar 3 sampai 4 jari orang dewasa. Tidak 

semua ayam dalam satu flock akan bertelur pada tingkat 

yang sama. Beberapa ayam mungkin tidak akan bertelur, 

sementara yang lain mungkin dapat berproduksi lebih 

awal dari sebagian besar kawanan. Secara ekonomi, akan 

sangat membantu untuk menemukan ayam tersebut dan 

megeluarkannya dari kawanan (flock), untuk 

melakukannya memerlukan kemampuan untuk menilai 
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persistensi dan intensitas bertelur dari setiap ayam. Jarak 

antara tulag dada (sternum) dengan tulang pubis dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menyeleksi ayam yang 

berproduksi tinggi. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan ayam 

petelur milik Bapak Imam pada tanggal 30 Maret sampai 

28 April 2015, yang terletak di Desa Dawuhan, 

kecamatan Kademangan, kabupaten Blitar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

jarak tulang sternum (keel) dengan tulang pubis yang 

berpengaruh terhadap produksi telur, indek telur dan 

berat telur ayam layer strain Isa Brown. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mengetahui hubungan antara tulang dada dengan 

tulang pubis terhadap produksi telur, maka dapat memilih 

secara tepat ternak yang produktifitasnya tinggi dan 

sebagai informasi tentang hubungan antara jarak sternum 

dengan tulang pubis ayam petelur strain Isa Brown untuk 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

program seleksi pra layer dan pengcullingan pada saat 

masa layer. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Ayam petelur strain Isa Brown umur 25 minggu 

sebanyak 100 ekor yang terlebih dahulu diseleksi dan di 

ukur jarak antara sternum dengan tulang pubisnya. Alat-

alat yang digunakan meliputi jangka sorong, timbangan 

digital, kertas label dan egg try. Metode penelitian yang 

digunakan adalah percobaan dengan menggunakan pola 
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Rancang Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan 

lima kali ulangan, pada masing-masing unit perlakuan 

terdapat lima ekor ayam petelur strain Isa Brown. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama 

sampai terakhir penelitian. Data yang didapat dari hasil 

lapang diolah dengan menggunakan bantuan software 

Microsoft Excel. Data yang diperoleh dari penelitian ini 

dianalisis dengan analisa ragam dengan metode 

percobaan yang dirancang dengan Rancangan Acak 

Lengkap, apabila hasil penelitian menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) atau sangat 

nyata (P<0,01), dilanjutkan dengan uji dancun’s. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0.05) terhadap produksi telur (HDP), Dari hasil 

analisi ragam menunjukan bahwa  jarak antara tulang 

sternum dengan tulang pubis tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi telur (P>0.05).  Pada tabel 2 didapat 

Han Day Production (HDP) tertinggi dengan rata – rata 

95,07 ± 1,38 yaitu pada P4, dimana pada P4 jarak antara 

tulang sternum dengan tulang pubis adalah 70,8 - 76  

mm. Meskipun dari hasil perhitungan statistik tidak 

menunjukan hasil yang nyata terhadap produksi telur, 

tetapi terdapat korelasi yang positif antara jarak  sternum 

dengan pubis terhadap produksi telur, indeks telur dan 

bobot telur dimana semakin lebar jarak sternum dengan 

pubis diperoleh HDP yang tinggi, indeks telur yang ideal 

dan berat telur yang tinggi.  
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Berdasarkan hasil dari penelitian dapat 

disimpulkan bahwa hubungan jarak antara tulang 

sternum dengan tulang pubis ayam petelur strain isa 

brown terhadap produksi telur, indeks telur dan bobot 

telur  secara analisis ragam tidak berbeda nyata  namun 

terdapat korelasi yang positif antara jarak sternum 

dengan pubis terhadap produksi telur, indeks telur dan 

bobot telur dimana semakin lebar jarak sternum dengan 

pubis semakin tinggi produksi telur, semakin ideal indeks 

bentuk telur dan berat telur semakin tinggi, dan 

disarankan untuk peternak, apabila dalam melakukan 

culling atau seleksi dapat menggunakan jarak antar 

tulang dada (sternum) dengan tulang pubis antara 70.8 – 

76 mm . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam ras petelur merupakan hasil rekayasa 

genetis berdasarkan karakter-karakter dari bangsa-bangsa 

ayam yang ada di dunia, namun demikian perbaikan-

perbaikan genetik terus dilakukan guna mencapai 

performa yang optimal, sehingga dapat memproduksi 

telur dalam jumlah yang banyak. Salah satu keuntungan 

dari ayam ras petelur adalah produksi telurnya yang lebih 

tinggi dibandingkan produksi telur ayam buras atau ayam 

kampung. Memilih ayam petelur memerlukan keahlian 

tersendiri, baik keahlian yang didapat dari pengalaman 

maupun dari belajar. Pemilihan ayam petelur diperlukan 

guna mendapatkan produktivitas peternakan yang tinggi 

dengan menerapkan sistem seleksi untuk mengeluarkan 

ayam-ayam yang rendah produksinya.  

Menurut Darwati (2002) diterangkan bahwa 

dalam melakukan seleksi harus dilakukan suatu 

pendugaan atas dasar performan yang ada. Seleksi 

dimaksudkan untuk meningkatkan keseragaman ayam 

petelur, dimana seleksi dilaksanakan berdasarkan 

performan karakter kualitatif yang meliputi warna bulu, 

warna shank, warna paruh, jarak ujung tulang sternum 

dengan tulang pubis, tinggi jengger dan bentuk jengger. 

Hal tersebut  ditambahkan oleh pendapat Hardjosubroto 

(2001) yang menyatakan bahwa seleksi adalah suatu 
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tindakan untuk memilih ternak yang dianggap 

mempunyai mutu genetik baik untuk dikembangbiakkan 

serta memilih ternak yang dianggap kurangbaik untuk 

disingkirkan dan tidak dikembangbiakkan lebih lanjut 

dan ayam yang menyimpang dari standar fenotipe 

maupun morfologi akan diculling atau disingkirkan. 

Disamping untuk meningkatkan keseragaman ayam 

petelur, seleksi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu 

genetik seperti seleksi fisik dan seleksi produksi. Seleksi 

terhadap ayam  induk (petelur) yang dapat dijadikan 

sebagai bibit, secara fisik ciri penampilan diantaranya, 

jarak antara tulang pubis dengan tulang dada lebarnya 4 

jari orang dewasa atau lebih (Rahayu, 2003). 

Karakter kualitatif sering dijadikan ciri khas dan 

patokan untuk menentukan jenis atau bangsa dari ternak. 

Hardjosubroto (2001), menyatakan bahwa karakter 

kualitatif dikendalikan satu atau beberapa gen dan tidak 

atau sedikit sekali dipengaruhi faktor lingkungan. Faktor 

genetik bersifat baka dan akan diwariskan pada 

keturunannya, oleh karena itu penelitian ini sangat perlu 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh lebar jarak antar 

tulang dada (sternum) dengan tulang pubis terhadap 

performan ayam petelur strain isa brown yang diukur 

dengan menggunakan jangka sorong, karena secara 

tradisional, peternak malakukan seleksi dengan 

menggunakan jari tangan sebagai ukuran lebar dan 

penelitian ini juga untuk mengetahui apakah jarak tulang 
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sternum dengan tulang pubis berpengaruh terhadap 

indeks telur, serta bobot telur ayam ras petelur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh antara jarak tulang dada (sternum) 

dengan tulang pubis ayam petelur strain Isa Brown 

terhadap produksi telur, indeks telur dan berat telur.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan jarak tulang sternum dengan 

tulang pubis  terhadap produksi telur, indek telur dan 

berat telur ayam layer strain Isa Brown.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

:  

 Acuan untuk mengetahui hubungan antara tulang 

dada dengan tulang pubis terhadap produksi telur, 

maka dapat memilih secara tepat ternak yang 

produktivitasnya tinggi. 

