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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

5.1 Penelitian Tahap 1 (Aktivitas Ekstrak Daun Kelor terhadap Daya 
Hambat Bakteri Escherichia coli) 

 

Ayam petelur sampai saat ini dikenal sebagai unggas penghasil telur. Oleh karena itu 

upaya telah dilakukan untuk meningkatkan performa ayam petelur. Penggunaan ekstrak daun 

kelor yang mempunyai efek seperti antibiotik dapat memperbaiki performa ayam petelur. 

Ekstrak daun kelor mengandung flavonoid dan polifenol yang berkhasiat sebagai antioksidan 

dan antibakteri (Dahot, 1989). Bakteri Escherichia coli dapat mengganggu saluran 

pencernaan ayam petelur yang mengakibatkan bobot badan ayam petelur tersebut menurun. 

Adanya zona hambat pada sampel uji mengindikasikan bahwa ekstrak daun kelor 

mengandung senyawa aktif. Sedangkan ekstrak daun kelor dengan konsentrasi 0,5% 

mempunyai zona hambat terkecil. Ekstrak daun kelor dengan konsentrasi yang tinggi 

mengandung senyawa aktif dengan kadar yang tinggi pula, sehingga lebih besar daya 

hambatnya terhadap bakteri dibandingkan ekstrak daun kelor dengan konsentrasi rendah. Uji 

daya hambat ekstrak daun kelor terhadap Escherichia coli disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Rataan Diameter daya hambat Ekstrak daun Kelor terhadap bakteri Escherichia coli 

 Perlakuan  Rataan Diameter Daya Hambat (mm) 

P0 5,51±0,27 a 
P1 6,09±0,11 abc 
P2 5,73±0,35 ab 
P3 6,29±0,11 bc 
P4 6,44±0,41 c 
P5 6,56±0,34 c 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 

 
Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera) memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya hambat pada 

aktivitas antibakteri Escherichia coli.  Semakin tinggi konsentrasi ekstrak kelor dalam 

perlakuan, maka zona hambat yang terbentuk semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin 

tinggi tingkat konsentrasi perlakuan, maka fitokimia yang terkandung didalamnya untuk 
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menghambat pertumbuhan Escherichia coli semakin banyak  dan zona hambat yang 

terbentuk akan semakin besar.  

Adanya zona hambat pada sampel uji mengindikasikan bahwa tepung daun kelor 

mengandung senyawa aktif. Tepung dengan konsentrasi yang tinggi mengandung senyawa 

aktif dengan kadar yang tinggi pula, sehingga lebih besar daya hambatnya terhadap bakteri 

dibandingkan tepung dengan konsentrasi rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi ukuran 

daerah penghambatan yaitu sensitivitas organisme, medium kultur, kondisi inkubasi (suhu, 

waktu dan pH), kecepatan zat berdifusi dalam agar, konsentrasi mikroorganisme, komposisi 

media (Schlegel dan Schmidt, 1994). 

 Pengukuran adanya kekuatan antibiotik terhadap bakteri menurut Pratiwi (2008) 

digunakan metode dari Davis Stout dengan ketentuan: sangat kuat (daerah hambat 20 mm 

atau lebih), kuat (daerah hambat 10-20 mm), sedang (daerah hambat 5-10 mm) dan lemah 

(daerah hambat <5 mm). Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kelor dengan konsentrasi 

10% bersifat sedang, karena zona hambatnya 5-10 mm. Zona hambat ekstrak daun kelor 

terhadap Escherichia coli lebih kecil dibandingkan dengan zona hambat tepung daun jarak 

(6,8 mm) dengan konsentrasi 10% (Pratiwi, 2008) dan ekstrak daun tanjung (12,16 mm) 

dengan dosis 1 g/ml (Noor, 2006). 

Tabel 6 menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak, semakin besar pula 

diameter daya hambat yang dibentuknya, sehingga diketahui bahwa keduanya memiliki 

hubungan yang berbanding lurus satu sama lain. Semakin tingginya ekstrak daun kelor yang 

digunakan maka efektivitasnya daya hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli semakin 

baik. Hal ini dikarenakan pada daun daun kelor (Moringa oleifera) telah diketahui mengandung 

bahan aktif sebagai antimikroba seperti flavonoid, saponin, tanin, dan senyawa fenolik lain 

yang mempunyai aktivitas antimikroba. Flavonoid yang terdapat dalam daun kelor menurut 

Dzulkarnain et al. (1996) dapat menghambat pertumbuhannbakteri Staphylococcus aureus 

dan penghambatan pertumbuhan Salmonella typhimurium. Efek flavonoid terhadap 

organisme banyak sekali sehingga banyak orang menggunakan tumbuhan yang mengandung 

flavonoid dalam pengobatan tradisional (Middleton dan Kandaswani, 1992). Flavonoid 
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bertindak sebagai penampung yang baik radikal hidroksi dan superhidroksi sehingga dapat 

melindungi lipid membran terhadap reaksi yang merusak. Aktivitas antioksidannya merupakan  

komponen aktif tumbuhan yang dapat digunakan secara tradisional untuk mengobati 

gangguan fungsi hati. Sehingga tidak adanya gangguan organ dalam pada akhir penelitian 

pada ayam petelur tersebut. Selain flavonoid, senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun 

kelor adalah polifenol. 

Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak daun kelor berperan secara langsung 

sebagai antibiotik dengan menggangu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus 

(Waji, 2009). Flavonoid dapat bertindak sebagai antioksidan dengan cara menangkap radikal 

bebas (Rohman, 2005). Hal ini yang menyebabkan konsentarsi ekstrak daun kelor 2% 

mempunyai daya hambat terhadap Salmonella typhimurium. Aktivitas biologis senyawa 

flavonoid terhadap bakteri Escherichia coli dilakukan dengan merusak dinding sel dari bakteri 

Escherichia coli yang terdiri atas lipid dan asam amino akan bereaksi dengan gugus alkohol 

pada senyawa flavonoid sehingga dinding sel akan rusak dan senyawa tersebut dapat masuk 

ke dalam inti sel bakteri. Selanjutnya dengan inti sel bakteri juga senyawa ini akan kontak 

dengan DNA pada inti sel bakteri Escherichia coli dan melalui perbedaan kepolaran antara 

lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid akan dapat terjadi reaksi 

sehingga akan merusak struktur lipid dari DNA bakteri Escherichia coli sehingga inti sel bakteri 

juga akan lisis dan bakteri Escherichia coli juga akan mengalami lisis dan mati (Gunawan, 

2009). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilaporkan Nugraha (2013) tentang  

efektivitas pemberian ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dan etanol sebagai penghambat 

bakteri Escherichia coli pada babi dengan konsentrasi yang berbeda (0, 25, 50, 75 dan 100).  

