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RELATIONSHIP  BETWEEN CALCIUM INTAKE AND  EGG WEIGHT, 

SHELL THICKNESS AND SPECIFIC GRAVITY OF 
 ARABIAN CHICKEN EGGS 

 
 

ABSTRACT 
 

Lidya Tungga Dewi 
0110520018 

 
 

An experiment was conducted to study the relationship between calcium 
intake and egg weight, shell thickness, as well as specific gravity of Arabian 
chicken eggs. Seven hundred and fifty six of three age groups (7, 9, and 15 
months) of Arabian chickens were used in this experiment. The hens were kept in 
wire cage for 90 days of the experiment period. This experiment was conducted in 
observation and measurement. Data calcium intake, egg weight, shell thickness 
and specific gravity during experiment were subjected to regression analyses 
using SPSS 11.0 version of Windows program. 
 
 The results showed that there were no significant relationship between 
calcium intake and egg weight, shell thickness, and specific gravity. It could be 
concluded that calcium intake can not be used to predict egg weight, shell 
thickness, and specific gravity of Arabian chicken eggs.  
 
Key words: relationship, calcium intake, egg weight, shell thickness, specific gravity and Arabian 

chicken eggs 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI KALSIUM DENGAN BERAT 
TELUR, TEBAL KERABANG DAN SPECIFIC GRAVITY 

  TELUR AYAM ARAB 
 
 

RINGKASAN 
 

Lidya Tungga Dewi 
0110520018 

 
Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi 

kalsium dengan berat telur, tebal kerabang dan specific gravity telur ayam arab 
dilaksanakan di peternakan ayam arab milik Ibu Hadi yang berlokasi di Desa 
Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sedangkan analisa 
kandungan zat makanan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai November sampai  Desember 2005. 
   
 Metode penelitian yang digunakan adalah pengamatan dan pengukuran 
secara langsung pada peternakan ayam arab. Ayam arab sebanyak 756 ekor 
diperoleh dari tiga kelompok umur yang berbeda (7, 9, dan 15 bulan). 
Pengelompokan berdasarkan umur diperoleh 240 data untuk umur 7 bulan, 216 
data untuk umur 9 bulan dan 300 data untuk umur 15 bulan. Kandang battery 
terbuat dari kawat berukuran 20 x 57 x 33 cm (panjang x lebar x tinggi) diisi satu 
ekor, digunakan sebagai kandang penelitian. Kandang dilengkapi dengan tempat 
pakan dan saluran air minum. Pakan yang digunakan merupakan campuran dari 
jagung kuning, konsentrat dan bekatul dengan kandungan zat makanan berturut-
turut protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsiun dan pospor sebesar 19,68 %; 
5, 10%; 4,50 %; 2,75%; 0,74%. Pakan dan air minum diberikan setiap hari secara 
ad libitum. Konsumsi pakan diukur setiap hari. Sedangkan berat telur, tebal 
kerabang dan specific gravity diukur satu minggu sekali. Data konsumsi kalsium, 
berat telur, tebal kerabang dan specific gravity yang diperoleh selama penelitian 
dianalisis meliputi koefisien korelasi (r), koefisien determinan (R2) dan regresi 
dengan menggunakan paket program SPSS versi 11.0 Windows. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan 
antara konsumsi kalsium dengan berat telur, konsumsi kalsium dengan tebal 
kerabang dan konsumsi kalsium dengan specific gravity. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah konsumsi kalsium tidak dapat digunakan untuk memperkirakan 
berat telur, tebal kerabang dan specific gravity telur ayam arab. 
 
Kata kunci: hubungan, konsumsi kalsium, berat telur, tebal kerabang, specific gravity dan ayam   

arab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Konsumsi kalsium merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada 

kualitas telur yang meliputi berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity untuk 

itu kegiatan pemberian kalsium pada ayam arab harus mampu mencukupi 

kebutuhan untuk tumbuh, produksi telur, pembentukan kerabang, dan 

pengoptimalan berat telur. 

 Kebutuhan kalsium ayam arab pada tiap fase starter, pullet, dan laying 

berturut-berturut adalah 2 gram/ekor/hari, 2,75-3 gram/ekor/hari, dan 3,25 

gram/ekor/hari (Sarwono, 2001). Roland et al. (1984) dan Ahmad et al. (2003) 

menyatakan bahwa mengkonsumsi  kalsium lebih dari 2,9 gram/ekor/hari pada 

ayam ras petelur dapat menyebabkan berat telur, produksi telur, dan konsumsi 

pakan turun sedangkan mengkonsumsi kalsium kurang dari 2,3 gram/ekor/hari 

menyebabkan produksi telur rendah, kerabang tipis, kerusakan telur lebih tinggi, 

dan demineralisasi tulang (Roland et al., 1984).  

Konsumsi kalsium dipengaruhi oleh umur, bangsa, konsumsi pakan, dan 

status fisiologis sedangkan berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity 

dipengaruhi oleh konsumsi kalsium (Clunies et al., 1992). Namun Bentley (2003) 

yang disitasi oleh Slamet (2005) menyatakan bahwa hampir semua peternakan 

ayam petelur mencatat produksi telur namun tidak semua mencatat rerata berat 

telur dan melakukan uji kualitas kerabang dengan metode specific gravity.  

Para peneliti menyatakan bahwa terdapat hubungan linear positif antara 

konsumsi kalsium dengan produksi telur, berat telur, specific gravity (Roland et 



al., 1984), dan tebal kerabang (Clunies et al., 1992) pada ayam ras. Sedangkan 

hubungan antara berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity dengan konsumsi 

kalsium untuk selain ayam ras, yaitu ayam arab belum diteliti. Oleh karena itu 

penentuan konsumsi kalsium yang sesuai dengan kebutuhan akan berpengaruh 

pada kualitas telur yaitu berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity telur 

ayam arab. 

 
1.2 Perumusan Masalah 
 
 Apakah konsumsi kalsium pada ayam arab berpengaruh positif terhadap 

berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity. 

 
1.3 Tujuan 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi 

kalsium dengan berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity pada  ayam arab. 

 
1.4 Kegunaan 
 
 Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peternak ayam arab untuk 

memperkirakan konsumsi kalsium agar berat telur, tebal kerabang, dan  specific 

gravity  yang baik dapat tercapai. 