 Informasi tentang hubungan antara jarak sternum 

dengan tulang pubis ayam petelur strain Isa 

Brown untuk dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam melakukan program seleksi 

pra layer dan pengcullingan pada saat masa layer 
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1.5 Kerangka Pikir 

Strain Isa Brown yang memiliki keseragaman 

secara genetik dan mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan ayam petelur lokal lainnya, di antaranya 

adalah tingginya produksi telur yakni mencapai 409 butir 

pada setiap periode pemeliharaan dan berat telur rata-rata 

62.9 g (Anonimous, 2011). Seleksi dimaksudkan untuk 

meningkatkan keseragaman ayam petelur, dimana seleksi 

dilaksanakan berdasarkan performan karakter kualitatif 

yaitu jarak antara tulang dada (sternum) dengan tulang 

pubis. 

Keberhasilan pencapaian produksi telur itu sendiri 

dilihat dari 2 nilai yaitu nilai kuantitas/jumlah produksi 

(HD/Hen day) dan kualitas, jika persentase jumlah 

produksi telur tinggi namun kualitasnya rendah, maka 

peternak akan menghadapi masalah terkait ekonomi 

karena telur dengan kualitas rendah tidak akan laku di 

pasaran. Demikian pula sebaliknya, jika kualitasnya 

bagus namun persentase produksinya rendah maka 

peternak tetap akan mengalami kerugian ekonomi oleh 

karena itu seleksi terhadap ayam petelur itu sangat 

penting untuk mendapatakan ayam berproduksi dengan 

maksimal dan kualitas serta kuantitas telur sangat baik 

Ayam yang berproduksi tinggi pada bagian 

abdomen sangat lentur lembut dan terasa dalam bila di 

sentuh oleh tangan dan tidak keras. Serta jarak antara 

tulang dada ( Sternum ) dengan  kloaka atau Tulang pubis 

berjarak sekitar 3 sampai 4 jari orang dewasa ( Muksin, 
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2012 ). Tidak semua ayam dalam satu flock akan bertelur 

pada tingkat yang sama. Beberapa ayam mungkin tidak 

akan bertelur, sementara yang lain mungkin dapat 

berproduksi lebih awal dari sebagian besar kawanan. 

Secara ekonomi, akan sangat membantu untuk 

menemukan ayam tersebut dan megeluarkannya dari 

kawanan (flock), untuk melakukannya memerlukan 

kemampuan untuk menilai persistensi dan intensitas 

bertelur dari setiap ayam. Persistensi bertelur dapat 

diartikan dengan jumlah telur yang dihasilkan selama 

periode waktu tertentu. Intensitas bertelur mengacu pada 

tingkat produksi telur saat ini ( Anonimous, 2013 ), oleh 

karena itu penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk 

menyeleksi ayam yang berproduksi tinggi dan untuk 

mendapatkan data yang akurat berapakah ukuran jarak 

antar tulang dada ( Sternum ) dengan tulang pubis, karena 

jika ukuran didasarkan dengan jari jemari orang dewasa 

maka tidak akan valid karena ukuran jari jemari setiap 

orang berbeda dan penelitian ini juga untuk mengetahui 

apakah jarak tulang dada (Sternum) dengan tulang pubis 

berpengaruh terhadap indeks telur, serta bobot telur ayam 

ras petelur. 
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Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Apakah secara genetik sudah memiliki 

keseragaman tentang jarak antara tulang dada 

(Sternum) dengan  ulang pubis 

Salah satu kriteria dalam seleksi Jarak 

antara tulang sternum dengan tulang 

pubis  : 

Apakah ada hubungan antara? 

Jarak antara 

sternum dengan 

tulang pubis 

terhadap 

produksi telur 

Jarak antara 

sternum dengan 

tulang pubis 

terhadap bobot 

Telur 

Jarak antara 

sternum dengan 

tulang pubis 

terhadap Indeks 

Telur 

Isa Brown : Strain yang memiliki 

keseragaman   secara genetik 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jarak antara 

tulang dada (Sternum) dengan tulang pubis ayam petelur 

strain Isa Brown diduga memiliki korelasi berbanding 

lurus dengan produksi telur, indeks telur, dan bobot telur. 
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BAB II 

 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Ras Petelur 

Menurut Ahmad (2006) menyatakan bahwa ayam 

ras petelur adalah ayam dari luar negeri yang 

berkemampuan produksi telur lebih tinggi dari ayam 

yang telah lama di Indonesia, tetapi baru- baru ini ayam 

ras petelur jantan telah banyak dikembangkan untuk 

produksi daging seperti halnya ayam ras pedaging untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat 

Indonesia. Ciri dari ayam ras petelur adalah berat badan 

ringan, langsing, kemampuan bertelur tinggi, telurnya 

besar, tidak punya sifat mengeram dan cepat dewasa.  

Ayam petelur merupakan ayam yang efisien dalam 

memproduksi telur. Ciri-ciri ayam tipe ini yaitu berat 

badan ringan, langsing, sifat  mengeram hilang, produksi 

telur tinggi temperamen nervous dan cepat dewasa 

dengan klasifikasi sebagai berikut: (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class : Aves 

Ordo : Galliformes 

Famili : Phasianidae 

Genus : Gallus 

       Species : Gallus domesticus 
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Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa 

yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal 

mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan 

itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat 

bertelur cukup banyak dan ini disebut proses 

pengembangbiakan, 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 tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk 

tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, 

sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam 

petelur (Amrullah, 2002). 

Ayam petelur mulai berproduksi umur 18 

minggu. Produksi telur dimulai dengan produksi rendah 

kemudian meningkat dan puncaknya pada umur 24-26 

minggu. Setelah mengalami puncak produksi, maka 

produksi akan turun perlahan-lahan. Ayam bisa 

berproduksi sampai tingkat menguntungkan sampai umur 

20 bulan, jadi mulai awal produksi pada umur 5 bulan 

dan berakhir pada umur 20 bulan berarti ayam hanya 

berproduksi efektif selama 15 bulan. Pemeliharaan masa 

produksi diawali pada saat ayam telah mencapai umur 18 

minggu. Pada saat itu ayam sudah mencapai fase 

kedewasaan. Kedewasaan ayam ini ditandai dengan suatu 

perubahan fisik dan perilaku yang sangat mencolok. 

Perubahan fisik yang nyata, terutama terjadi pada 
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penampilan jengger dan pial yang nampak lebih besar, 

tebal dan berwarna merah, serta tubuh yang semakin 

berisi diselimuti bulu yang lengkap berwarna mengkilap, 

adapun perubahan perilaku yang nyata ialah ayam mulai 

suka berkotek dan apabila didekati tidak menghindar, 

akan tetapi justru mendekat kepada peternak, mereka 

semakin jinak (Anonimous 2013) 

 

 

2.2 Produksi Telur  

Produksi telur adalah upaya untuk memadukan 

sumber daya yang terpilih agar menghasilkan telur 

melalui suatu teknik beternak yang telah ditentukan, 

dalam produksi telur ternak membutuhkan makanan, 

ketenangan dan kesehatan selain itu produksi telur 

tergantung pada kemampuan genetis unggas dan kualitas 

serta kuantitas ransum yang dimakan (Angger, 2010).