Berdasarkan pengamatan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dengan pelarut air mampu 

menghambat aktivitas bakteri Escherichia coli patogen yang ditandai dengan adanya zona 

hambat di sekeliling sumur difusi, ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dengan pelarut etanol 

juga mampu menghambat aktivitas bakteri Escherichia coli patogen yang ditandai dengan 

adanya zona hambat di sekeliling sumur difusi.  
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Selain seyawa flavonoid, senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun kelor adalah 

seyawa polifenol yang mampu menghambat reaksi oksidasi melalui mekanisme penangkapan 

radikal (radical scavenging) dengan cara menyumbangkan satu elektron pada elektron yang 

tidak berpasangan dalam radikal bebas sehingga banyaknya radikal bebas menjadi berkurang 

(Waji, 2009). Polifenol mempunyai aktivitas antibakteri. Kereaktifan antibakteri bergantung 

pada kandungan protein polyamides pada bakteri. Penghambatan bakteri oleh komponen dari 

fenol diakibatkan karena terbentuknya ikatan hidrogen fenol dengan protein inti (Karou et al., 

2005). Adanya senyawa bioaktif polifenol dan flavonoid pada ekstrak daun kelor 

menyebabkan ekstrak daun kelor ini bisa digunakan sebagai antibiotik untuk menggantikan 

vitamin mix. Senyawa bioaktif ini dapat menurunkan populasi Escherichia coli pada ayam 

petelur yang dapat menggangu saluran pencernaan ayam petelur yang fungsinya sama 

dengan colistin yang terkandung dalam vitamin mix. Hasil ini menunjukkan bahwa tepung 

daun kelor dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pakan serta sebagai sumber 

antioksidan alami. Tanaman obat dalam bentuk ramuan jamu atau simplisia (bahan 

dikeringkan atau ditepung) yang diberikan kepada ternak khususnya unggas melalui air 

minum dan atau dicampur ke dalam pakan sebagai feed additive atau feed supplement 

berdampak positif terhadap pertumbuhan, aroma daging, telur tidak amis dan produktivitas 

optimal. Selain itu juga tanaman obat dapat mengurangi bau kotoran (ammonia) yang 

menyengat di sekitar kandang. 

 

5.2   Penelitian Tahap 2 (Penelitian Evaluasi Biologis Tepung Daun Kelor) 

 Pengujian evaluasi biologis tepung daun kelor dilakukan dengan menggunakan 

penelitian secara eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap sebagai 

analisa data untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tepung daun kelor terhadap 

produktivitas ayam petelur, variabel yang diukur antara lain konsumsi pakan, Hen Day 

Production, konversi pakan, IOFC dan kecernaan protein. Hal ini dilihat dari peningkatan nilai 

produktivitas dari konsumsi pakan, Hen Day Production dan IOFC. Hasil pengujian pengaruh 
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pemberian tepung daun kelor terhadap produktivitas ayam petelur menghasilkan data seperti 

yang terlihat pada Tabel 7. 

 
5.2.1 (Pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap Produktivitas Ayam Petelur) 
 
Tabel 7. Pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap Produktivitas Ayam Petelur 

Perlakuan Konsumsi 
pakan 

(g/ekor/hari) 

Hen Day 
Production 

(%) 

Konversi 
Pakan  

IOFC 
(Rp/ekor) 

Kecernaan 
Protein (%) 

P0 124,46±0,60 a 82,50±1,10 2,08±0,02 c 449,57±10,13 69,51±1,73 
P1 125,44±0,09 ab 82,50±0,46 2,06±0,02 bc 459,94±10,74 70,73±0,43 
P2 125,74±0,61 bc 82,50±0,36 2,06±0,03 ab 460,71±13,35 70,90±0,53 
P3 126,64±0,27 c 82,91±2,24 2,05±0,01 a 459,72±5,03 70,80±0,38 
P4 126,80±0,44 c 82,64±1,21 2,04±0,01 a 456,79±6,97 71,28±0,22 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 

 

5.2.1.1 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan dalam jumlah waktu tertentu 

yang akan digunakan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan zat makanan lain 

(Wahju, 2004). Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun kelor (Moringa oleifera) pada pakan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsumsi ayam petelur. Rataan konsumsi pakan ayam petelur tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 (penambahan tepung daun kelor sebanyak 2%) dan data hasil 

penelitian disajikan pada Tabel 7. 

Konsumsi ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar konsumsi ransum untuk ayam 

petelur ISA Brown yang dikemukakan oleh Creswell (2003), yaitu 120g/ekor/hari maupun 

NRC (1994) yaitu 110 g/ekor/hari. Hal ini dapat disebabkan kandungan serat kasar dalam 

ransum tinggi, yaitu berkisar antara 8,67 – 10,01%, sedangkan kandungan serat kasar ransum 

komersial rata-rata kurang dari 4%. Tingginya serat kasar dalam ransum penelitian 

disebabkan karena penggunaan dedak padi yang tinggi yaitu 60% sebagai sumber energi 

pengganti jagung kuning, dimana dedak padi ini mengandung serat kasar yang tinggi, yaitu 

11,4% (NRC 1994) dan tepung daun kelor kandungan serat kasarnya juga tinggi, yaitu 8,98%. 