 
1.5 Kerangka Pikir 
 
 Kalsium merupakan unsur mineral yang dibutuhkan oleh ayam arab 

khususnya di waktu bertelur.  Kalsium yang dikonsumsi oleh ayam pada umur 

muda dibutuhkan untuk pembentukan tulang sedangkan pada ayam yang sedang 

bertelur dibutuhkan untuk pembentukan kulit telur dan produksi telur (Wahju, 

2004). Konsumsi kalsium dipengaruhi oleh umur, bangsa, konsumsi pakan, dan 

status fisiologis (Clunies et al., 1992). Roland et al. (1984) menyatakan bahwa 



terdapat hubungan linear positif antara konsumsi kalsium dengan produksi telur 

ayam ras, berbeda dengan pendapat Damron (1980) yang menyatakan bahwa 

peningkatan kalsium tidak berpengaruh pada produksi telur ayam ras. Oleh karena 

itu pemberian kalsium yang sesuai dengan kebutuhan pada tiap periode akan 

berpengaruh positif terhadap produksi telur dan kualitas telur yang meliputi berat 

telur, tebal kerabang, dan specific gravity (Ahmad et al., 2003), maka perlu diteliti 

hubungan antara konsumsi kalsium dengan berat telur, tebal kerabang, dan 

specific gravity pada telur ayam arab. 

 
1.6 Hipotesis 
 
  Konsumsi kalsium pada ayam arab berpengaruh positif pada berat telur, 

tebal kerabang, dan specific gravity. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 Ayam arab mulai dikenal luas di Indonesia sebagai ayam petelur  pada 

tahun 1989. Ayam arab di Indonesia terutama di Jawa Timur merupakan hasil 

persilangan antara ayam arab asli dengan ayam kampung (Murtidjo, 2000). 

Populasi ayam lokal (ayam arab) pada tahun 2003 adalah 263,6 ribu ekor dan 

mampu menyumbang produksi telur nasional sebesar 150 metrikton atau sekitar 

18,87% (BPS, 2006). 

 Sebagai ternak penghasil telur, kualitas telur ayam arab yang meliputi 

berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity perlu diperhatikan, salah satunya 

adalah pemberian kalsium yang tepat tanpa mengganggu produktivitasnya. 

Kebutuhan kalsium ayam arab pada tiap fase starter, pullet, dan laying berturut-

berturut adalah 2 gram/ekor/hari; 2,75-3 gram/ekor/hari; dan 3,25 gram/ekor/hari 

(Sarwono, 2001). Roland et al. (1984) dan Ahmad et al. (2003) menyatakan 

bahwa mengkonsumsi  kalsium lebih dari 2,9 gram/ekor/hari pada ayam ras 

petelur dapat menyebabkan berat telur, produksi telur, dan konsumsi pakan turun 

sedangkan mengkonsumsi kalsium kurang dari 2,3 gram/ekor/hari menyebabkan 

produksi telur rendah, kerabang tipis, kerusakan telur lebih tinggi, dan 

demineralisasi tulang (Roland et al., 1984). 

 
2.1 Kalsium 

 Kalsium merupakan mineral yang dibutuhkan oleh ayam arab. Pada anak 

ayam yang sedang mengalami tahap pertumbuhan, kalsium dibutuhkan untuk 



pembentukan tulang, sedangkan pada ayam pada fase bertelur digunakan untuk 

pembentukan kerabang telur dan produksi telur  (Gaisford, 1964).  

 Ahmad et al. (2003) menyatakan bahwa kalsium mempunyai peran 

penting dalam pembentukan kerabang telur dan produksi telur. Literatur tentang 

kandungan kalsium dalam kerabang telur ayam arab sepanjang pengetahuan 

penulis belum memadai, tetapi faktanya pada ayam ras kandungan kalsium dalam 

kerabang telur berupa kalsium karbonat prosentasenya mencapai 94% atau setara 

dengan kandungan kalsium sebesar 2 gram sedangkan sisanya adalah bahan 

organik dan pigmen kerabang telur (Koelkebeck, 2003).  Menurut Gary (2003) 

kerabang yang baik pada ayam ras mengandung 2,2 gram kalsium dalam bentuk 

kalsium karbonat. Kebutuhan kalsium untuk ayam arab selama ini didasarkan 

pada kebutuhan ayam petelur, yaitu antara 2-4 gram/100 gram pakan/ekor/hari 

(Hadi, komunikasi pribadi 2005). Kebutuhan kalsium ayam petelur periode laying 

berturut turut menurut SNI (2003) adalah 3,25-3,80%; NRC (1994) 3,5% dan 

Ahmad et al. (2003) 3,8-4,2%. 

 
2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Kalsium 
 
 Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa konsumsi kalsium dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi umur, 

bangsa, konsumsi pakan, dan status fisiologis (Clunies et al., 1992). Faktor 

eksternal yang berpengaruh adalah sistem pemberian pakan (Moran, 1986) dan 

konsumsi pakan (Swick, 2001). 

 Kalsium dikonsumsi oleh ayam arab dalam jumlah 3 gam per hari untuk 

mempertahankan kerabang telur agar tetap baik (Kholis dan Sitanggang, 2002). 

Sedangkan menurut Hadi (komunikasi pribadi, 2005) ayam arab yang 



mengkonsumsi kalsium dengan jumlah 2,75 gram/ekor/hari sudah mampu untuk 

mempertahankan produksi telur. Literatur tentang standarisasi konsumsi kalsium 

untuk ayam arab sepanjang pengetahuan penulis belum memadai, tetapi faktanya 

para peneliti ( Roush, 1986; Roland, 1991; NRC  1994 ; Nakajima, 1993 Roland 

;1994 Roland et al., 1996) yang disitasi oleh Ahmad et al. (2003) membuat 

standarisasi konsumsi kalsium per ekor per hari untuk ayam ras agar kebutuhan 

untuk produksi telur, pembentukan kerabang dan untuk pembentukan tulang 

terpenuhi berturut turut yaitu : 73 gram; 4,53 gram; 5,17 gram;  4,35 gram;  3,25 

gram;  4,20 gram.  

