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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai dengan 25 Agustus  
2005 yang dilaksanakan di dua peternakan yang manajemen pemeliharaannya  

berbeda yaitu peternakan yang melakukan seleksi bobot badan pada umur delapan 
dan enembelas minggu yang dimiliki oleh bapak Romlan dan peternakan yang 

tidak melakukan seleksi bobot badan yang dimiliki drh. Agus Sugito.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keseragaman 
bobot badan ayam petelur yang dilakukan seleksi bobot badan dengan ayam 

petelur yang tidak diseleksi bobot badan, untuk mengetahui perbedaan umur 
puncak produksi dan perbedaan puncak produksi dari peternakan yang tidak  

melakukan seleksi bobot badan. 
Materi yang digunakan yaitu ayam petelur strain ISA yang sudah 
berproduksi dan sudah mencapai puncak produksi dari ayam petelur yang 

dilakukan seleksi bobot badan pada umur delapan minggu dan pada umur 
enambelas minggu dengan ayam petelur yang tidak dilakukan seleksi. Metode  

yang digunakan adalah menggunakan metode survei dan data yang diperoleh akan 
dianalisa dengan menggunakan uji “t”.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternak yang dilakukan seleksi  

bobot badannya lebih seragam. Hal ini terlihat bahwa ternak yang dilakukan 
seleksi bopbot badannya seragam yaitu berkisar antara 721 gram sampai dengan 

827 gram. Umur puncak produksi lebih cepat dicapai pada ayam petelur yang 
dilakukan seleksi yaitu pada umur 23 sampai 24 minggu dan puncak produksi 
dapat dicapai dengan maksimal pada ayam yang dilakukan seleksi yaitu mencapai 

rata-rata HDP diatas 90 persen. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa ayam 

petelur yang dilakukan seleksi bobot badab pada umur delapan dan enambelas  
minggu lebih seragam, umur puncak produksi lebih cepat dicapai dan puncak  
produksi yang dihasilkan dapat tercapai dengan maksimal.  

Disarankan kepada peternak untuk melakukan seleksi bobot badan pada  
umur delapan dan enam belas minggu dengan melakukan penimbangan secara  

total sehingga diketahui ayam-ayam yang bobot badan standar dan tidak standar.  
Dengan demikian diperoleh ayam-ayam yang bobot badannya seragam sehingga 
dapat bertelur dengan serempak dan cepat mencapai puncak produksi.  

 