Ransum yang mengandung serat kasar tinggi bersifat bulky. Ayam akan merasa cepat 

kenyang dengan mengkonsumsi sedikit ransum karena temboloknya cepat penuh (Scott et 
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al. 1982). Untuk ransum perlakuan P4 (2% tepung daun kelor) yang kandungan serat 

kasarnya lebih tinggi maka konsumsi ransumnya lebih banyak selain itu konsumsi pakan pada 

ayam dipengaruhi oleh warna pakan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya 

kandungan tepung daun kelor dalam ransum maka ransum semakin berwarna hijau. Sesuai 

dengan pernyataan Sturkie (1965) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum pada ayam 

lebih dipengaruhi oleh warna ransum dan ayam lebih menyukai pakan yang berwarna kuning, 

merah dan hijau. Jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap jumlah konsumsi 

protein dan energi dalam pakan yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Umumnya ayam meningkatkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dilihat 

dari tingginya kandungan energi pada ransum komersial yang disubstitusi 2% daun kelor, 

tampaknya tidak mungkin bahwa tingginya konsumsi pada ayam yang diberi ransum tersebut 

dikarenakan kebutuhan energi yang belum tercukupi. Jadi dugaan yang bisa dikemukakan 

adalah ada peningkatan kecernaan ransum pada ransum komersial yang disubstitusi dengan 

2% daun kelor. Dugaan lain adalah ada peningkatan palatabilitas daripada ransum komersial 

yang disubstitusi sehingga merangsang ayam untuk meningkatkan konsumsinya. 

Rata-rata konsumsi protein kasar sama dengan konsumsi energi. Tinggi rendahnya 

konsumsi ransum dan komposisi nutrisi ransum akan mempengaruhi konsumsi dari nutrisi 

yang bersangkutan. Kandungan protein kasar antar ransum perlakuan memang berbeda  

tetapi secara numerik ada perbedaan pada konsumsi ransum, sehingga akan mempengaruhi 

nilai konsumsi proteinnya.  Tidak berbedanya rata-rata konsumsi protein kasar antar 

perlakuan mengimplikasikan bahwa peningkatan konsumsi ransum tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan pada peningkatan kandungan protein kasar. 

 

 

5.2.1.2 Pengaruh Pemberian Pakan Tepung Daun Kelor terhadap Hen Day Production 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukan bahwa pemberian tepung daun 

kelor tidak memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap HDP produksi telur ayam. Pemberian 
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tepung daun kelor sebesar 1,5% (P3) menghasilkan produksi telur paling tinggi diantara 

perlakuan yang lain tetapi tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05).  

Tingginya HDP pada perlakuan P3 daripada perlakuan yang lain walaupun secara 

analisis statistik tidak berbeda diduga karena kandungan minyak atsiri pada daun kelor. Hal 

ini diduga terjadi karena kandungan minyak atsiri dalam daun kelor tidak bisa terabsorpsi 

secara efektif oleh sel epitelium intestinum, sehingga tidak bisa mempengaruhi metabolisme. 

Minyak atsiri yang terkandung dalam daun kelor berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam 

lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan usus yang terlalu berat dalam 

pencernaan zat – zat makanan (Darwis et al., 1991). Glandula fundika adalah kelenjar 

lambung yang mengandung sel-sel khusus yaitu sel-sel body chief sebagai zimogen tidak 

aktif, yaitu pepsinogen yang diaktifkan menjadi pepsin oleh HCl yang disekresi oleh sel-sel 

parietal. Pepsin ini melakukan pemecahan protein menjadi asam amino. Pepsin juga 

menimbulkan efek autokatalitik yaitu sejumlah kecil pepsin dapat menyebabkan pengaktifan 

pepsinogen yang masih tersisa, yang berarti juga semakin banyak pepsin yang terbentuk 

sehingga menyebabkan pemecahan protein yang semakin baik (Harper et al., 1980). 

Pemecahan protein yang semakin baik akan menyebabkan metabolisme protein dalam tubuh 

semakin baik yang akan berpengaruh juga pada pertumbuhan. 

Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung agar tidak berlebihan dan tidak 

kekurangan menyebabkan isi lambung tidak terlalu asam, sehingga apabila isi lambung 

tersebut masuk ke duodenum untuk menurunkan keasaman chyme semakin cepat dalam 

mengubahnya ke keadaan pH yang sesuai untuk diteruskan ke usus halus untuk diserap 

(Darwis et al., 1991). Pengaturan sekresi HCl dan pepsin yang semakin lancar akan 

menyebabkan pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan semakin lancar, dengan 

demikian akan menyebabkan peningkatan kekosongan pada lambung yang akan 

berpengaruh pada konsumsi dan pertumbuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Frandson 

(1992) bahwa faktor-faktor yang mengontrol pengosongan lambung melalui sphincter pilorik, 

mencakup volume makanan di dalam perut, fluiditas campuran, serta reseptivitas duodenum. 
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Hasil analisis ragam menujukkan bahwa produksi telur tidak nyata (P>0.05) dipengaruhi 

oleh perlakuan ransum. Produksi telur ayam yang mendapat perlakuan tepung daun kelor 

meningkat dibandingkan dengan yang mendapat perlakuan tanpa pemberian tepung daun 

kelor dalam ransum. Hal ini dapat disebabkan karena konsumsi protein ayam yang mendapat 

perlakuan tepung daun kelor dalam ransum lebih tinggi dibandingkan dengan ransum 

perlakuan lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7. Selain itu, jika dilihat bahwa 

pada daun kelor mengandung ß-karoten, Fe dan Mg. Vitamin A, C, Fe dan Mg yang terdapat 

pada daun kelor berperan dalam pertumbuhan yang dapat meningkatkan produksi telur 

karena ayam menjadi lebih cepat dewasa kelamin atau bertelur, sehingga telur yang 

dihasilkan lebih banyak. Lebih jelasnya dapat dilihat jumlah produksi telur yang dihasilkan 

pada Tabel 7. 

Ransum yang mengandung tepung daun kelor yang semakin meningkat akan 

mengandung zat nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, vitamin dan 

mineral penting tersedia dalam jumlah cukup dibandingkan dengan ransum perlakuan lainnya. 