Oderkirk (2001) menyatakan bahwa 40% kalsium yang dikonsumsi dapat 

diserap oleh usus halus bila proses pembentukan telur tidak sedang berlangsung 

tapi sebaliknya bila sedang terjadi proses pembentukan kerabang maka kalsium 

dapat diserap sampai 72%. Peningkatan pemberian kalsium dua minggu 

menjelang masa bertelur akan lebih efektif dalam penyimpanan dan penggunaan 

untuk produksi telur dan mengoptimalkan berat telur. Data hubungan konsumsi 

kalsium dengan produksi telur, berat telur, dan specific gravity untuk ayam arab 

masih belum banyak dipopulerkan oleh karena itu sebagai bahan perbandingan 

maka digunakan data ayam ras. Data hubungan konsumsi kalsium dengan 

produksi telur, berat telur, dan specific gravity untuk ayam ras disajikan pada 

Tabel 1. 

 

 

 

 



Tabel 1.  Data produksi telur, specific gravity, dan berat telur ayam ras dengan  
tingkat konsumsi kalsium yang berbeda. 

 
Konsumsi 
kalsium 
(gram) 

Produksi telur 
(%) 

Berat telur 
(gram) Specific gravity 

1,7 81,8 56,6 1,080 
2,3 82,1 56,.3 1,084 
2,9 86,4 57,.0 1,087 
3,5 84,1 57,0 1,088 
4,1 84,0 56,5 1,089 

Sumber : Roland et al., 1984 
 

Pada Tabel 1. dapat diketahui bahwa produksi telur dan berat optimal 

diperoleh pada saat konsumsi kalsium sebesar 2,9 gram. Dengan kata lain 

hubungan antara  konsumsi kalsium, produksi telur, dan  berat telur memenuhi 

persamaan kuadratik. Berbeda dengan  nilai specific gravity yang mengalami 

peningkatan linear seiring dengan peningkatan konsumsi kalsium  

 
2.3 Produksi Telur 

Produksi telur dapat dinyatakan dengan ukuran Hen–day egg  production 

(HDP) dan egg mass. Hen – day egg production  merupakan salah satu ukuran 

produktivitas ayam petelur yang diperoleh dengan membagi jumlah telur dengan 

jumlah ayam saat itu (Amrullah, 2003). Sedangkan egg mass diperoleh dengan 

membagi jumlah berat telur dengan jumlah ayam yang ada. Hen–day egg  

production merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap 

kebutuhan zat makanan pada ayam tipe petelur.  

  Literatur tentang hubungan linear positif antara konsumsi kalsium dengan 

produksi telur ayam arab sepengetahuan penulis belum ada, tapi faktanya  Roland 

et al. (1984) menyatakan bahwa terdapat hubungan linear positif antara konsumsi 

kalsium dengan produksi telur ayam ras, berbeda dengan pendapat Farmer (1983) 



yang menyatakan bahwa peningkatan kalsium tidak berpengaruh pada produksi 

telur ayam ras. Pernyataan Farmer (1983) didukung oleh Moran (1986) yang 

menyatakan bahwa peningkatan konsumsi kalsium ayam ras tidak berpengaruh 

pada produksi telur dan ditinjau dari segi ekonomis pakan kurang efisien karena 

peningkatan konsusmi kalsium akan meningkatkan konsumsi energi sebanyak 

15%. Pada Tabel 2. dapat dilihat hasil penelitian para ahli untuk mengetahui level 

konsumsi kalsium yang baik untuk menghasilkan produksi telur yang optimal 

pada ayam ras.  

Tabel 2.  Data kebutuhan  kalsium dan produksi telur ayam ras 
 

Hen-day egg productions  (%) Konsumsi 
kalsium 
(gram) Roland et al.(1984) Ahmad et al. (2003) Clunies et al.(1992)

1,7 81,8 - - 
2,3 82,1 - - 
2,5 - 51,4 91,7 
2,9 86,4 - - 
3,5 84,1 80,6 91,4 
4,1 84,0 - - 
4,5 - 62,9 89,1 

 

 Dari data Tabel 2. Roland et al. (1984) menyatakan bahwa pada konsumsi 

kalsium 2,9 gram/ekor/hari memberikan pengaruh produksi telur yang tertinggi, 

hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Clunies et al. (1992) dan 

Ahmad et al. (2003) yang dapat disimpulkan bahwa level konsumsi kalsium 3,5 

gram/ekor/hari memberikan produksi telur yang optimal. Perbedaan ini 

disebabkan karena faktor strain, bangsa, dan umur ayam yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

 



  
2.4 Berat Telur 

Berat telur dipengaruhi oleh kandungan kalsium, protein  dan  energi 

yang terkandung dalam pakan serta umur ayam (Gleaves et al., 1977). Penelitian 

tentang pengaruh konsumsi kalsium pada berat telur pada ayam arab sepanjang 

sepengatahuan penulis belum ada tapi faktanya pada ayam ras Roland et al. 

(1985) dalam penelitiannya menggunakan ayam ras menyatakan bahwa 

pemberian kalsium dengan tingkat level yang berbeda tidak berpengaruh 

signifikan terhadap berat telur, seperti pemberian kalsium sebesar 4,1% akan 

menghasilkan berat telur sebesar 56,5 gram, sedangkan pemberian kalsium yang 

lebih sedikit yaitu 3,5% berat telurnya sebesar 57,0 gram. Pernyataan ini didukung 

oleh Ahmad et al. (2003) bahwa pemberian kalsium tidak berpengaruh terhadap 

berat telur pada ayam ras, rata-rata berat telur dengan tingkat kalsium 2,5-5% 

didapatkan berat telur yang relatif sama yaitu 64,19 sampai 64,16 gram. 

 
2.5 Tebal Kerabang  

 
Clunies et al. (1992) menyatakan bahwa kekuatan kerabang merupakan 

faktor terpenting dalam menentukan kualitas telur terutama hubungannya dengan 

pengangkutan telur dimana kekuatan kerabang dihubungkan dengan ketebalan 

kerabang. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dari kerabang yaitu: suhu, 

penanganan telur, penyakit, umur (Gary and Richard, 2003) dan kandungan 

kalsium dalam pakan (Roland et al., 1985).  