 Menurut Wahju (2004) ayam petelur mulai 

berproduksi ketika mencapai umur 17-18 minggu. Pada 

umur tersebut, tingkat produksi telur baru mencapai 

sekitar 5% dan selanjutnya akan terus mengalami 

peningkatan secara cepat hingga mencapai puncak 

produksi yaitu sekitar 94-95% dalam kurun waktu ± 2 

bulan (di umur 25 minggu). Produksi telur diketahui telah 

mencapai puncaknya apabila selama 5 minggu berturut-

turut persentase produksi telur sudah tidak mengalami 

peningkatan lagi. Sesuai dengan pola siklus bertelur, 

maka setelah mencapai puncak produksi, sedikit demi 
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sedikit jumlah produksi mulai mengalami penurunan 

secara konstan dalam jangka waktu cukup lama (selama 

52-62 minggu sejak pertama kali bertelur). 

Laju penurunan produksi telur secara normal 

berkisar antara 0,4-0,5% per minggu pada saat ayam 

berumur 80 minggu, jumlah produksi telah berada di 

bawah angka 70% dan pada kondisi demikian bisa 

dikatakan ayam siap di afkir (Triharyanto, 2005). 

North and Bell (1990) menyatakan bahwa 

produksi telur dipengaruhi oleh strain, umur pertama 

bertelur, kematian sebelum masa bertelur, konsumsi 

pakan dan kandungan protein pakan, sedangkan menurut 

Angger (2010) ditentukan oleh produksi ovum yang 

dipengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi dan proses 

hormonal dan menyebutkan bahwa produksi telur 

dinyatakan dalam Hen day production yaitu presentase 

produksi telur dalam jangka waktu tertentu yang 

didasarkan pada jumlah ternak yang ada setiap saat 

dalam jangka waktu tersebut. Waktu terbanyak unggas 

bertelur  pada ayam ras petelur adalah antara jam 07.30 

WIB hingga 11.30 WIB. Proses pengambilan telur 

disesuaikan dengan produksi telur terbanyak pada waktu 

tersebut. 

 Secara garis besar ada dua penyebab utama yang 

mengakibatkan turunnya produksi telur yaitu disebabkan 

oleh faktor infeksius dan non infeksius. Seringkali kedua 

faktor tersebut terkait satu sama lain dan menghasilkan 

dampak yang lebih besar. Berikut ini merupakan faktor-
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faktor penyebab utama terjadinya penurunan produksi 

pada peternakan ayam petelur, antara lain faktor infeksi 

dan non infeksi (Amrullah, 2004). 

 Produksi telur merupakan sumber parameter 

utama yang digunakan sebagai kriteria pemilihan bibit 

ayam petelur, yaitu dengan menghitung jumlah telur 

yang dihasilkan ayam petelur selama periode tertentu. 

Produksi telur menjadi sangat bervariasi tergantung pada 

faktor genetik, kualitas pakan yang diberikan, penyakit 

dan sistem pemeliharaan (Sophia, 2004).  

Ayam ras petelur dapat menghasilkan telur antara 

250 sampai 280 butir pertahun, bahkan untuk jenis 

leghorn dapat mencapai 284 sampai 300 butir pertahun 

(Yuwanta, 2010). Ayam petelur mulai berproduksi pada 

saat umur 5 bulan dan akan terus menghasilkan telur 

sampai mencapai 10 – 12 tahun, pada umumnya produksi 

telur yang terbanyak pada tahun-tahun pertama ayam 

bertelur. Produksi pada tahun-tahun berikutnya 

cenderung akan terus menurun (Anonimous, 2009). 

 

 

2.3 Indeks Telur  

Sebagian besar telur ayam berbentuk oval. Bentuk 

telur secara umum disebabkan oleh faktor genetis. Setiap 

induk bertelur berurutan dengan bentuk yang sama, yaitu 

bulat, panjang, atau lonjong (Djanah, 1990). Pengamatan 

bentuk telur dilakukan dengan mengukur indeks bentuk 

telur, yaitu perbandingan antara ukuran lebar atau 
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diameter terbesar dengan panjang dari telur utuh 

(Syamsir et al., 1994). Indeks bentuk telur yang ideal 

adalah sebesar 0,74 (Romanoff dan Romanoff, 1963). 

Nilai indeks telur merupakan perbandingan antara lebar 

dan panjang telur. Nilai indeks telur akan mempengaruhi 

penampilan dari telur itu sendiri. Nilai indeks telur yang 

ideal berkisar 0,70-0,74. Semakin tinggi nilai indeks telur 

maka telur akan semakin bulat, sebaliknya bila nilai 

indeks telur rendah telur akan semakin lonjong. Yuwanta 

(2010) berpendapat bahwa indeks telur  bervariasi antara 

0,65-0,82. Apabila telur oval memanjang maka indeks 

telur berkisar 0,65, sedangkan telur oval bulat indeksnya 

akan mencapai 0,82 dan indeks telur akan menurun 

secara progresif seiring bertambahnya umur, pada awal 

peneluran indeks telur berkisar 0,77 dan pada akhir 

peneluran  0,74.  

 Desmayati dan Ida (2004), Menyatakan bahwa 

nilai indeks telur merupakan suatu indikasi untuk 

mengetahui tingkat kelonjongan atau bulatnya bentuk 

telur, dimana semakin besar angka indeks telur maka 

bentuk telur akan semakin lonjong. Keadaan ini 

berhubungan erat dengan persyaratan telur yang akan 

ditetaskan yaitu tidak boleh terlalu lonjong atau bulat, 

tetapi bentuk oval dengan nilai indeks telur (69-77)%. 

Elvira (2003), menyatakan bahwa indeks bentuk telur 

ayam yang ideal adalah 0.74, bentuk telur bervariasi dan 

dipengaruhi oleh variasi individu, spesies, umur dan 
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hereditas. Bentuk telur mempakan salah satu sifat mutu 

telur yang dipengaruhi oleh faktor keturunan. 

 Menurut pendapat Witantri (2013) indek bentuk 

telur akan mengalami penurunan sejalan dengan 

bertambahnya umur. Telur yang baik berbentuk oval dan 

idealnya mempunyai "shape index" (SI) antara 72-76% 

telur yang lonjong SI= < 72 dan telur bulat SI= >76. 

Djanah (1990), menyatakan bahwa bentuk telur yang 

baik adalah berupa elips yang asimetris atau yang disebut 

berbentuk oval cossini dengan ujung yang satu harus 

lebih tumpul dari ujung yang lain. Romanoff dan 

Romanaff (1963)  menyatakan bahwa telur yang panjang 

dan sempit relative akan mempunyai indeks yang lebih 

rendah, sedangkan telur yang pendek dan luas walaupun 

ukurannya kecil atau besar akan mempunyai indeks yang 

lebih besar. 

 Yuwanta (2010) menjelaskan bahwa nilai indeks 

telur sangat bervariasi antara individu dalam suatu 

kelompok dan peneluran dari satu seri peneluran, selain 

itu penyebab perbedaan nilai  indeks telur belum dapat 

diterangkan secara jelas namun diduga karena perputaran 

telur di dalam alat reproduksi, ritme tekanan alat 

reproduksi, atau ditentukan oleh lumen alat reproduksi.  

 Bentuk oval atau bulat pada telur dipengaruhi 

oleh dinding saluran telur selama pembentukan dan 

kisaran indeks telur yang normal adalah 0.70 - 0.74. 

Apabila terjadi penyimpangan nilai indeks, telur akan 

memiliki penampilan yang kurang menarik, bentuk dan 
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indek telur dikendalikan oleh faktor genetik (Bell and 

Weaver, 2002) 

 

2.4 Berat Telur  

Bobot telur dipengaruhi oleh ukuran tubuh induk 

ayam. Induk ayam yang besar menghasilkan telur yang 

besar. Menurut Abidin (2002) menyatakan bahwa bobot 

telur yang dihasilkan memiliki grafik meningkat dengan 

bertambahnya umur ayam, kemudian akan stabil setelah 

ayam berumur lebih dari 14 bulan. Campbell (2003) 

menyatakan bahwa bobot telur berkaitan erat dengan 

komponen penyusunnya yang terdiri atas putih telur 

(58%), kuning telur (31%) dan kerabang telur (11%). 