Rendahnya produksi telur ayam yang mendapat perlakuan tanpa pemberian daun kelor dalam 

ransum dapat disebabkan karena konsumsi protein yang rendah dibandingkan ransum 

perlakuan lainnya (Tabel 7). Selain itu daun kelor mengandung tanin, dimana tanin ini dapat 

menekan retensi nitrogen dan menurunkan daya cerna asam-asam amino yang seharusnya 

dapat diserap oleh villi-villi usus yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan, perkembangan 

jaringan tubuh dan produksi telur (Widodo, 2002). 

Yulrahmen (2008) menyatakan produksi telur hen day berkaitan erat dengan 

produktifitas ayam petelur dalam menghasilkan telur yang berkualitas dan berkuantitas. 

Menurut Daghir (1998), performa terbaik ayam dalam produksi telur, produksi masa telur dan 

efisiensi pakan tercapai pada ayam yang diberi pakan tinggi kandungan protein dan energi 

dibandingkan dengan ayam yang diberi pakan dengan kandungan protein dan energi yang 

rendah. Wahju (2004) menyatakan bahwa konsumsi pakan yang relatif banyak akan 

menyebabkan konsumsi zat – zat nutrisi seperti asam amino, vitamin, protein dan mineral 

juga relatif banyak, sehingga kebutuhan ayam untuk kebutuhan pokok, pertumbuhan maupun 



75 
 

produksi telur bisa terpenuhi. Rataan produksi hen day berkisar antara 59,2 - 70,63%.  

Produksi telur hen day ini lebih rendah dibandingkan dengan standar ISA-A Hendrix Genetic 

Company (2006) yang menyebutkan bahwa ayam petelur strain ISA Brown yang berumur 21- 

27 minggu, memiliki kisaran produksi hen day mulai dari 66% pada umur 21 minggu dan terus 

naik sampai 95% pada umur 27 minggu. Dibandingkan dengan NRC (1994) produksi telur 

hen day ayam penelitian juga rendah. Pada NRC (1994) produksi telur hen day untuk ayam 

petelur cokelat periode produksi sebesar 90%. 

 

5.2.1.3 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bagi perternak. 

Perbandingan konsumsi pakan dan bobot telur akan menghasilkan angka sebagai dasar 

perhitungan ekonomis. Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan pemberian tepung 

daun kelor memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan pada ayam 

petelur. Konversi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 sebesar 2,04±0,01 sedangkan 

terendah di perlakuan P0 sebesar 2,08±0,02. Hasil ini diperkuat oleh Kaniadewi (2006) tentang 

zat aktif minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin) ke dalam air minum ayam nyata 

menurunkan konversi ransum ayam broiler. Rukmana (1995) menyatakan bahwa alkaloid, 

flavonoid, tanin dan saponin memberikan pengaruh yang positif terhadap organ pencernaan, 

diantaranya dapat mempengaruhi kontraksi dan tonus usus halus, bersifat bakterisida, 

membantu kerja sistem hormonal metabolisme dan fisiologi organ tubuh sehingga 

menurunkan nilai konversi pakan. 

Ayam yang mendapat perlakuan tepung daun kelor dalam ransum nilai konversi 

pakannya lebih baik (2,04-2,06) dibandingkan dengan ransum perlakuan tanpa pemberian 

daun kelor (2,08). Dapat dilihat bahwa penambahan tepung daun kelor dalam ransum dapat 

memperbaiki nilai konversi ransum. Konversi ransum yang terbaik dihasilkan oleh P4 sebesar 

2,04±0,01 dimana peningkatan konsumsi ransum diikuti oleh produksi telur sehingga dapat 

disimpulkan bahwa P4 mempunyai efisiensi penggunaan ransum yang paling baik 

dibandingkan dengan ransum kontrol. 
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Terjadinya perbedaan rataan konversi ransum dapat dijelaskan sebagai berikut : rataan 

konsumsi ransum tidak dipengaruhi oleh ransum perlakuan, tetapi bila dikaitkan dengan 

rataan produksi (Tabel 7) terlihat dengan jelas bahwa semakin tinggi kandungan tepung daun 

kelor dalam ransum maka semakin tinggi pula rataan produksi telur. Sebaliknya pada ayam 

yang mendapat ransum tanpa daun kelor, ternyata rataan produksi telurnya adalah rendah, 

sehingga diperoleh hasil rataan konversi ransum yang kurang baik. 

Perlakuan P3 dan P4 memiliki konversi pakan terbaik karena nilainya yang rendah hal 

ini didukung dengan peningkatan yang sama pada hen day production. Konversi pakan pada 

P3 dan P4 yang rendah diduga disebabkan adanya senyawa aktif alkaloid yang terdapat pada 

daun kelor diduga dapat mempengaruhi konsumsi pakan sehingga hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap hitungan nilai konversi pakan. Nesheim (1997) menyatakan bahwa 

faktor - faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah kandungan energi yang cukup, 

kecukupan zat nutrisi dalam pakan, suhu lingkungan dan kondisi kesehatan. 

 

5.2.1.4 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Income Over Feed Cost 

Penelitian ini biaya yang diperhitungkan adalah biaya pakan dan biaya tepung daun 

kelor (Moringa oleifera), sedangkan biaya pakan lainnya diasumsikan tidak terdapat 

perbedaan setiap perlakuan. Hasil perhitungan nilai IOFC ayam petelur Rp/ekor selama 

penelitian untuk masing-masing perlakuan pakan disajikan pada Tabel 7. 

