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PERBEDAAN PENAMPILAN ANTARA AYAM BURAS 

DAN PERSILANGAN AYAM RAS DENGAN BURAS 


EDDY JULIANTO 


INTISAIU 


Penelltlan tnt bertuJuan untuk mengetahul perbedaan 
penampllan antara ayam buras dan ayam hasll persllangan ayam 
ras dengan ayam buras yang mellputl pertambahan berat badan, 
konsumsl dan konversl pakan. 

Hewan percobaan yang d i gunakan dalam penellt tan tnt 
yattu 80 ekor ayam, yang terbagl dalam empat macam perlakuan 
yaltu ayam buras (FSA) dan tlga strain ayam persilangan darl 
breeder yang berbeda (FSB, FSC dan FSD). Rancangan perco
baan yang d I gunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
empat perlakuan dan sepuluh ulangan, anallsls data yang 
d 1 paka 1 adalah sid 1 k ragam (Anava) dan d ilanJ ut kan dengan 
uJi Beda Nyata Terkecil (BNT 5 %). Pakan yang dlgunakan 
adalah pakan komerslal dengan kode BR-l untuk lase starter 
dan BR-2 untuk lase Linisher. Sistem pemel1haraan pada 
penelltlan Inl adalah sistem baterat. Penel1tlan lnl ber
langsung selama delapan mlnggu (56 harl). 

Hasil yang dlperoleh pada penel1tlan Inl adalah 1) 
Ayam has i I pers 1 langan ant ara ayam ras dengan ayam buras 
dapat menlngkat kan pertambahan berat badan, konsums i pakan 
dan menurunkan konversl pakan dibandlngkan dengan ayam 
buras; 2) Terdapat perbedaan penampilan, yaltu me 11 put I 
pertambaban berat badan, konsum51 pakan dan konversi pakan, 
antara 8esama ayam hasll per51langan ayam buras dengan ayam 
ras, dari breeder yang berbeda; 3) DltinJau dari selurub 
hasil pengamatan terhadap penampllan produksi ayam perco
baan, maka yang memberikan hasil terbaik adalah FSD, karena 
menghas i I kan pert ambahan berat badan yang 8ama dengan FSC 
tetapi lebih tinggi darl FSB maupun FSA; konsumsl pakan 5ama 
dengan FSC maupun FSB t et apl lebi h t 1 ngg i dar i FSA; dan 
konversl pakan paling rendah. 
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