North and Bell (1990) menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi bobot telur adalah temperatur 

lingkungan dan konsumsi pakan. Kenaikan suhu 

lingkungan menurunkan ukuran telur dan kualitas 

kerabang telur. Ukuran dan bobot telur menentukan 

ukuran kuning telur dan albumen, sekitar 22 – 25 % dari 

bobot telur merupakan kuning telur 

Berat telur merupakan kriteria pertama dalam 

pemasaran, berat ideal telur konsumsi yang diinginkan 

oleh konsumen bervariasi antara 65 – 70 g. Problem yang 

sering timbul adalah berat telur yang tidak sesuai dengan 

yang diinginkan yaitu ringan atau terlalu berat. Hal lain 

yang tidak kalah penting adalah perbandingan antara 

putih telur dengan kuning telur yang dapat bervariasi 

tergantung dari berbagai manipulasi antara lain pakan, 
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umur, genetik dan sistim pemeliharaan. Perubahan isi 

telur dengan sendirinya mengubah ratio putih telur 

dengan kuning telur dan kemudian akan mempengaruhi 

jumlah mikro mineral di dalamnya (Yuwanta, 2010). 

 Berat telur dan ukuran telur berbeda-beda, akan 

tetapi antara berat dan ukuran telur saling berhubungan. 

Berdasarkan beratnya, telur ayam ras dapat digolongkan 

menjadi beberapa kelompok sebagai berikut : 1). Jumbo 

dengan berat 65g per butir, 2). Ekstra besar dengan berat 

60-65g per butir, 3). Besar, dengan berat 55-60g per 

butir, 4). Sedang dengan berat 50-55g per butir, 5). Kecil 

dengan berat 45-50g per butir dan kecil sekali dengan 

berat di bawah 45 g per butir (Sarwono, 2002). 

Berat telur sering dipakai sebagai kriteria seleksi 

untuk ayam petelur. Kriteria sangat besar (extra large) 

yaitu telur dengan berat 57,8 gram ke atas, besar (large) 

yaitu telur dengan berat 49,7 – 57,7 g, sedang (medium) 

yaitu telur dengan berat 42,7 – 49,6 g dan kecil (small) 

yaitu telur dengan berat kurang dari 42,6 gram 

(Hardjosubroto, 2001).  

Berat telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu genetik, tingkatan dewasa kelamin induk, umur 

induk, obat-obatan dan pakan (Anggorodi, 1995). Faktor 

genetik berpengaruh terhadap lama periode pertumbuhan 

ovum sehingga yolk yang lebih besar akan menghasilkan 

telur besar. Telur pertama yang dihasilkan induk lebih 

kecil daripada yang dihasilkan berikutnya, ukuran telur 

akan meningkat sesuai dengan mulai teraturnya induk 
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bertelur. Ukuran telur akan meningkat dengan 

meningkatnya kandungan protein pakan. Cuaca juga 

berpengaruh karena cuaca panas akan mempengaruhi 

kondisi kandang dan menyebabkan menurunnya ukuran 

telur (Campbell 2003). 

Menurut Tillman, dkk. (1986) menyatakan bahwa 

berat rata-rata sebutir telur ayam ras yang sedang 

berproduksi adalah 60 gram dengan rata-rata produksi 

pada titik optimal adalah 250 butir per ekor per tahun. 

Selanjutnya Romanoff dan Romanoff (1963), 

menyatakan bahwa membran telur 10,5%, putih telur 

atau albumen 58,5%  dan kuning telur atau yolk 31,0 % 

dari berat telur. 

Bentuk telur dipengaruhi oleh bentuk oviduct 

pada masing-masing induk ayam, sehingga bentuk telur 

yang dihasilkan akan berbeda pula. Bentuk telur biasanya 

dinyatakan dengan suatu ukuran indeks bentuk atau 

shape index yaitu perbandingan (dalam persen) antara 

ukuran lebar dan panjang telur. Ukuran indeks telur yang 

baik adalah sekitar 70 -75 (Djanah, 1990). 

  

 

2.5 Jarak Tulang Dada (Sternum) dengan Tulang 

Pubis 

 Ukuran antara sternum dengan pubis merupakan 

suatu indikator untuk menentukan tinggi atau rendahnya 

produktivitas ayam petelur,sternum juga merupakan 

pelekatan otot yang paling bagus pada ayam yang disebut 
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sasami atau filet (Anonimous, 2011). Ayam yang 

berproduksi tinggi pada bagian abdomen sangat lentur 

lembut dan terasa dalam bila di sentuh oleh tangan dan 

tidak keras.Jarak antara tulang dada dan kloaka berjarak 

sekitar 3 sampai 4 jari orang dewasa dengan posisi ayam 

menghadap ke atas. Ayam yang tidak bertelur jarak 

antara tulang pubis sangat sempit, biasanya kurang dari 2 

jari orang dewasa dan tentunya sangat berlainan dengan 

ayam yang bertelur yang memiliki jarak yang sangat 

lebar, jarak antara tulang pubis sangat kecil, dan kurang 

dari 2 jari. Jarak tulang pubis yang menyempit bagian 

abdomen ayam yang tidak bertelur, bila di raba sangat 

keras, dan tidak lentur  serta tidak dalam (dangkal), saat 

diraba biasanya hanya berjarak antara 2 jari saja, dan 

sangat sempit posisi ayam menghadap ke atas (Yuga 

2012). 

Menurut Gunawan, Sulistyati dan Budiman 

(2000) menyatakan bahwa korelasi antara jarak ujung 

tulang dada (sternum) dengan tulang pubis 0,64% dan 

korelasi antara produksi telur dengan tinggi jengger 

sebesar 0,49 dengan tinggi kepala 0,55. Ayam betina 

dengan indeks kumulatif lebih tinggi menghasilkan telur 

lebih banyak. 

Seleksi terhadap ayam  induk (petelur) yang dapat 

dijadikan sebagai bibit, secara fisik ciri penampilan 

diantaranya, jarak antara tulang pubis dengan tulang dada 

lebarnya 4 jari orang dewasa atau lebih (Rahayu, 2003).

 Ciri-ciri bibit yang baik indukan menurut Yuga 
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(2012) adalah ayam  sehat dan tidak cacat, lincah, mata 

bersinar, bulu bersih, paruh pendek dan kuat, perut luas. 

Jarak antara tulang dada dengan kloaka (pubis) ± 4 jari, 

dan jarak antara tulang pubis ± 3 jari dan ditambahakan 

oleh pendapat Anonimous (2013), yang menyatakan 

bahwa untuk menyeleksi ayam yang bagus produksinya 

adalah lebar tiga jari antar tulang pubis dengan 

kedalaman empat jari jarak antara keel atau sternum 

dengan kloaka atau tulang pubis. Ada empat aspek untuk 

memonitor konformasi tubuh pada unggas bibit 

(breeder)  yaitu bagian dada (breast), sayap, tulang pubis 

dan lemak abdominal (Anonimous, 2006).  