Hasil analisis  ragam pada Lampiran 7 dan disajikan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa 

penambahan tepung daun kelor tidak memberikan pengaruh terhadap Income Over Feed 

Cost (IOFC). Nilai Income Over Feed Cost terendah terdapat pada perlakuan P0 (tanpa 

penambahan tepung daun kelor) sebesar Rp. 449,57±10,13 Rp/ekor sedangkan tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 (penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 2%) 

sebesar Rp. 456,79±6,97 Rp/ekor. Secara analisis statistik tidak terjadi perbedaan antar 

perlakuan ditambah lagi secara numerik terdapat kecenderungan nilai IOFC naik pada 

perlakuan 2 dengan penambahan tepung daun kelor sebanyak 1%. 
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Tinggi rendahnya nilai Income Over Feed Cost disebabkan oleh adanya selisih yang 

semakin besar atau kecil pada penjualan telur ayam dengan biaya pakan yang harus 

dikeluarkan selama priode penelitian. Seiring dengan kenaikan Income Over Feed Cost pada 

penambahan tepung daun kelor pada semua perlakuan dan sempat mengalami penurunan 

pada perlakuan 3 dan 4 akan tetapi tidak serendah pada perlakuan kontrol, dan terjadi 

peningkatan egg mass telur. Sehingga pendapatan peternak pada perlakuan 2 adalah 

pendapatan tertinggi jika dibandingkan dengan pendapatan pada perlakuan kontrol dan 

perlakuan yang lain dikarenakan nilai IOFC tertinggi pada perlakuan 2, akan tetapi bobot telur 

tidak setinggi pada perlakuan 4 yang nilai IOFC mulai menurun akan tetapi nilai tersebut tidak 

sekecil pada nilai kontrol. Nilai IOFC dipengaruhi oleh produksi telur yang dihasilkan dan 

turunnya harga pakan tambahan saat penelitian. 

 
5.2.1.5 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor Terhadap Kecernaan Protein 

 

Pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap kecernaan protein disajikan pada 

Tabel 7. Hasil analisis pada Lampiran 8 menunjukkan kecernaan protein tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa ayam 

semakin tinggi tepung daun kelor yang diberikan tidak mempengaruhi kecernaan protein 

ayam akan tetapi terdapat kecenderungan semakin banyak tepung yang diberikan kecernaan 

akan semakin meningkat.  

Wahyu (1997), menyatakan bahwa kecernaan suatu ransum dipengaruhi oleh suhu 

lingkungan dan laju digesta. Rata-rata suhu lingkungan pada pagi, siang dan sore hari yang 

berbeda akan mempengaruhi pola konsumsi ayam. Beban panas ayam menjadi lebih besar 

terutama pada siang hari, karena suhu lingkungan yang dicapai jauh dari suhu nyaman yaitu 

sekitar 18 – 22°C (Rook dan Thomas, 1983), selain mendapat beban panas dari lingkungan, 

ayam dengan porsi pemberian ransum lebih banyak pada pagi hari juga mendapat beban 

panas dari proses pencernaan yang berlangsung pada saat suhu lingkungan beranjak naik. 

Menurut Miles (2001), dampak dari cekaman panas akan menurunkan efisiensi terhadap 

proses pencernaan, absorpsi dan transport nutrien. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
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Osman dan Tanios (1982) yang menyatakan bahwa aktivitas enzim-enzim pencernaan akan 

menurun selama cekaman panas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sekresi enzim ke dalam 

saluran pencernaan menjadi lebih rendah pada saat ayam mengalami cekaman panas. Selain 

itu, menurut Tillman et al. (1998), enzim merupakan senyawa kimia yang sangat responsif 

terhadap suhu dan bekerja tidak optimal pada suhu yang terlalu tinggi, oleh sebab itu proses 

pencernaan pada ayam yang mengalami cekaman panas menjadi kurang optimal, terutama 

pencernaan secara enzimatis. 

 
 
5.2.2 Pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap Kualitas Eksternal Telur 
 

Pengujian berikutnya adalah melihat kualitas telur baik dari eksternal maupun internal. 

Pengujian tersebut sama dengan kegiatan eksperimen pada produktivitas ayam petelur yaitu 

melakukan pengamatan evaluasi biologis tepung daun kelor dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap sebagai analisa data untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

tepung daun kelor terhadap kualitas eksternal telur, variabel yang diukur adalah berat telur 

dan indeks telur. Hasil pengujian pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap kualitas 

eksternal telur menghasilkan data seperti yang terlihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8.  Pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap Kualitas Eksternal Telur 

Perlakuan Berat Telur (g/ekor/hari) Indeks Telur (cm) 

P0 59,74±0,46 a 0,766±0,02 
P1 60,69±0,59 ab 0,768±0,05 
P2 61,18±0,75 bc 0,771±0,03 
P3 61,75±0,36 bc 0,783±0,01 
P4 62,16±0,35 c 0,764±0,04 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 

 

5.2.2.1 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Berat telur 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 9 menunjukkan penambahan tepung daun kelor 

pada pakan ayam petelur memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap berat 

telur. Hasil pengamatan menunjukkan rataan berat telur tertinggi pada perlakuan P4 

(62,16±0,35). Tingginyanya berat telur pada perlakuan P4 dikarenakan tingginya konsumsi 

pakan berpengaruh terhadap produksi telur. Konsumsi zat makanan yang cenderung 



79 
 

meningkat memberikan pengaruh terhadap berat telur dan data pengamatan dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Berat telur yang tinggi pada perlakuan P4 diduga disebabkan kandungan senyawa aktif 

yang terdapat dalam daun kelor seperti minyak atsiri yang dapat meningkatkan produktifitas 

dan bekerja secara optimal sesuai kebutuhan ayam. Dengan produksi telur yang meningkat 

maka berat telur juga akan meningkat, walaupun konsumsi pakan dan kandungan zat 

makanan, baik energi, protein dan kalsium pada masing - masing pakan relatif sama. Glaves 

et al. (1997) menyatakan bahwa berat telur dipengaruhi kandungan kalsium dan energi dalam 

pakan serta faktor lingkungan. 

