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ABSTRAKSI 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Panca Patriot Prima unit Breeding Farm and Hatchery Lawang 
- Malang pada bulan mei 2007.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya tetas dan kualitas DOC ayam pedaging 

strain cobb berdasarkan sistem penetasan dan umur induk parent stock. Materi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah telur ayam yang berasal dari induk parent stock ayam pedaging strain 

Cobb 500 dengan umur yang berbeda yaitu umur 25, 30, 35 dan 40 minggu.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode survey (pengamatan) dan Split Plot Design 
dengan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok serta 4 kali ulangan berdasarkan beberapa 

kali penetasan. Perlakuan yang dicoba adalah sistem penetasan (S = single stage, M = multi 
stage) dan umur induk parent stock (U1 = 25 minggu, U2 = 30 minggu, U3 = 35 minggu, U4 = 

40 minggu) jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) dan untuk 
melihat bentuk responnya maka digunakan uji polynomial orthogonal.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara sistem penetasan dan umur induk parent 

stock tidak berpengaruh nyata ( P > 0,05 ) terhadap daya tetas dan kualitas DOC ayam pedaging 
strain Cobb 500. Perlakuan sistem penetasan berpengaruh sangat nyata ( P < 0,01 ) terhadap daya 

tetas dan kualitas DOC ayam pedaging strain Cobb 500, dimana sistem single stage lebih baik 
dibanding multi stage. Perlakuan umur induk parent stock berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
persentase anak ayam niaga dengan nilai tertinggi pada induk parent stock umur 30 minggu, 

sedangkan terhadap bobot tetas berpengaruh sangat nyata dengan nilai tertinggi pada induk 
parent stock umur 35 minggu. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin optimal kondisi iklim mikro pada mesin tetas da n 
umur induk yang mencapai masa puncak produksi maka daya tetas dan kualitas DOC ayam 
pedaging strain Cobb 500 semakin baik.  

 