Sarwono (2001) menyatakan bahwa ayam arab dengan berat telur 40 gram 

membutuhkan 3 gram kalsium dimana 40-50% dialokasikan untuk pembentukan 

kerabang.  Lebih lanjut Oderkirk (2001) menyatakan apabila konsumsi kalsium 



kurang dari 3 gram/ekor/hari pada ayam ras maka kekurangan kalsium untuk 

pembentukan kerabang akan diambil dari tulang, yaitu sekitar 30-40%.  

Penelitian tentang pengaruh konsumsi kalsium pada kerabang pada ayam 

arab sepengatahuan penulis belum ada tetapi faktanya pada ayam ras 

menunjukkan bahwa pemberian kalsium memberikan hasil yang signifikan 

terhadap tebal  kerabang (Roland et al., 1985). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

konsumsi kalsium berpengaruh positif pada pembentukan kerabang yang pada 

akhirnya mempengaruhi ketebalan kerabang. 

 
2.6 .Specific Gravity 

Pengukuran kualitas telur dapat dilakukan dengan menentukan nilai dari 

specific gravity telur. Specific gravity telur disebut juga dengan penentuan bobot 

jenis yaitu suatu cara untuk menentukan ketebalan kerabang dan mutu dari 

cangkang (Butcher, 1991). Cara penentuan kualitas cangkang dengan 

menggunakan specific gravity hanya dilakukan pada telur – telur yang segar. 

Perbandingan air dan garam untuk mendapatkan nilai tertentu dari specific gravity 

dapat dilihat pada Tabel 3. Keuntungan dari specific gravity adalah sederhana dan  

mudah dilakukan, yang mana menunjukkan bahwa kualitas dari kerabang pada 

fase umur tertentu akan mengalami penurunan. Sehingga diperlukan cara untuk 

menjaga kualitas kerabang. Koelkebeck (2003) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi specific gravity adalah lama penyimpanan telur, suhu, waktu 

bertelur dan kandungan kalsium pakan.  

 

 

 



Tabel 3. Perbandingan air dan garam yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai 
specific gravity tertentu 

 
Air (liter) Garam (gram) Nilai specific gravity telur 
3 276 1,060 
3 298 1,065 
3 320 1,070 
3 342 1,075 
3 365 1,080 
3 390 1,085 
3 414 1,090 
3 438 1,095 
3 462 1,100 

Sumber: Butcher, 1991 

Telur terdiri dari empat komponen dasar yaitu kuning telur, putih telur, 

selaput kerabang dan kerabang. Bobot jenis tiap komponen berbeda yaitu 

kerabang 2,33; kuning telur 1,03; putih telur 1,04; dan selaput kerabang 1,08 

(Ahmad et al., 2003). Nilai specific gravity dari kerabang lebih tinggi dua kali 

dibanding dengan kuning telur, putih telur dan selaput kerabang. Oleh karena itu 

kerabang mempunyai pengaruh utama pada specific gravity dari telur utuh. 

Gaisford (1964) menyatakan bahwa penentuan specific gravity telur dapat 

dihubungkan dengan ketebalan kerabang. Sehingga specific gravity telur adalah 

suatu indikator prosentase kebaikan kerabang dan juga kualitas kerabang. 

Pernyataan ini didukung dengan  hasil penelitian yang dilakukan Butcher (1991) 

yang menyatakan bahwa nilai specific gravity akan meningkat seiring peningkatan 

konsumsi kalsium. 

 Literatur tentang specific gravity pada ayam arab sepanjang pengetahuan 

penulis belum ada tetapi faktanya pada ayam ras dengan  pemberian kalsium 

sebesar 1,0% memberikan specific gravity sebesar 1,081, dan ketika kalsium 

diberikan dengan level  3,75% maka nilai specific gravity telur adalah 1,093 

(Roland et al., 1985). Hasil ini diperkuat oleh penelitian Ahmad et al. (2003) 



bahwa pemberian kalsium dari level 2,5% sampai level 5% meningkatkan specific 

gravity dari 1,078 menjadi 1,083 pada telur ayam ras. Dari uraian di atas dapat 

dikatakan bahwa tebal kerabang berpengaruh positif terhadap specific gravity, 

dimana konsumsi kalsium mempunyai hubungan yang positif juga dengan tebal 

kerabang, sehingga dapat disimpulkan bahwa  konsumsi kalsium berpengaruh 

positif terhadap specific gravity. Nilai  standar specific grafity untuk ayam tipe 

petelur adalah 1,075 (Butcher, 1991). Pada Tabel 4. dapat dilihat nilai  specific 

gravity dengan konsumsi kalsium yang berbeda untuk ayam ras. 

Tabel 4. Nilai specific gravity dengan konsumsi kalsium yang berbeda pada 
              ayam ras 
 

Konsumsi kalsium 
(gram/ekor/hari) Specific gravity 

1,7 1,080 
2,3 1,084 
2,9 1,087 
3,5 1,088 
4,1 1,089 

Sumber : Roland et al.,1984 
 
  Kualitas kerabang harus ditingkatkan untuk mendapatkan telur yang 

bagus. Literatur tentang konsumsi kalsium pada ayam arab agar kualitas kerabang 

baik sepanjang pengetahuan penulis belum ada tetapi faktanya  Roland et al. 

(1984) merekomendasikan agar ayam ras mengkonsumsi minimal 3,75 

gram/ekor/hari dan bagi ayam yang punya masalah dengan kualitas kerabang 

maka konsumsi kalsium harus ditingkatkan sebanyak 1 gram/ekor/hari. Dudley 

dan Pickering (1965) menyatakan bahwa kualitas kerabang merupakan kriteria 

dalam menentukan kebutuhan kalsium. Dinyatakan Roland et al. (1984) bahwa 

ayam tidak dapat mempertahankan kualitas kerabang secara optimal tanpa 

pemberian kalsium setiap hari.  



 
BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan milik ibu Hadi yang terletak di 

Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mulai bulan 

November sampai bulan Desember 2005.  

 
3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam arab pada tiga 

kelompok umur yaitu 7 bulan sebanyak 240 ekor, 9 bulan sebanyak 216 ekor, dan 

15 bulan sebanyak  300 ekor sehingga jumlah ayam yang digunakan adalah 756 

ekor. 