Berat telur dalam penelitian ini hampir lebih tinggi dengan berat telur menurut Lesson 

dan Summers (2001), yaitu berat telur umur ayam 25-32 minggu adalah 52 g/butir. Hasil 

analisis ragam menujukkan bahwa berat telur tidak berpengaruh nyata (P>0.05) oleh 

perlakuan ransum tetapi secara rataan beratnya meningkat seiring bertambahnya tepung 

daun kelor yang digunakan. Ayam yang mendapat perlakuan tepung daun kelor dalam ransum 

lebih tinggi berat telur dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian daun kelor dalam 

ransum. Lesson dan Summers (2001) menyatakan bahwa protein dan asam amino 

merupakan zat makanan yang paling berperan dalam mengontrol ukuran telur, disamping 

genetik dan ukuran tubuh unggas. Dengan adanya kandungan mineral pada daun kelor yang 

lebih besar dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang terlibat dalam 

sintesis maupun pencernaan protein. Piliang (2004) menyatakan bahwa mineral penting untuk 

berfungsinya enzim Pancreatic carboxypeptidase A dan B yang mencerna peptida-peptida 

menjadi asam-asam amino, enzim Dipeptidase yang memecah dipeptida menjadi bentuk 

asam-asam amino bebas dan enzim Protease yang memecah protein dalam pencernaan agar 

dapat diabsorpsi. Adanya peningkatan daya cerna ini mengakibatkan asupan zat-zat 

makanan menjadi lebih baik sehingga telur yang dihasilkan menjadi lebih besar. 

 

5.2.2.2 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Indeks Telur 
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Hasil pengamatan dan analisis ragam indeks telur pada ayam dengan perlakuan 

pemberian tepung daun kelor yang berbeda pada pakan dapat dilihat pada Lampiran 10. Rata-

rata indeks telur yang diberi tepung daun kelor dengan jumlah yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Rataan indeks telur ayam pada masing-masing perlakuan meningkat seiring 

meningkatnya jumlah tepung daun kelor yang ditambahkan dalam ransum. Tabel 8 

menunjukan bahwa semakin tinggi daun kelor yang diberikan, ukuran telurnya semakin besar  

dan nilai indeksnya semakin meningkat. Hasil analisi pada Lampiran 10 menunjukan 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P >0,05) terhadap indeks telur. Hal ini menunjukkan 

bahwa indeks telur ayam dipengaruhi oleh fisiologis ayam khususnya bobot badan dan umur. 

Bertambahnya umur ayam, kemungkinan menyebabkan ukuran alat reproduksi khususnya 

isthmus semakin besar dan lebar akibat banyak memproduksi telur sehingga telur yang 

dihasilkan cenderung bulat. Induk yang mempunyai ukuran tubuh besar biasanya 

menghasilkan telur dalam jumlah lebih banyak dan berat tubuh induk yang tinggi penting 

dalam menghasilkan telur berukuran besar (Bell dan Weaver, 2002). Indeks telur yang baik 

memiliki perbandingan panjang dan lebar 4:3 (Robert, 2008) 

Berat tubuh ayam memungkinkan ukuran isthmus semakin besar dan lebar, sehingga 

bentuk telur yang dihasilkan akan cenderung bulat. Bentuk telur yang semakin bulat tersebut 

umumnya memiliki nilai indeks telur yang lebih tinggi (Pilliang, 1992). Berdasarkan pernyataan 

Romanoff dan Rommanoff (1963) maka telur-telur dalam penitian ini mempunyai nilai indeks 

telur yang baik yaitu 70-79% atau 0,70-0,79 pada umur ayam 52-55 minggu.  

 

 

 

5.2.3   Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Kualitas Internal Telur  

 Pengujian berikutnya adalah melihat kualitas internal telur. Pengujian melakukan 

pengamatan evaluasi biologis tepung daun kelor dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap sebagai analisa data untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tepung daun kelor 
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terhadap kualitas internal telur, variabel yang diukur adalah indeks kuning telur, berat 

kerabang, tebal kerabang, indeks warna kuning telur dan kolesterol. Hasil pengujian pengaruh 

pemberian tepung daun kelor terhadap kualitas internal telur menghasilkan data seperti yang 

terlihat pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9.  Pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap kualitas internal telur 

Perlakuan Indeks  
kuning  
Telur (cm) 

Berat 
kerabang 
(g) 

Tebal 
kerabang 
(mm) 

Indeks 
Warna 
Kuning 
telur 

Kolesterol 
(mg/100g) 

P0 0,30±0,05 6,28±0,15 0,32±0,01 11,00±1,15 234,50±1,55 c 
P1 0,31±0,03 6,27±0,06 0,33±0,03 10,75±0,50 233,79±1,15 c 
P2 0,31±0,02 6,24±0,06 0,33±0,02 10,00±1,63 230,36±0,94 b 
P3 0,31±0,02 6,23±0,11 0,33±0,02 10,00±1,41 229,50±0,89 ab 
P4 0,32±0,01 6,20±0,05 0,33±0,01 9,50±1,00 228,64±0,31 a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05). 

 
 
5.2.3.1 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Indeks Kuning Telur 
 

Hasil pengamatan dan analisis ragam indeks kuning telur pada ayam dengan 

perlakuan pemberian tepung daun kelor yang berbeda pada pakan dapat dilihat pada 

Lampiran 11. Rata-rata indeks kuning telur yang diberi tepung daun kelor dengan jumlah yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 9. 

Data yang dihasilkan dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks kuning 

telur dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu pada perlakuan P4 (0,32±0,01), P3 

(0,31±0,02), P2 (0,31±0,02), P1 (0,30±0,03) dan P0 (0,29±0,05). Data statistik menunjukkan 

bahwa perlakuan pemberian tepung tepung daun kelor  menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap indeks kuning telur ayam. Data statistik menunjukkan dengan 

adanya perbedaan yang tidak nyata, tetapi secara numerik penambahan tepung daun kelor 

dapat meningkatkan indeks kuning telur. Hal tersebut dikarenakan kandungan protein yang 

terdapat di dalam tepung daun kelor. Kandungan protein tersebut dapat meningkatkan 

kualitas telur yang dihasilkan oleh ayam petelur.  

Daun kelor mengandung protein sebesar 26,3% (Lampiran 2). Wilson (1975) 

menyatakan bahwa kualitas telur yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kandungan protein 

pakan. Protein pada pakan tersebut akan mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan 



82 
 

kualitas internal telur, selanjutnya dapat mempengaruhi indeks kuning telur. Indeks kuning 

telur merupakan penilaian yang digunakan untuk melihat kesegaran telur. Indeks kuning telur 

dapat diketahui dengan mengukur tinggi dan diameter kuning telur. Indeks kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah lama penyimpanan telur, strain 

unggas, umur, molting, nutrisi pakan, dan penyakit (Dwi,  2012).  