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 2. Lebar antar pubis dan jarak sternum dengan pubis 

 

  Menurut Yuwanta, Ismoyowati, dan Sidadolog 

(2006), menyatakan bahwa jenis ayam yang diseleksi 

memiliki keunggulan soal produktivitas telur yang tinggi 

dibanding ayam lainnya. Kedua pilih yang ciri-ciri 

fisiknya bagus, seperti kepala halus, mata bersih dan 

terang, muka tidak terlalu lebar, jengger serta pial tidak 
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kasar, paruh pendek dan bersih, serta sayap kuat dengan 

bulu yang tumbuh merata dan mengkilap. Ketiga pilih 

yang di usia sekitar 5 bulan memiliki bobot 1,2-1,75 kg 

dengan badan besar dan perut lebar.  Hal ini ditambahkan 

oleh Samosir dan Titik (2005), yang menyatakan bahwa  

jarak antara tulang dada dengan tulang pubis (4-5 jari).  

Berikut adalah  gambar anatomi letak tulang dada 

(Sternum) dengan tulang pubis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Letak tulang dada (sternum) dengan tulang 

pubis (Adillah Hidayanti, 2013). 

 

    

 

 

 



 



21 
 

BAB III 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

Peternakan ayam petelur milik Bapak Imam 

Mustofa, yang terletak di Desa Dawuhan, 

Kecamatan  Kademangan, Kabupaten Blitar pada 

tanggal 30 Maret sampai 28 April. 

 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ayam petelur strain Isa Brown umur 25 

minggu sebanyak 100 ekor yang sudah diseleksi 

bedasarkan ukuran jarak antara tulang dada 

(Sternum) dengan tulang pubisnya menggunakan 

jangka sorong. Ayam petelur yang dipilih 

ditempatkan pada kandang model battery dan 

diberi label. Untuk penimbangan berat telur 

digunakan timbangan digital. 
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3.3 Metode Penelitian 

   Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang 

dilakukan sebanyak empat macam dan masing-

masing perlakuan diulang lima kali, sehingga 

terdapat 20 unit percobaan. Setiap satu unit 

percobaan terdiri dari 5 ekor ayam sehingga jumlah 

ayam yang digunakan adalah 100 ekor ayam 

petelur.  

 

   Perlakuan yang diberikan adalah : 

 P1 : Kelompok ayam dengan jarak antara Sternum 

dengan Tulang pubis 55,2 – 60,3 mm. 

 P2 : Kelompok ayam dengan jarak antara Sternum 

dengan Tulang pubis 60,4 – 65,5 mm. 

 P3 : Kelompok ayam dengan jarak antara Sternum 

dengan Tulang pubis 65,6 – 70,7 mm. 

 P4 : Kelompok ayam dengan jarak antara Sternum 

dengan Tulang pubis 70,8 – 76,0 mm. 

 

   Sebelum melakukan penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan pengukuran terhadap 100 ekor 

untuk mendapatkan rentang jarak antara tulang 

dada (sternum) dengan tulang pubis dalam 

populasi. Data yang diperoleh kemudian 

dugunakan sebagai data awal untuk menetukan 

interval kelas. 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah: 

a. Indeks telur  : Diukur dengan cara    

menghitung lebar telur dibagi dengan panjang telur. 

b. Bobot telur  : Diukur dengan cara ditimbang 

dalam satuan g. 

c. HDP  : Produksi telur yang dihitung 

setiap hari dengan rumus sebagai berikut:  

 

HDP = Jumlah telur X 100% 

 Jumlah ayam 

 

 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu 

pertama sampai terakhir penelitian. Data yang didapat 

dari hasil lapang diolah dengan menggunakan bantuan 

software Microsoft Excel. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini dianalisis dengan analisa ragam dengan 

metode percobaan yang dirancang dengan Rancangan 

Acak Lengkap. Apabila hasil penelitian menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) atau sangat 

nyata (P<0,01)  maka dilanjutkan dengan perhitungan 

korelasi regresi. 
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Model statistic Rancangan Acak Lengkap adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan 

ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1, 2, 3, 4, 5 

j = 1, 2, 3, 4 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang 

digunakan adalah : 

1. Jarak Sternum dengan tulang pubis  : 

Karekteristik fenotip yang dapat diukur untuk 

menentukan  produksi telur. 

2. Tulang Sternum    :  Tulang 

dada atau sternum pada unggas merupakan tulang 

pipih yang berbentuk quadripetal dengan 

penjuluran-penjuluran dari tiap sudut. 

3. Tulang pubis    : Salah satu 

struktur utama tulang pinggul pada ayam. 

Yij = µ + πi + εij 
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4. Produksi telur    : Jumlah 

telur yang dihasilkan pada hari tersebut dengan 

jumlah ayam pada hari itu juga.   

5. Indeks telur     : Indikasi 

untuk mengetahui tingkat kelonjongan atau 

bulatnya  bentuk telur.  

6. Bobot telur     : Berat telur 

adalah hasil yang diperoleh dari penimbangan 

telur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 Secara singkat, hasil penelitian tentang pengaruh 

jarak antara Sternum dengan Tulang pubis terhadap 

variabel–variabelnya ditampilkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Pengaruh Jarak Sternum dengan pubis terhadap 

Produksi Telur, Indeks Telur, dan Berat Telur 

Perlakuan 

Variabel Penelitian 

Produksi Telur 

(HDP) 

Indeks Telur 

 

Berat Telur 

(g/butir 

P1 90,00 ± 4,71 0,69 ± 0,04 48,37 ± 3,98 

P2 90,13 ± 8,37 0,71 ± 0,07 50,68 ± 4,89 

P3 92,80 ± 1,45 0,73 ± 0,01 51,88 ± 1,49 

P4 95,67 ± 1,38 0,75 ± 0,02 53,71 ± 2,03 

 

 Tabel 1. Menunjukan tidak adanya perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap produksi telur, indeks telur, 

dan berat telur. 

 

4.1. Pengaruh jarak Sternum dengan Tulang pubis 

terhadap produksi telur  

 

Data dari masing-masing perlakuaan disajikan 

secara lengkap pada tabel 1,  rataan yang diperoleh pada 

masing-masing perlakuaan, memberikan hasil bahwa 
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semakin lebar jarak antara Sternum dengan tulang pubis 

akan diperoleh HDP yang tinggi atau dapat disebutkan 

bahwa HDP mempunyai korelasi yang positif terhadap 

jarak sternum dengan tulang pubis. 

 Hasil dari analisis ragam menunjukan bahwa  

jarak antara sternum dengan tulang pubis tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi telur (P>0.05),  

pada tabel 1 didapat Han Day Production (HDP) 

tertinggi dengan rata – rata 95,07 ± 1,38 yaitu pada P4, 

dimana pada P4 jarak antara tulang sternum dengan 

tulang pubis adalah 70,8 - 76  mm, meskipun dari hasil 

perhitungan analisis ragam tidak menunjukan hasil yang 

nyata terhadap produksi telur tetapi dari hasil perhitungan 

korelasi hubungan jarak antara sternum dengan tulang 

pubis (lampiran 8) memiliki hubungan yang positif 

meskipun sangat lemah dimana nilai korelasinya adalah 

0,077 atau dikatakan antara x dan y berbanding lurus jika 

semakin lebar jarak sternum dengan pubis maka produksi 

telur semakin meningkat, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa jarak antara sternum  dengan pubis memiliki 

hubungan terhadap telur yang diproduksi meskipun nilai 

korelasinya tidak kuat. Menurut Gunawan, Sulistyati dan 

Budiman (2000) menyatakan bahwa korelasi antara jarak 

ujung tulang dada (sternum) dengan tulang pubis 0,64% 

dan korelasi antara produksi telur dengan tinggi jengger 

sebesar 0,49 dengan tinggi kepala 0,55. Ayam betina 

dengan indeks kumulatif lebih tinggi menghasilkan telur 

lebih banyak. 
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Umur ayam saat penelitian adalah 25 minggu 

dimana pada umur 25 minggu ayam mulai mencapai 

produksi maksimal. Menurut Wahyu (2004) ayam petelur 

mulai berproduksi ketika mencapai umur 17-18 minggu. 