 Pakan yang digunakan berbentuk mash merupakan hasil pencampuran tiga 

jenis bahan pakan yaitu: jagung kuning, bekatul dan konsentrat yang diproduksi 

PT. Charoen Pockphand Indonesia. Formula dan kandungan zat makanan 

penelitian ditampilkan pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Kandungan zat makanan selama penelitian   

Bahan pakan PK* 
(%) 

LK* 
(%) 

SK* 
(%) 

EM* 
(kkal/kg)

Ca* 
(%) 

P* 
(%) 

Jagungb 8,60 3,09 2,00 3370a 0,02a 0,23a

Bekatulb 10,25 9,20 5,17 2860a 0,04a 1,24a

Konsentratc 32,00 3,00 8,00 1825 10 1,10 
Keterangan:    *  Dalam as fed 
                             a)  Scott et al., (1976) 

b) Hasil analisis laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya 

c) Brosur Dagang PT. Charoen Pockphand Indonesia 
 
 
 
 



 
 
 
Tabel 6.  Formula dan kandungan zat makanan selama penelitian 
 

Bahan pakan Komposisi (%) 
Jagung 45,4 % 
Bekatul 27,3 % 
Konsentrat 27,3 % 

 
Zat makanana  

Protein kasar   (%) 19,68 
Lemak kasar   (%)  5,10 
Serat kasar      (%)  4,50 
Kalsium          (%) 2,75 
Phospor          (%) 0.74 
EM              (kkal/kg) 2808,99 

Keterangan  :  a : Hasil perhitungan berdasarkan Tabel 5. 
 
 Kandang baterai ukuran 20 x 57 x 33 cm (panjang x lebar x tinggi) terbuat 

dari bambu dengan kapasitas satu ekor digunakan sebagai kandang penelitian. 

Kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan saluran air minum.   Tempat pakan 

terbuat dari bambu yang dibelah menjadi dua secara longitudinal. Tempat minum 

terbuat dari pipa PVC berdiameter 12 cm yang juga dibelah secara longitudinal. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik 

digunakan untuk menimbang telur dan sisa pakan, “PEACOCK” dial thickness 

gauge untuk mengukur tebal kerabang,  ember dan hidrometer untuk mengukur 

specific gravity. 

 
3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey yaitu 

pengamatan dan pengukuran secara langsung pada peternakan ayam arab. Enam 

ratus enam puluh tiga ayam arab ditempatkan pada tiga kandang yang berbeda dan 

dikelompokkan menjadi tiga fase umur, dimana setiap flock terdiri dari 10 ekor 

ayam (tiap fase). Pakan diberikan dua kali sehari sedangkan air minum diberikan 



ad libitum. Data konsumsi pakan, konsumsi kalsium dan pengambilan sampel 

telur dilakukan setiap minggu (2 butir tiap flock) untuk pengukuran specific 

gravity dan berat telur sedangkan data HDP diambil setiap hari.  

 Pengelompokkan ayam arab berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 

Umur 7 bulan    (U1) 

Umur 9 bulan    (U2) 

Umur 15 bulan  ( U3) 

 Variabel independent yang diamati adalah konsumsi kalsium, sedangkan 

variabel dependent adalah berat telur, tebal kerabang dan specific gravity. Data 

produksi telur digunakan sebagai data pendukung. Konsumsi kalsium dan Hen- 

day egg production (HDP) dihitung dengan menggunakan persamaan:  

a.   Konsumsi kalsium (gram/ekor/hari)  = [(PP–PS)/(Σ Ayam)] x Kand. Ca pakan       
      dimana: 
      PP      = Pakan pemberian (g) 
 PS      = Pakan sisa       (g) 
      Kandungan kalsium pakan (penelitian) = 2,75 % 
 
b. Hen-day egg production (%)   = [Σ Telur / Σ Ayam] x 100 % 

  

Analisa statistik data yang diperoleh meliputi korelasi, koefisien 

determinan (R2), analisa ragam (ANOVA) dan persamaan linear sederhana. Model 

umum regresi menurut Sudjana (2003): 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = Berat telur, tebal kerabang dan specific gravity 

X = Konsumsi kalsium 

Rumus koefisien  (a)  (Sudjana, 2003) 

    a  =  [(Σ Y) (ΣX2)] – [(ΣX) (ΣXY)] / [(n Σ X2) – (ΣX)2] 



 

Rumus koefisien (b)  (Sudjana, 2003) 

                      b = [(n Σ XY) – (ΣX) (ΣY)] / [(n ΣX2) – (ΣX)2] 

Rumus koefisien korelasi  (Sudjana, 2003)           

R2 = [(nΣ XY)  –(Σ X) (Σ Y)2]  / [(n Σ X2) – (Σ X)2 (n Σ Y2) – (Σ Y)2] 

 Persamaan regresi dan koefisien determinan persamaan regresi yang 

diperoleh diuji dengan menggunakan Uji-F, sedangkan koefisien korelasi dan 

koefisien persamaan regresi di uji dengan menggunakan Uji-t (Sudjana, 2003). 

F hitung untuk R2  

  F hitung =  (R2 / k)   /  [(1-R2) / (n-k-1)] 

t hitung untuk koefisien regresi 

  t hitung = β1 / Sβ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Konsumsi pakan selama penelitian adalah 80 gram/ekor/hari pada fase 

umur 7, 9, dan 15 bulan. Kholis dan Sitanggang, (2001) menyatakan bahwa 

jumlah konsumsi pakan yang diberikan untuk umur 7, 9, dan 15 bulan berturut-

turut adalah 75, 80, dan 80 gram. Jumlah konsumsi pakan selama penelitan sudah 

memenuhi dengan standar kebutuhan yang direkomendasikan oleh Kholis dan 

Sitanggang (2001). Selama pelaksanaan penelitian, konsumsi kalsium pada tiga 

fase umur (7, 9, dan 15 bulan ) terendah 2,16 gram/ekor/hari dan tertinggi adalah 