Penurunan pada nilai indeks kuning telur dapat dikarenakan lamanya penyimpanan 

telur. Lemahnya membran vetilen yang melindungi kuning telur yang menyebabkan nilai 

indeks kuning telur menurun. Masuknya air dari putih telur kedalam kuning telur dapat 

menyebabkan kuning telur menjadi lembek (Argo dan Mangisah, 2013). 

 

5.2.3.2 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Berat Kerabang 

Hasil pengamatan dan analisis ragam berat kerabang pada ayam dengan perlakuan 

pemberian tepung daun kelor yang berbeda pada pakan dapat dilihat pada Lampiran 12. Rata-

rata berat kerabang yang diberi tepung daun kelor dengan jumlah yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 9. Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil analisis ragam perlakuan tidak berpengaruh 

nyata terhadap berat kerabang telur.  

Penggunaan tepung daun kelor dengan taraf yang berbeda memperlihatkan hasil yang 

tidak berbeda nyata. Hal ini berarti asam phytat yang terkandung di dalam tepung daun kelor 

tidak menggangu penyerapan Ca dan P dalam pembentukkan kerabang telur. Kandungan Ca 

dan P dalam ransum yang hampir sama juga menyebabkan pembentukan kerabang telur 

ayam tidak terganggu. Pembentukan kerabang dan sebagian besar unsur dalam kerabang 

telur adalah Ca sebanyak 98% (Yamamoto et al., 2007). Jika terjadi kekurangan Ca dalam 

pakan dapat mengakibatkan pembentukan kerabang akan menggunakan persediaan Ca 

dalam tulang medula. Ayam biasanya menyimpan persediaan Ca dari konsumsi pakannya 

pada tulang medula dan skeletal dan menggunakannya dalam keadaan kekurangan asupan 

Ca dari pakan saat bertelur. Kekurangan Ca menyebabkan kerabang menjadi tipis dan mudah 

retak (Bell dan Weaver, 2002; Oguntunji dan Alabi, 2010). Kebutuhan ayam lokal petelur 

berumur di atas 18 minggu terhadap Ca dan P dalam pakan adalah 2,50 % dan 0,07 % 



83 
 

(Ditjennak, 2006). Faktor selain manajemen pakan yang turut mempengaruhi kualitas 

kerabang adalah suhu dan kelembaban lingkungan. 

 

5.2.3.3 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Tebal Kerabang 

Hasil pengamatan dan analisis ragam tebal kerabang pada ayam dengan perlakuan 

pemberian tepung daun kelor yang berbeda pada pakan dapat dilihat pada Lampiran 13. Rata-

rata tebal kerabang yang diberi tepung daun kelor dengan jumlah yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Penggunaan tepung daun kelor dengan taraf 0%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2% 

memperlihatkan hasil yang tidak berbeda nyata. Hal ini berarti asam phytat yang terkandung 

di dalam tepung daun kelor tidak menggangu penyerapan Ca dan P dalam pembentukkan 

kerabang telur. Kandungan Ca dan P dalam ransum yang hampir sama juga menyebabkan 

pembentukan tebal kerabang telur ayam tidak berbeda. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Leeson dan Summers (2001), bahwa faktor nutrisi utama yang berhubungan dengan kualitas 

kerabang adalah kalsium, phosfor, dan vitamin D. Kalsium merupakan nutrien terpenting 

dalam pembentukan kerabang. Deposisi kerabang telur terjadi saat fase gelap saat unggas 

tidak aktif makan dan sumber kalsium ini kemudian menjadi cadangan makanan dalam 

saluran pencernaan dan pada tulang rawan yang berpengaruh pada pembentukan kerabang 

telur (Leeson dan Summers, 2000). 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah mutu kerabang telur antara lain 

genetik, umur unggas, suhu lingkungan tinggi, makanan dan penyakit. Umur unggas 

berpengaruh pada pembentukan kerabang telur. Umur unggas yang semakin tua akan 

mengalami penipisan kerabang karena fungsi reproduksi unggas tersebut mengalami 

penurunan akibat bertambahnya umur. 

Defisiensi kalsium dapat menyebabkan kerabang telur tipis dan produksi telur menurun 

karena jumlah kalsium yang dimakan hanya sebesar 50 - 60% yang dapat digunakan untuk 

pembentukan kerabang telur. Menurut Mauldin (2002), tebal kerabang yang baik dalam 

pemasaran telur berkisar antara 0,33 – 0,35 mm, sehingga telur tidak mudah pecah dalam 
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pengangkutan. Tebal kerabang telur yang dihasilkan pada penelitian ini tergolong kerabang 

telur yang baik yaitu antara 0,32 - 0,33 mm, sehingga dapat mencegah pecahnya telur saat 

proses pengangkutan. 

 

5.2.3.4 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Warna Kuning Telur 
 

Hasil pengamatan dan analisis ragam warna kuning telur pada ayam dengan 

perlakuan pemberian tepung daun kelor yang berbeda pada pakan dapat dilihat pada 

Lampiran 14. Rata-rata warna kuning telur perlakuan diamati dengan menggunakan Roche 

Yolk Colour Fan yang memberikan rataan seperti yang disajikan pada Tabel 9. 