Pada umur tersebut, tingkat produksi telur baru mencapai 

sekitar 5% dan selanjutnya akan terus mengalami 

peningkatan secara cepat hingga mencapai puncak 

produksi yaitu sekitar 94-95% dalam kurun waktu ± 2 

bulan (di umur 25 minggu). Produksi telur diketahui telah 

mencapai puncaknya apabila selama 5 minggu berturut-

turut persentase produksi telur sudah tidak mengalami 

peningkatan lagi. Sesuai dengan pola siklus bertelur, 

maka setelah mencapai puncak produksi, sedikit demi 

sedikit jumlah produksi mulai mengalami penurunan 

secara konstan dalam jangka waktu cukup lama (selama 

52-62 minggu sejak pertama kali bertelur). Hal ini 

ditambahkan oleh pendapat Etches (1992) yang 

menyatakan bahwa saat memasuki periode produksi 

(umur 20 minggu) pertumbuhan organ reproduksi harus 

optimal agar pertumbuhan folikel dan penimbunan 

material guna pembentukan telur serta persiapan awal 

produksi dapat mencapai puncak produksi yang tinggi. 

Defisiensi protein pada fase tersebut dapat 

memperlambat dan merusak pertumbuhan organ 

reproduksi, yang pada gilirannya akan berdampak 

terhadap produksi telur. 

Produksi telur juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor bukan hanya bisa ditentukan melalui jarak antara 
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sternum dengan tulang pubis dimana hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Brickman (1989) yang menyatakan 

bahwa produksi ayam petelur dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu bibit, umur, kondisi kesehatan ayam, 

perkandangan, pencahayaan, pakan, dan suhu 

lingkungan. Sehingga lebar tulang sternum dengan tulang 

pubis tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

produksi telur ayam ras strain Isa Brown. Hal ini 

ditambahkan juga oleh pendapat Sophia (2004) yang 

menyatakan bahwa produksi telur merupakan sumber 

parameter utama yang digunakan sebagai kriteria 

pemilihan bibit ayam petelur, yaitu dengan menghitung 

jumlah telur yang dihasilkan ayam petelur selama periode 

tertentu. Produksi telur menjadi sangat bervariasi 

tergantung pada faktor genetik, kualitas pakan yang 

diberikan, penyakit dan system pemeliharaan. sedangkan 

menurut Angger (2010) menyatakan bahwa produksi 

telur ditentukan oleh produksi ovum yang dipengaruhi 

jumlah pakan yang dikonsumsi serta proses hormonal 

dan menyebutkan bahwa produksi telur dinyatakan dalam 

Hen Day Production yaitu presentase produksi telur 

dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada 

jumlah ternak yang ada setiap saat dalam jangka waktu 

tersebut. Waktu terbanyak unggas bertelur  pada ayam 

ras petelur adalah antara jam 07.30 WIB hingga 11.30 

WIB. Proses pengambilan telur disesuaikan dengan 

produksi telur terbanyak pada waktu tersebut. 
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4.2.Pengaruh jarak Sternum dengan Tulang pubis 

terhadap indeks telur 

 

Data dari setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 

1, dimana dalam data tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin lebar jarak antara sternum dengan Tulang pubis 

semakin tinggi pula nilai indeks telur yang didapatkan, 

pada P4 menunjukan indeks telur yang ideal sebagai telur 

konsumsi yaitu 0,75 ± 0,02.  

Berdasarkan hasil analisis ragam pada lampiran 7, 

dapat disimpulkan, bahwah jarak antara tulang sternum 

dengan tulang pubis tidak berpengaruh nyata terhadap 

indeks telur pada ayam ras strain Isa Brown (P>0,05), 

tetapi memiliki korelasi yang positif meskipun sangat 

lemah dimana didapat nilai 0,075 (lampiran 9) dan dapat 

disimpulkan bahwa semakin lebar jarak sternum dengan 

pubis semakin ideal indeks yang dihasilkan oleh ayam 

petelur strain Isa Brown, hal ini didukung oleh 

pernyataan Bell and Weaver (2002) yang menyatakan 

bahwa induk yang mempunyai ukuran tubuh besar 

biasanya menghasilkan telur dalam jumlah lebih banyak 

dan berat tubuh induk yang tinggi penting dalam 

menghasilkan telur berukuran besar. Berat tubuh ayam 

yang semakin besar memungkinkan ukuran isthmus 

semakin besar dan lebar, sehingga bentuk telur yang 

dihasilkan akan cenderung bulat. Pendapat tersebut 

ditambahkan oleh pendapat Elvira, S (2003), yang 

menyatakan bahwa indeks bentuk telur ayam yang ideal 
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adalah 0.74, bentuk telur bervariasi dan dipengaruhi oleh 

variasi individu, spesies, umur dan hereditas. Bentuk 

telur merupakan salah satu sifat mutu telur yang 

dipengaruhi oleh faktor keturunan dan didukung oleh 

pendapat Yuwanta (2010) menjelaskan bahwa nilai 

indeks telur sangat bervariasi antara individu dalam suatu 

kelompok dan peneluran dari satu seri peneluran, selain 

itu penyebab perbedaan nilai  indeks telur belum dapat 

diterangkan secara jelas namun diduga karena perputaran 

telur di dalam alat reproduksi, ritme tekanan alat 

reproduksi atau ditentukan oleh lumen alat reproduksi. 

Menurut Desmayati dan Ida (2004), menyatakan 

bahwa nilai indeks telur merupakan suatu indikasi untuk 

mengetahui tingkat kelonjongan atau bulatnya bentuk 

telur, dimana semakin besar angka indeks telur maka 

bentuk telur akan semakin lonjong. Diperlihatkan pada 

tabel 1 hasil rata-rata indeks telur setiap perlakuan dapat 

dikatakan bahwa indeks telur tersebut normal karena 

rata-rata indeks telur pada setiap perlakuan adalah 0.69 – 

0.75, hal ini sesuai dengan pendapat (Romanoff dan 

Romanoff, 1963). Nilai indeks telur merupakan 

perbandingan antara lebar dan panjang telur. Nilai indeks 

telur akan mempengaruhi penampilan dari telur itu 

sendiri. Nilai indeks telur yang ideal berkisar 0,70-0,74. 

Semakin tinggi nilai indeks telur maka telur akan 

semakin bulat, sebaliknya bila nilai indeks telur rendah 

telur akan semakin lonjong, tetapi hal ini berbeda dengan 

pendapat Pillang (1992), yang menyatakan bahwa indeks 



32 
 

telur yang baik mempunyai ukuran 70 – 78%, sedangkan 

Setiawan (2011), mengatakan bahwa indeks telur yang 

normal berukuran 75% dan indeks telur yang baik 

mempunyai perbandingan lebar dan panjang 3:4. 

Menurut Abidin (2002), menyatakan bahwa nilai indeks 

telur dikatakan berada dalam kisaran telur berbentuk 

normal bilamana angka berkisar antara 69-77%. 