2,2 gram/ekor/hari. Hadi (komunikasi pribadi, 2005) menyatakan bahwa ayam 

arab pada periode produksi mengkonsumsi kalsium antara 2 gram sampai 3,5 

gram. Sedangkan Kholis dan Sitanggang (2001) menyatakan bahwa ayam arab 

mengkonsumsi kalsium dalam jumlah 3-3,5 gram/ekor/hari untuk 

mempertahankan agar kualitas kerabang tetap baik. Konsumsi kalsium oleh ayam 

arab selama penelitian (2,16-2,2 gram/ekor/hari) mampu menghasilkan produksi 

telur, berat telur, dan tebal kerabang yang optimal pada umur 7, 9, dan 15 bulan  

(Tabel 8.) sehingga konsumsi kalsium tersebut sudah memenuhi kebutuhan untuk 

produksi telur, pembentukan kerabang, dan pengoptimalan berat telur.  Jumlah 

konsumsi kalsium selama penelitian yang berbeda dibandingkan dengan  

rekomendasi (Hadi, Komunikasi pribadi, 2005; Kholis dan Sitanggang, 2001) di 

pengaruhi oleh  individu, sumber kalsium dan kemampuan individu dalam 

memanfaatkan kalsium. Tiap individu mempunyai perbedaan dalam menyerap 

kalsium. Sumber kalsium yamg diberikan juga mempengaruhi jumlah kalsium 

yang dikonsumsi. Tiap individu mempunyai tingkat palatabilitas yang berbeda 



dengan sumber kalsium yang ditambahkan dalam pakan. Kemampuan 

menyerap dan memanfaatkan jumlah kalsium untuk mendapatkan produksi telur, 

berat telur dan tebal kerabang yang optimal juga mempengaruhi konsumsi 

kalsium. Ayam arab yang digunakan pada saat penelitian mampu memanfaatkan 

kalsium antara 2,16-2,2 gram untuk kebutuhan hidup dan produksi, berbeda 

dengan pernyataan Kholis dan Sitanggang (2002) bahwa ayam arab harus 

mengkonsumsi minimal 3-3,5 gram/ekor/hari. Pernyataan ini dukung oleh Ahmad 

et al. (2003) yang menyatakan bahwa individu dan kemampuan menyerap kalsium 

mempengaruhi konsumsi kalsium. Ditinjau dari kebutuhan kalsium untuk 

penampilan produksi yang optimal bagi ayam arab maka level kalsium selama 

penelitian yaitu 2,75% masih memenuhi standar yang direkomendasikan yaitu 2,5 

- 4,5% (Kholis dan Sitanggang, 2001).  

Secara umum kandungan kalsium dalam kerabang telur ayam ras adalah 

94% atau setara dengan 2 gram kalsium (Koelkebeck, 2003). Dari data penelitian 

diketahui kandungan kalsium sebesar 2,75% atau setara dengan 2 gram kalsium 

dalam 80 gram pakan. Kemampuan ayam arab menyerap kalsium sekitar 40-60% 

sehingga kalsium yang dapat dimanfaatkan untuk produksi dan memenuhi 

kebutuhan hidup sebesar 0,8-1,2 gram, sehingga apabila terjadi kekurangan 

kalsium untuk pembentukan kerabang, produksi telur dan pengoptimalan berat 

telur dipenuhi dari kalsium tulang. Oleh karena itu Ahmad et al. (2003) 

menyarankan agar pemberian level kalsium pada tiap periode produksi 

diperhatikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan zat makanan pakan yang 

diberikan. 



Pada Tabel 7. dapat dilihat rerata berat telur, tebal kerabang dan specific 

gravity selama penelitian. Berat telur dari minggu I sampai minggu VI untuk umur 

7 dan 9 bulan sesuai dengan berat standar telur ayam arab yang berkisar antara 38-

45 gram (Sarwono, 2001). Pada umur 15 bulan berat telur mengalami peningkatan 

hal ini karena semakin tua umur ayam arab, ukuran telur ayam semakin besar. 

Amrullah (2003) menyatakan bahwa semakin tua umur ayam, berat telur akan 

mengalami kenaikan.  

Tabel 7.  Rerata berat telur (gram), tebal kerabang (mm), dan specific gravity selama penelitian 
 

Variabel / minggu Umur (bulan) 
Berat telur 7 9 15 

I 
II 
II 
IV 
V 
VI 

40,33 ±  4,16 
40,40 ±  3,17 
41,33  ±  3,24 
41,02  ±  3,21 
41,97 ±  2,57 
40,18 ± 2,90 

41,80 ± 3,65 
42,24 ± 5,35 
42,03 ± 2,31 
44,50 ± 4,90 
42,50 ± 3,32 
42,68 ± 4,37 

43,60 ± 5,23 
48,22 ± 5,04 
45,89 ± 3,85 
48.07 ± 3,72 
48,66 ± 1,80 
46,78 ± 3,79 

Tebal kerabang    

I 
II 
II 
IV 
V 
VI 

0,35 ± 0,032 
0,39 ± 0,028 
0,38 ± 0,032 
0,38 ± 0,026 
0,37 ± 0,032 
0,39 ± 0,021 

0,35 ± 0,030 
0,39 ± 0,030 
0,38 ± 0,020 
0,38 ± 0,030 
0,38 ± 0,020 
0,39 ± 0,030 

0,38 ± 0,030 
0,39 ± 0,030 
0,38 ± 0,040 
0,38 ± 0,030 
0,39 ± 0,040 
0,39 ± 0,020 

Specific gravity    

I 
II 
II 
IV 
V 
VI 

1,0956 ±0,005 
1,0950 ±0,006 
1,0970 ±0,004 
1,0950 ±0,006 
1,1150 ±0,136 
1,0947 ±0,007 

1,0960 ±0,005 
1,0940 ±0,005 
1,0980 ±0,002 
1,0960 ±0,006 
1,1000 ±0,010 
1,0963 ±0,006 

1,0940 ±0,006 
1,0950 ±0,005 
1,0920 ±0,008 
1,0921 ±0,008 
1,0904 ±0,008 
1,0896 ±0,015  

 
 Rerata tebal kerabang pada umur 7, 9, dan 15 bulan selama penelitian 

antara 0,35 sampai 0,39 mm. Literatur mengenai standart tebal kerabang untuk 

ayam arab belum memadai. Ashari (2005) melakukan penelitian dengan 

menggunakan ayam ras dan diperoleh tebal kerabang antara 0,37-0,39 mm. Jika 

dibandingkan ayam arab, maka nilai tebal kerabangnya tidak berbeda. Pada umur 



7 dan 9 bulan tebal kerabang mengalami peningkatan, tetapi cenderung menurun 

seiring dengan semakin tuanya usia (Amrullah, 2003). Data hasil penelitian umur 

7 ,9 dan 15 bulan pada tabel 7. menunjukkan bahwa ketebalan kerabang telur 

mengalami peningkatan. Pada umur 15 bulan seharusnya ketebalan kerabang 

mengalami penurunan, karena ukuran telur megalami peningkatan, tetapi data 

hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Hal ini dikarenakan pada umur 15 bulan  

produksi telur mengalami penurunan, sehingga  kalsium dideposisikan pada 

kerabang. 