Hal lain yang dapat diamati pada kuning telur adalah mengenai warna dari kuning telur 

yang juga mengalami perubahan sesuai dengan jumlah tepung daun kelor yang terdapat 

dalam ransum, makin banyak tepung daun kelor yang terdapat dalam ransum, intensitas 

warna kuning telur semakin bertambah. Rataan skor warna kuning telur berkisar antara 9,50 

– 11,00 dan secara analisis  statistik tidak ada perbedaan warna kuning telur disetiap 

perlakuan. Semakin tinggi penambahan tepung daun kelor dalam ransum semakin baik warna 

kuning telur yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena penambahan tepung daun kelor dalam 

ransum akan meningkatkan kandungan vitamin A dan C dalam ransum dan akhirnya akan 

meningkatkan konsumsi vitamin A dan C pada ayam (Tabel 8). Peranan ß-karoten dalam 

tepung daun kelor selain prekusor vitamin A juga berperan sebagai sumber pigmen pada 

kuning telur. Hal ini dijelaskan juga oleh Winarno (1992) yang menyatakan bahwa ß-karoten 

adalah karotenoid yang mempunyai aktivitas paling tinggi dibanding karoten lain yang akan 

diubah dalam tubuh ayam menjadi vitamin A . 

Warna kuning telur ini dapat menggambarkan kandungan vitamin A dalam tepung daun 

kelor yang diserap oleh tubuh. Warna kuning telur merupakan karakteristik kualitas telur yang 

diperhatikan oleh konsumen. Hal ini membuktikan bahwa dalam daun kelor mengandung ß-

karoten yang di dalam tubuh dimetabolisir membentuk vitamin A yang memberikan warna 

(pigmen) pada kuning telur. Kandungan vitamin A dan ß-karoten dalam ransum dideposit pada 

kuning telur seiring dengan penambahan tepung daun kelor. 
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5.2.3.5 Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor terhadap Kolesterol Telur 

Hasil pengamatan dan analisis ragam kandungan kolesterol pada ayam dengan 

perlakuan pemberian tepung daun kelor yang berbeda pada pakan dapat dilihat pada 

Lampiran 15 memberikan pengaruh nyata terhadap kolesterol telur (p < 0,05). Rata-rata 

kandungan kolesterol yang diberi tepung daun kelor dengan jumlah yang berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Kandungan kolesterol terendah 228,64±0,31 mg/100g dihasilkan pada ransum 

perlakuan P4 (2% tepung daun kelor), disini terjadi penurunan sebesar 2,56% jika 

dibandingkan dengan ransum kontrol. Dilihat bahwa semakin tinggi kandungan tepung daun, 

sari buah kelor dalam ransum semakin kecil kandungan kolesterol kuning telur, jika 

dibandingkan dengan ransum kontrol Rendahnya kadar kolesterol dalam kuning telur ini pada 

P4 dapat disebabkan karena adanya kandungan serat kasar yang tinggi pada tepung daun 

kelor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 rataan konsumsi serat kasar ransum 

perlakuan. 

Serat kasar ini akan mempercepat laju pakan (transit time), mengikat asam empedu 

yang sangat diperlukan dalam penyerapan lemak sehingga absorpsi lemak terhambat dan 

meningkatkan ekskresi lemak termasuk kolesterol melalui feses. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Williams (1985) yang menyatakan serat kasar memiliki sifat mengikat bahan organik 

lain, misalnya asam empedu yang kemudian akan terbuang bersama feses. Asam empedu 

berfungsi memecah lemak hingga terurai menjadi asam lemak yang akan diserap tubuh. 

Adanya serat makanan yang mengikat asam empedu, jumlah asam empedu bebas akan 

berkurang, sehingga akan dibutuhkan asam empedu baru. Asam empedu baru dibentuk dari 

kolesterol yang ada dalam darah, dengan demikian kolesterol dalam darah akan menurun. 

Piliang et al. (1982) menyatakan bahwa pemberian ransum yang mengandung serat kasar 

tinggi untuk unggas petelur, ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol darah, serta 

menurunkan kadar kolesterol dalam kuning telur. Adanya kandungan serat kasar ransum 

yang cukup tinggi yaitu sekitar 6-7%. Bordwell dan Erdman (1998) menyatakan bahwa serat 
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kasar yang tinggi dalam ransum akan meningkatkan ekskresi lemak melalui feses, termasuk 

kolesterol. 

Rendahnya kandungan kolesterol pada P4 selain adanya serat kasar, kemungkinan 

disebabkan oleh adanya kandungan vitamin C dalam daun kelor. Adanya vitamin C ini 

meningkatkan produksi enzim untuk mendegradasi trigliserida sehingga trigliserida dalam 

serum menurun dan menguatkan dinding sel karena meningkatnya sintesis kolagen dan 

mukopolisakharida dalam dinding sel (Jupp, 2006 dan Piliang, 2004). Selain itu bersama 

dengan saponin yang memiliki sifat seperti deterjen menyebabkan menurunnya tingkat 

penyerapan kolesterol sehingga kolesterol yang masuk dalam tubuh berkurang. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Khomsan (2002) dimana vitamin C berperan dalam metabolisme 

kolesterol melalui cara : 1) meningkatkan laju kolesterol yang dibuang dalam bentuk asam 

empedu, 2) meningkatkan kadar HDL yang menyapu kolesterol jahat LDL, dan 3) dapat 

berfungsi sebagai pencahar sehingga meningkatkan pengeluaran kotoran, hal ini juga 

menurunkan pengabsorpsian kembali asam empedu dan konversinya menjadi kolesterol. Dan 

hasil penelitian Habibie (1993) yang menyatakan bahwa suplementasi vitamin C 600 ppm, 

900 ppm dan 1200 ppm dalam ransum ayam petelur dapat menurunkan kadar kolesterol 

dalam kuning telur. Serta pernyataan Amelia (2006) yang menyatakan bahwa saponin dapat 

menurunkan kolesterol dengan jalan menurunkan tingkat absorpsi kolesterol dan 

meningkatkan eksresi, sehingga secara langsung dapat mengurangi kolesterol yang masuk 

ke dalam tubuh. 

Menurunnya kandungan kolesterol kuning telur pada penelitian diduga disebabkan oleh 

serat kasar, kandungan vitamin C, dan saponin yang terdapat pada kelor. Jadi ransum P4 (2% 

tepung daun kelor) dapat menghasilkan kandungan kolesterol pada kuning telur yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan lain dengan demikian kita dapat membantu 

masyarakat dalam mendapatkan telur yang bernilai nutrisi tinggi serta rendah kolesterol. 

 