Pengamatan bentuk telur dilakukan dengan 

mengukur indeks bentuk telur yaitu perbandingan antara 

lebar dengan panjang telur. Indek telur dapat digunakan 

untuk menentukan kualitas telur secara fisik, karena 

indek telur akan berpengaruh terhadap bentuk telur dan 

fungsi reproduksi (Butcher dan Miles 2003).  Menurut 

pendapat Witantri (2013) indek bentuk telur akan 

mengalami penurunan sejalan dengan bertambahnya 

umur. Telur yang baik berbentuk oval dan idealnya 

mempunyai "shape index" (SI) antara 72-76% telur yang 

lonjong SI= < 72 dan telur bulat SI= >76. Djanah (1990), 

menyatakan bahwa bentuk telur yang baik adalah berupa 

elips yang asimetris atau yang disebut berbentuk oval 

cossini dengan ujung yang satu harus lebih tumpul dari 

ujung yang lain. Romanoff dan Romanaff (1963), 

menyatakan bahwa telur yang panjang dan sempit 

relative akan mempunyai indeks yang lebih rendah, 

sedangkan telur yang pendek dan luas walaupun 

ukurannya kecil atau besar akan mempunyai indeks yang 

lebih besar. 
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4.3.Pengaruh jarak Sternum dengan Tulang pubis 

terhadap bobot telur 

 

Hasil pengamatan dan perhitungan analisis ragam 

berat telur diperlihatkan pada lampiran 8. Rataan berat 

telur diperlihatkan pada tabel 1, dari hasil analisis 

menunjukan bahwa lebar tulang sternum dengan tulang 

pubis tidak berpengaruh nyata terhadap bobot telur 

(P>0.05), tetapi memiliki korelasi yang positif meskipun 

sangat lemah dimana semakin lebar jarak sternum dengan 

pubis semakin besar pula telur yang dihasilkan, nilai 

korelasinya adalah 0,061 (lampiran 10).  

Berdasarkan dari hasil penelitian rataan bobot 

telur adalah 48,37 sampai 53,71 g/butir, telur dengan 

berat sekian, tergolong dalam ukuran medium, hal ini 

sesuai dengan pendapat Nort dan Bell (1990) yang 

menyatakan bahwa ukuran telur menurut standar terdiri 

atas ukuran kecil yaitu telur yang mempunyai berat telur 

kurang dari 47 g, ukuran medium yaitu antara 47-54 g, 

ukuran besar 54-61 dan ukuran jumbo, yaitu telur yang 

memiliki berat telur lebih dari 61 g/butir. 

Jarak antara sternum dengan tulang pubis tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat telur 

dimana hal ini didukung oleh pendapat  Anggoro (1995) 

yang  menyatakan bahwa faktor genetik berpengaruh 

terhadap lama periode pertumbuhan ovum sehingga yolk 

yang lebih besar akan menghasilkan telur besar. Telur 

pertama yang dihasilkan induk lebih kecil daripada yang 
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dihasilkan berikutnya, ukuran telur akan meningkat 

sesuai dengan mulai teraturnya induk bertelur. Ukuran 

telur akan meningkat dengan meningkatnya kandungan 

protein pakan. Ditambahkan oleh pendapat Darwati 

(2002) yang menyatakan bahwa bobot telur merupakan 

sifat fenotip yang dapat diwariskan maka telur yang 

dihasilkan oleh setiap unggas mempunyai bentuk yang 

khas sesuai dengan bentuk dan besar alat reproduksinya.  

Berat telur merupakan kriteria pertama dalam 

pemasaran, berat ideal telur konsumsi yang diinginkan 

oleh konsumen bervariasi antara 65 – 70 g. Problem yang 

sering timbul adalah berat telur yang tidak sesuai dengan 

yang diinginkan yaitu ringan atau terlalu berat. Hal lain 

yang tidak kalah penting adalah perbandingan antara 

putih telur dengan kuning telur yang dapat bervariasi 

tergantung dari berbagai manipulasi antara lain pakan, 

umur, genetik dan sistim pemeliharaan. Perubahan isi 

telur dengan sendirinya mengubah ratio putih telur 

dengan kuning telur dan kemudian akan mempengaruhi 

jumlah mikro mineral di dalamnya (Yuwanta, 2010). 

Bobot telur lebih dipengaruhi oleh kondisi organ 

reproduksi ternak yang mensintesis telur. Hal ini 

ditambahkan oleh Yuwanta (1998) yang menyatakan 

bahwa berat folikel nyata dipengaruhi oleh berat badan 

ayam, semakin berat induk ayam memberikan berat 

ovarium, berat oviduk  dan panjang oviduk lebih tinggi 

dari pada berat ringan sehingga pertumbuhan folikel yolk 

lebih besar yang juga mempengaruhi bobot telur.  
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Wahyu (2004) yang menyatakan bahwa berat 

telur dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetik, 

tahap kedewasaan, umur, obat dan zat makanan dalam 

pakan terutama asam amino dan asam linoleat, dan 

kandungan asam lemak linoleat dan metionin, hal 

tersebut juga didukung oleh pendapat Gleaves et al. 

(1977) yang menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi berat telur yaitu genetik, umur besar 

ayam, tahap produksi telur dan nutrisi. Hal ini di 

tambahakan oleh pendapat Ensminger(1992) menyatakan 

bahwa faktor lain yang mempengaruhi bobot telur yaitu 

strain ayam, umur dewasa kelamin, temperature, tipe 

kandang, pemberian pakan, minum dan penyakit. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 

hubungan jarak antara tulang sternum dengan tulang 

pubis ayam petelur strain isa brown terhadap produksi 

telur, indeks telur dan bobot telur  secara analisis ragam 

tidak berbeda nyata  namun terdapat korelasi yang positif 

antara jarak sternum dengan pubis terhadap produksi 

telur, indeks telur dan bobot telur dimana semakin lebar 

jarak sternum dengan pubis semakin tinggi produksi 

telur, semakin ideal indeks bentuk telur dan berat telur 

semakin tinggi.  

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disarankan 

untuk peternak, apabila dalam melakukan culling atau 

seleksi dapat menggunakan jarak antar tulang dada 

(sternum) dengan tulang pubis 70.8 – 76 atau lebih agar 

diperoleh ayam yang produksinya tinggi. 
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Lampiran 1. Hasil Pengukuran Jarak Sternum dengan Tulang 

Pubis Ayam Layer Strain Isa Brown  data dari yang terkecil 

hingga terbesar.  
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Lampiran 2. Data Produksi Telur (satuan dalam %). 
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Lampiran 3. Data Indeks Telur 

 
 

 



 



 

 
 

Lampiran 4. Data Bobot  Telur. 
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Lampiran 5. Analisis ragam  produksi telur 

 

FK  = ( 450,00 + 450,67 + 464,00 + 475,33 )
2 
 

      20 

 = 169280 

∑xij
2
  = (88,67)

2
 + (86,00)

2
 + (87,33)

2
 + (98,00)

2
 + (90,00)

2
 

+ …….. + (94,00)
2
  

 = 169751,1379 

∑xi
2
  = (450)

2
 + (450,67)

2
 +  (464)

2
 + (475,33)

2
  

       5 

 = 169367,6412 

JKtot = 169751,1379 – 169280 

 = 471,1379 
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JKT = 169367,6412 – 169280 

 = 87,6412 

JKeror = 471,1379 – 87,6412 

 = 383,4967 

KT =   JK  

       df 

 = 383,4967  

          3 

=127,832 

Fhitung 1.213352 < Ftabel 3.238872 (0.05) 

    Ftabel 5.292214 (0.01) 

Dari hasil perhitungan statistic Rancangan Acak 

Lengkap disimpulkan bahwa F hitung lebih kecil dari F table 

atau tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi 

telur ayam petelur strain isa brown (P>0.05). 
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Lampiran 6.  Analisis ragam indeks telur 

 

FK  = ( 3,47 + 3,56 + 3,63  + 3,77 )
2
 

              20                       

 = 10.40605085 

∑xij
2  

= (0,65)
2
 + (0,67)

2
 + (0,69)

2
 + (0,77)

2
 +

 
(0,69)

2
 +…...   