 Rerata specific gravity untuk umur 7, 9, dan 15 bulan selama penelitian 

antara 1,0863 –1,1150. Literatur mengenai nilai specivic gravity untuk ayam arab 

belum memadai. Tetapi bila dibandingkan dengan standarisai ayam ras, maka 

nilai specific gravity  ayam arab relatif baik.  Butcher (1991) menyatakan bahwa 

standar nilai specific gravity untuk ayam ras adalah 1,075. Pada Tabel 7 nilai 

specific gravity pada umur 7, 9 dan 15 bulan tidak menunjukkan perbedaan. Hal 

ini dikarenakan konsumsi kalsium yang tidak terlalu berbeda.  

 
4.1 Pengaruh  Konsumsi Kalsium terhadap Hen-day egg  production (HDP) 

 Pada Tabel 8. dapat dilihat Hen-day egg production pada umur 7, 9, dan 

15 bulan mengalami peningkatan dari minggu pertama sampai minggu keenam, 

tetapi seiring dengan bertambahnya umur (umur 15 bulan), produksi telur ayam 

arab cenderung mengalami penurunan. 

 

 

 

 



Tabel 8. Produksi telur ayam arab umur 7,9, dan 15 bulan selama penelitian  

Minggu Umur 1 2 3 4 5 6 
7 72% 75% 77% 80% 82% 84% 
9 70% 70% 67% 67% 65% 64% 
15 40% 38% 37% 35% 34% 33% 

 
Pernyataan Keshavaraz (1993) yang disitasi Ahmad et al. (2003) mendukung 

penelitian ini. Pada minggu 1 sampai minggu ke 6 produksi telur ayam umur 7 

bulan mengalami kenaikan. Sedangkan pada umur 9 dan15 bulan produksi telur 

cenderung mengalami penurunan, meski jumlah konsumsi kalsium mengalami 

peningkatan dari 2,19 gram pada minggu pertama menjadi 2,2 gram pada minggu 

keenam. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meskipun konsumsi kalsium diberikan 

dalam jumlah yang sama dengan ayam umur produktif, tetapi ayam pada  periode 

afkir (>14 bulan) kurang bisa memanfaatkan kalsium secara optimal untuk 

produksi telur dan menjaga kekuatan tulang. Sehingga kalsium utamanya di 

gunakan untuk pembentukan kerabang, oleh karena itu pada umur tua kerabang 

telur cenderung tebal dan ukuran telur besar. Selain itu penurunan produksi telur 

berkaitan dengan sifat fisiologis reproduksi ayam petelur, dimana pada fase 

setelah puncak produksi terjadi kemunduran organ reproduksi yaitu ovari 

(Summer, 1995). 

 Pada umur produkif ayam petelur mampu menyerap kalsium yang 

dikonsumsi sebesar 72% dan  memanfaatkan 10-15% kalsium yang terserap untuk 

produksi telur (Oderkirk, 2001). Berdasarkan data penelitian, rerata konsumsi 

kalsium ayam arab umur 7 bulan adalah 2,08 gram/ekor/hari, dan dapat diketahui 

bahwa 1,5 gram kalsium dapat diserap oleh usus halus dan 0,15 gram kalsium 

dimanfaatkan untuk produksi telur. Sedangkan pada umur 9 bulan rerata konsumsi 



kalsium adalah 2,19 gram/ekor/hari dan dapat dihitung jumlah kalsium yang dapat 

diserap oleh usus halus adalah 1,58 gram dan 0,15 gram dimanfaatkan untuk 

produksi telur. 

 
4.2 Hubungan Antara Konsumsi Kalsium dengan Berat Telur  

 Berdasarkan data berat telur (Y) dan konsumsi kalsium (X) selama 

penelitian dan analisa regresi antara X dan Y diperoleh persamaan regresi dan R2 

yang tidak signifikan. Persamaan tersebut ditabulasikan pada Tabel 9. sebagai 

berikut: 

Tabel  9. Persamaan regresi antara konsumsi kalsium (X,gram/ekor/hari) dengan   
berat telur (Y,gram) 

 
Umur Persamaan Regresi R2

7 Bulan Y =  78,89 –  17,35 X            0,003*NS        1) 
9 Bulan Y = -  3,81 + 21,19 X            0,002*NS        2) 
15 Bulan Y =   82,26 – 18,14 X            0,001*NS        3)  

 
Pada persamaan 1, 2, dan 3 tidak menunjukkan signifikansi untuk menarik 

kesimpulan hubungan antara konsumsi kalsium dengan berat telur atau dengan 

kata lain konsumsi kalsium tidak menunjukkan pengaruh pada berat telur. Hal ini 

disebabkan konsumsi kalsium yang tidak terlalu berbeda pada tiap pengambilan 

data selama 6 minggu, selain itu konsumsi pakan, kandungan energi dan protein 

dalam pakan yang sama. Ahmad et al. (2003) menyatakan bahwa pemberian 

kalsium pada ayam ras dengan tingkat level 0,50% tidak memberikan  pengaruh 

yang nyata pada berat telur. Pernyataan  Ahmad et al. (2003) didukung oleh 

Damron dan Harms (1980) bahwa pemberian kalsium pada ayam ras dari 2,1- 

3,5% akan memberikan kenaikan berat telur yang tidak signifikan dari 56,5 gram 

menjadi 57 gram . 

