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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha peternakan berkembang, terutama sub sektor peternakan unggas di 

Indonesia maju demikian pesat. Hal ini tercermin dari kontribusi yang sangat luas 

baik untuk meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendukung 

kebutuhan masyarakat akan makanan bergizi maupun menopang era 

industrialisasi yang sudah dicanangkan dalam program pemerintah. 

Di Indonesia, ternak ayam merupakan ternak unggas penghasil telur yang 

cukup potensial selain daging. Kelebihan dari ternak ini adalah tahan terhadap 

penyakit dan tidak mudah stres karena adanya persilangan ayam Arab dengan 

ayam Blirik sehingga dapat memudahkan untuk diternak dan tidak banyak 

mengandung risiko. Hasil persilangan ayam Arab dan Blirik juga sebagai ayam 

dwi guna karena postur tubuh berat dan besar. Salah satu faktor yang perlu 

mendapat perhatian dalam usaha peternakan adalah faktor jenis ayam, karena jenis 

ayam merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha 

peternakan (Malik, 2001). 

Keanekaragaman sifat genetik ayam lokal secara nyata dimunculkan 

dalam penampilan fenotip, seperti warna bulu, kulit, paruh, daging,bentuk 

jengger, bulu penutup, penampilan produksi dan pertumbuhan (Sulandari dkk., 

2007). Menurut Linawati (2009), Keanekaragaman dapat dimunculkan secara 

evolusi maupun revolusi, akibat  dari sistem pemeliharaan dan perkawinan yang 

tidak terkontrol dari generasi kegenerasi. Faktor lingkungan yang menekan juga 
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merupakan faktor yang sangat menentukan, karena ada upaya untuk 

mempertahankan diri melalui proses adaptasi.  Proses adaptasi yang berlangsung 

lama dapat memunculkan sifat dan penampilan  baru dan kemudian dapat 

diwariskan secara genetik dari generasi ke generasi. 

Pada usaha peternakan terutama ayam, digunakan jenis ayam petelur 

dengan tampilan produksi yang baik, antara lain konversi pakan yang rendah, dan 

produksi telur yang tinggi. Beberapa jenis ayam Indonesia yang telah terbukti 

mempunyai tampilan produksi yang bagus, yaitu ayam Arab yang berasal dari 

Mesir, dan ayam persilangan Arab dengan Blirik (AB) produksi Persatuan Petani 

Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) Jawa Timur. 

Kelebihan ayam Blirik adalah bisa menghasilkan telur 170 sampai dengan 

230 butir per ekor per tahun dan berat telurnya rata-rata 50 sampai dengan 65 

gram per ekor per butir, mudah beradaptasi dan mempunyai daya tahan tubuh 

yang cukup kuat terhadap penyakit sehingga berumur panjang. Selain itu ayam ini 

memiliki berat badan yang tinggi yaitu betina umur 6 bulan mencapai 3,5 sampai 

dengan 4 kg per ekor sedangkan jantan 4 sampai dengan 5 kg per ekor (Anang, 

2012). Sedangkan  produksi telur ayam arab yaitu 190 sampai dengan 250 butir 

per tahun, namun pertumbuhan ayam Arab masih lebih rendah, yaitu sebesar 

321,23 gram per ekor sampai umur 8 minggu dan memiliki daging yang tipis dan 

berwarna kehitaman, berbeda dengan selera konsumen secara umum yang 

menyukai daging ayam berwarna kuning atau putih (BPTU Sembawa, 2005).  

Tujuan disilangkan ayam Arab dan ayam Blirik adalah untuk mendapatkan 

ayam kampung varietas baru yang unggul dari sisi produktifitas telur, selain itu 



 3 

ayam hasil persilangan ini sebagai ayam tipe dwi guna karena memiliki bobot 

badan yang tinggi dan harapan ke depan adalah ayam ini dapat menjadi sentral 

peternakan ayam kampung yang dapat membuka peluang kerja untuk masyarakat 

Indonesia.  

Melihat keunggulan dan kelemahan kedua jenis ayam tersebut maka 

dilakukan persilangan yang menggabungkan dua genetik berbeda, karena faktor 

genetik sangat berpengaruh terhadap tampilan produksi ternak ayam, dari 

persilangan tersebut menghasilkan persilangan ayam Arab Blirik (AB). Melalui 

perbedaaan tampilan produksi antara ayam Arab dengan Arab Blirik (AB), akan 

diketahui ayam mana yang mempunyai tampilan produksi yang lebih baik.   

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam  penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan produksi telur antara ayam Arab dengan ayam 

persilangan Arab-Blirik (AB)? 

2. Apakah terdapat perbedaan berat telur antara ayam Arab dengan Ayam 

persilangan Arab-Blirik (AB)? 

3. Apakah terdapat perbedaan konversi pakan antara ayam Arab dengan 

ayam persilangan Arab-Blirik (AB)?  

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian                                                

2. Tujuan                                                



 4 

1. Mengetahui perbedaan produksi telur antara ayam Arab dengan ayam 

persilangan Arab-Blirik (AB). 

2. Mengetahui perbedaan berat telur antara ayam Arab dengan ayam 

persilangan Arab-Blirik (AB). 

3. Mengetahui perbedaan konversi pakan antara ayam Arab dengan ayam 

persilangan Arab-Blirik (AB).  

3. Manfaat 

1. Agar bisa diketahui ayam lokal petelur mana yang memiliki produksi telur 

tinggi.   

2. Agar bisa diketahui ayam lokal petelur mana yang memiliki berat telur 

tinggi.    

3. Setelah diketahui konversi pakan, peternak dapat mengetahui ayam petelur 

lokal mana yang menguntungkan. 

 

 

 


