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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembibitan ternak merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk 

memperoleh keturunan yang baik dan unggul. Masih sedikit orang yang 

membudidayakan ayam Kedu di Indonesia. Ayam Kedu merupakan unggas lokal 

yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Apabila dibudidayakan untuk 

menghasilkan bibit yang baik maka akan tercipta ayam Kedu dengan potensi dan 

harga yang lebih tinggi. Ayam Kedu adalah unggas lokal yang berkembang di 

Jawa Tengah, biasanya masyarakat lebih memelihara ayam Kedu untuk hobi. 

Ayam Kedu memiliki variasi warna bulu yang dibedakan menjadi tiga 

yaitu ayam Kedu Hitam, Kedu Putih, dan Kedu Lurik (Johari et al., 2010). Ketiga 

ayam Kedu tersebut dapat juga dibedakan melalui warna jenggernya yaitu ayam 

Kedu jengger merah dan ayam Kedu jengger hitam. Selain variasi warna dan 

jengger, ayam Kedu dapat diketahui ciri-cirinya melalui bulu, kulit, dan daging. 

Ayam Kedu di masyarakat sering sekali dijumpai ayam Kedu yang sudah tidak 

murni/campuran. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengawinkannya dengan 

ayam kampung atau ayam lainnya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mendapatkan ayam Kedu murni kembali.  

Keragaman pada ayam Kedu dapat dibedakan menjadi dua yaitu fenotip 

dan genotip. Sifat fenotip merupakan suatu sifat fisik pada ternak yang dapat 

diamati secara langsung dengan mata telanjang. Contoh sifat fenotip pada ayam 

Kedu  yaitu warna jengger, warna bulu, warna kulit, warna daging, dan bentuk 
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paruh. Sifat genotip merupakan suatu sifat genetik yang dapat diamati melalui 

analisis lebih lanjut di laboratorium. Contoh sifat genotip yaitu darah, karena 

didalam darah terdapat gen yang memiliki fungsi sebagai pembawa sifat dari 

ayam Kedu yang diamati.    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman protein 

darah ayam Kedu generasi G0 jengger merah dan jengger hitam di Satuan Kerja 

Non Ruminansia Temangggung, Jawa Tengah. Manfaat dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui informasi mengenai keragaman protein darah pada ayam Kedu 

generasi G0 jengger merah dan jengger hitam, sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan seleksi berikutnya. 

Hipotesis penelitian ini diduga bahwaterdapat keragaman genetik ayam 

Kedu generasi G0 jengger merah dan jengger hitam berdasarkan 6 lokus yang 

diamati yaitu pre albumin, albumin, ceruplasmin, transferin, post transferin, dan 

amylase-I. 

 

 

 

 

 

 

 

  