 



4. 3 Hubungan Antara Konsumsi Kalsium dengan Tebal Kerabang 

 Dari analisis data pada lampiran 7, 9, dan 11 diperoleh hubungan antara 

konsumsi kalsium (X) dan tebal kerabang (Y) adalah tidak signifikan. Persamaan 

yang terbentuk ditabulasikan pada Tabel 10. sebagai berikut: 

Tabel 10. Persamaan regresi antara konsumsi kalsium (X,gram/ekor/hari) dengan 
tebal kerabang (Y,mm) 

 
Umur Persamaan Regresi R2

7 Bulan Y = - 0,0059  +  0,170 X      0,0030*NS       4) 
9 Bulan Y =   0,5100   -  0,064 X      0,0001*NS       5) 
15 Bulan Y = - 0,0610  +  0,202  X      0,0020*NS          6) 

  
Dari persamaan 4, 5, dan 6 dapat diketahui bahwa hubungan antara 

konsumsi kalsium dengan  tebal kerabang tidak signifikan. Ketebalan kerabang 

dipengaruhi oleh a) lama penyimpanan telur  b) suhu c) waktu pengukuran  

specific gravity  dan d) kandungan kalsium dalam pakan (Roland et al., 1985; 

Gary and Ricard, 2003). Pada persamaan 4,5, dan 6 dapat diketahui konsumsi 

kalsium tidak mempengaruhi tebal kerabang karena selisih konsumsi kalsium 

umur 7, 9, dan 15 bulan yang rendah yaitu 2,16 - 2,2 gram/ekor/hari. Ashari 

(2005) menyatakan bahwa level pemberian kalsium pada ayam ras yang terlalu 

kecil tidak memberikan pengaruh yang nyata pada tebal kerabang. Tetapi Ahmad 

et al. (2003) membuat perlakuan dengan tingkat konsumsi Ca 2,5% ;3%; 3,5%; 

4%; 4,5% dan 5% dan memberikan hasil yang signifikan terhadap tebal kerabang 

ayam ras yang jelas selain itu dapat membuktikan adanya hubungan yang positif 

antara konsumsi kalsium dengan tebal kerabang.  

 Oderkirk (2001) menyatakan bahwa apabila ayam ras dengan kandungan 

kalsium pakan 3,56% atau lebih maka suplai kalsium untuk kerabang telur 

diperoleh dari penyerapan kalsium oleh usus halus, tetapi jika kandungan kalsium 



pakan 2% maka kekurangan kalsium untuk pembentukan kerabang diperoleh dari 

kalsium tulang. Dengan kandungan kalsium pakan 2,75% dan konsumsi kalsium 

hanya 2,17 gram sampai 2,2 gram/ekor/hari sudah cukup memenuhi kebutuhan 

pembentukan kerabang telur pada umur 7 dan 9 bulan. Oderkirk (2001) 

menyatakan bahwa apabila pada fase layer ayam petelur tidak mendapat cukup 

kalsium dari pakan akan mengambil cadangan kalsium pada tulang, apabila 

kondisi ini terjadi terus menerus maka akan berakibat pada kerapuhan tulang dan 

yang paling parah akan berakibat pada kelumpuhan. Kebutuhan kalsium sebesar 

2,75% cukup untuk memenuhi ayam umur 15 bulan yang telah memasuki periode 

afkir. Pada umur 15 bulan ayam produksi telur mengalami penurunan mencapai 

40% dan telur yang dihasilkan ukurannya besar (Hadi, komunikasi pribadi, 2005). 

Pemanfaatan kalsium pada fase afkir kurang optimal, hal ini dikarenakan 

kemampuan fisiologi dan reproduksi yang mengalami penurunan. 

  
4. 4 Hubungan Antara Konsumsi Kalsium dengan Specific Gravity 

 Hubungan antara specific gravity (Y) dengan konsumsi kalsium (X) 

berdasarkan analisa regresi ditabulasikan pada Tabel 11. 

Tabel 11.  Persamaan regresi konsumsi kalsium (X, gram/ekor/hari) dengan  
specific gravity (Y) 

 
Umur Persamaan Regresi R2

7 Bulan Y  = 1, 0761 + 0,0087 X         0,0001*NS                      7) 
9 Bulan Y  =  0,8346 + 0,1191 X         0,0378*NS                       8) 
15 Bulan Y  =  1,036   + 0,026   X         0,001 *NS                      9)     

  
Persamaan diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk umur 7, 9, 

dan 15 bulan tidak signifikan. Koelkebeck (2003) menyatakan bahwa tebal 

kerabang ayam ras berhubungan dengan specific gravity dalam penentuan kualitas 

tebal kerabang. Ashari (2005) melakukan penelitan  menggunakan ayam ras 



dengan memberikan level kalsium berbeda yaitu 3,25%; 3.50% dan 3.75% dan 

hasilnya tidak berbeda nyata terhadap specific gravity. Pendapat Ashari (2005) 

berbeda dengan Roland et al. (1985) dan Ahmad et al. (2003) yang menyatakan 

bahwa nilai specific grafity ayam ras akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsumsi kalsium. Pada penelitian ini perbedaan konsumsi kalsium 

yang tipis antar individu menyebabkan hasil yang tidak signifikan. Selain itu 

hubungan antara konsumsi kalsium dengan tebal kerabang juga tidak signifikan. 

Pengaruh kandungan kalsium pakan terhadap specific gravity hampir sama dengan 

tebal kerabang. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara specific gravity dan 

tebal kerabang (Gaisford, 1964). Nilai specific gravity akan mengalami penurunan 

seiring dengan penurunan umur ayam (Gary and Butcher, 2003). Hal ini 

dikarenakan ukuran telur mengalami peningkatan dari berat kerabang. Perbedaan 

nilai specific gravity pada telur dengan berat yang sama diakibatkan adanya 

perbedaan tebal kerabang.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 
5.1 Kesimpulan 
 
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan antara konsumsi pakan 

dengan berat telur, tebal kerabang, dan specific gravity telur ayam arab tidak 

signifikan sehingga dapat disimpulkan secara matematis konsumsi kalsium tidak 

dapat digunakan untuk memperkirakan  berat telur, tebal kerabang, dan specific 

gravity telur ayam arab. 

 
4. 2 Saran 

 
 Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan rentang 

konsumsi kalsium antar fase umur yang lebih luas.   
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