+ (0,73)
2
  

 = 10.443 

∑xi
2
  = (3,47)

2
 + (3,56)

2
 + (3,63)

2
 +  (3,77)

2
  

                                            5 

 = 10,41551663 

JKTotaL  = 10,443 – 10,40605085 

 = 0,03694915 

JKT = 10,41551663 –10,40605085  

 = 0,009466 

JKeror  = 0,03694915 – 0,009466 
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 = 0,02748315 

KT  =   JK  

      df 

  = 0,02748315 

             3 

 = 0,009161 

 

 F hitung 1.80012  < F tabel 0.05 (3.23887152) 

    F table 0.01 (5.292214) 

Dari hasil perhitungan statistic Rancangan Acak 

Lengkap disimpulkan bahwa F hitung lebih kecil dari F table 

atau tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks 

telur ayam petelur strain isa brown (P>0.05). 
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Lampiran 7. Analisis ragam berat telur 

 

FK  = ( 241,87 + 253,41 + 259,40 + 268,53 )
2
  

      20 

= 5234,.95842 

                                   

∑xij
2
  = ( 44,36 )

2
 + ( 46,50667 )

2
 + ( 47,68 )

2
 + ( 54,94667 )

2
 

+ ( 48,37333 )
2
 + …….. + ( 54,06 )

2
  

 = 52608,16197 

∑xi
2 

= ( 241,87 )
2 
+ ( 253,41 )

2
 + ( 259,40 )

2 
+ ( 268,53  )

2
  

                5 

 = 52423,9516 

 

JK tot  = 52608,16197  – 52348,95842 

 

 = 259,20355 

 

JK T = 52423,9516 – 52348,95842 

 

 = 74,99318 
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JK eror   = 259,20355  – 74,99318 

 = 184,21037 

 

KT  =   JK  

      df 

  = 184,21037 

           3 

 = 61,40345667 

 

F hitung  : 2.171331   <  Ftabel  : 3.238872 ( 0.05 ) 

    : 5.292214 ( 0.01 ) 

Dari hasil perhitungan statistic Rancangan Acak 

Lengkap disimpulkan bahwa F hitung lebih kecil dari F table 

atau tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot 

telur ayam petelur strain isa brown (P>0.05). 
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Lampiran 8. Regresi dan Korelasi jarak sternum dengan pubis 

terhadap produksi telur. 

Perhitungan regresi linier (y = a + b.x) 

a =   (Σy) (Σx²) - (Σx) (Σxy) 

              n(Σx²) – (Σx)² 

 

a = (9156,67).(38869120) – (12607,1)(1206883) 

                100.(38869120) – (158938970) 

 

a = 355911705000 – 15215294670 

           3886912000 – 158938970 

 

a = 340696410300 

        3727973030 

 

a = 91,39 
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b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy)                                                     

           n(Σx²) – (Σx)² 

b = 100 (1206883) – (12607,1) (9156,67) 

            100 (38869120 – 158938970) 

 

b = 120688300 – 115439054,4 

       3886912000 – 158938970 

b = 0,0014 

 

y = a + bx 

 

y = 91,39 + 0,0014 (100) 

 

y = 91,53 

 

r =               n . Σxy – (Σx) . (Σy)                    

          √{nΣx² – (Σx)²} . √{nΣy
2
 – (Σy)

2
} 

 

r =       (100  x 1206883) – (12607,1 x 9156,67) 

      √              (       )
2
 x √            

(       )2 

r =    5249246 

      √            x √          

r =   5249246 

         61057,1292  x 1111,97774 
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r =                   5249246 

                     67894168,5 

r = 0,077 ≈ 0,08  

Apabila Nilai Koefisien Korelasi mendekati +1 (positif Satu) 

berarti pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki 

Korelasi Linear Positif, apabila Nilai Koefisien Korelasi 

mendekati -1 (Negatif Satu) maka hal ini menunjukan 

pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki Korelasi 

Linear Negatif. 
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Lampiran 9. Regresi dan Korelasi jarak sternum dengan pubis 

terhadap indeks telur. 

Perhitungan regresi linier (y = a + b.x) 

a =   (Σy) (Σx²) - (Σx) (Σxy) 

              n(Σx²) – (Σx)² 

 

a = (71,83).(38869120) – (12607,1)(9455,66) 

                100.(38869120) – (158938970) 

 

a =     2791968890  – 119208451 

          3886912000 – 158938970 

 

a =   2672760439 

        3727973030 

 

a = 0,72 
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b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy)                                                     

           n(Σx²) – (Σx)² 

b =   100 (9455,66) – (12607,1) (71,83) 

            100 (38869120 – 158938970) 

 

b =     945566  – 905567,993 

                  37279773030 

 

b = 0,001072 

y = a + bx 

 

y = 0,72 + 0,001072 (100) 

 

y = 0,83 

 

r =               n . Σxy – (Σx) . (Σy)                    

          √{nΣx² – (Σx)²} . √{nΣy
2
 – (Σy)

2
} 

 

r =                      (100  x 9455,664) – (12607,1 x 71,83) 

      √              (       )
2
 x √              

(     )2 

r =    39998,407 

      √            x √        

r =              39998,407 

         61057,1292  x 8,758258959 
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r =                    39998,407 

                     534754,1491 

r = 0,0747 ≈ 0,075  

Apabila Nilai Koefisien Korelasi mendekati +1 (positif Satu) 

berarti pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki 

Korelasi Linear Positif, apabila Nilai Koefisien Korelasi 

mendekati -1 (Negatif Satu) maka hal ini menunjukan 

pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki Korelasi 

Linear Negatif. 
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Lampiran 10. Regresi dan Korelasi jarak sternum dengan 

pubis terhadap bobot  telur. 

Perhitungan regresi linier (y = a + b.x) 

a =   (Σy) (Σx²) - (Σx) (Σxy) 

              n(Σx²) – (Σx)² 

 

a = (5094,37).(38869120) – (12607,1)(666802,9) 

                100.(38869120) – (158938970) 

 

a =     198013700000  – 8406450841 

            3886912000 – 158938970 

 

a =   189607200000 

          3727973030 

 

a = 50,86 
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b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy)                                                     

           n(Σx²) – (Σx)² 

b =   100 (666802,9) – (12607,1) (5094,37) 

            100 (38869120 – 158938970) 

 

b =     66680290 – 64225232 

                  37279773030 

b = 0,001 

 

y = a + bx 

 

y = 50,86 + 0,001 (100) 

 

y = 50,96 

 

 

r =               n . Σxy – (Σx) . (Σy)             

          √{nΣx² – (Σx)²} . √{nΣy
2
 – (Σy)

2
} 

 

r =                      (100  x 666802,9) – (12607,1) x (5094,37) 

      √              (       )2
 x √            

(       )2 

 

r =                2455057,973 

      √            x √         
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r =          2455057,973 

         61057,1292  x  662,7928032 

 

r =               2455057,973 

                    40468225,84 

r = 0,06066631 ≈ 0,061  

Apabila Nilai Koefisien Korelasi mendekati +1 (positif Satu) 

berarti pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki 

Korelasi Linear Positif, apabila Nilai Koefisien Korelasi 

mendekati -1 (Negatif Satu) maka hal ini menunjukan 

pasangan data Variabel X dan Variabel Y memiliki Korelasi 

Linear Negatif. 
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Lampiran 11. Dokumentasi kegiatan penelitian 

 

 

 

 

1. Pengukuran sternum dengan pubis       2. Penimbangan telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Pengukuran indeks telur           4. Pengambilan telur 

 

 

 

 

 

5. Timbangan digital                          6. Pencatatan HDP  
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