
EFEK PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM PAKAN TERHADAP
PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PETELUR

SKRIPSI

Oleh :

Dini Nurlitasari
NIM. 0410520014

JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK
FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2009



EFEK PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM PAKAN TERHADAP
PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PETELUR

Oleh :

Dini Nurlitasari
NIM. 0410520014

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK
FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG



2009 EFEK PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM PAKAN 
TERHADAP

PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PETELUR

SKRIPSI

Oleh :

Dini Nurlitasari
NIM. 0410520014

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
Pada Hari/Tanggal : Kamis/22 Januari 2009

Menyetujui
Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama Anggota Tim Penguji

Ir. Surisdiarto, M.Rur.Sc Muhammad Halim Natsir, S.Pt.,MP
Tanggal: Tanggal:

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M.Sc
Tanggal:

Malang,
Fakultas Peternakan

Universitas Brawijaya Malang
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP



iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan di 

Magetan pada tanggal 27 Januari 1986 dari pasangan Bapak Basuki dan Ibu Tutik 

Mudjiati. Penulis telah menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 1998 dari SDN 

Bandar I Kabupaten Magetan, tahun 2001 tamat dari SMPN I Magetan, dan tamat 

SMUN I Magetan pada tahun 2004. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas 

Peternakan Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya pada 

tahun 2004 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Selama menjadi mahasiswi penulis pernah aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

(HMJ-NMT) sebagai anggota dibidang Penalaran dan Profesionalisme tahun 

2005/2006 dan sebagai Ketua Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia tahun 

2006/2007.



iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penelitian mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga penulisan skripsi yang berjudul Efek 

Penambahan Zeolit Dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi Ayam 

Pedaging.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar -

besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Surisdiarto, M.Rur. Sc selaku dosen Pembimbing Utama yang 

telah memberikan bimbingan, saran dan kritik selama proses penyusunan 

proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M.Sc selaku dosen Pembimbing Pendamping 

sekaligus Ketua Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak yang telah 

memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, dukungan dan semangat 

dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Halim Natsir, S.Pt.MP selaku dosen Penguji atas atas saran, 

bimbingan dan motivasi guna kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak, Ibu, Adik Firda dan keluarga besar di Magetan atas doa, nasihat, 

semangat, dan dukungan moral serta material selama menempuh 

pendidikan dan penyelesaian skripsi.



v

5. Bobby Gandhi Saputra atas dukungan, perhatian, serta kesabaran dan 

keikhlasan selama ini, sehingga menjadi semangat bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Ngatuwin, Bapak Sugiono dan Bapak Machfud atas waktu dan 

segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

7. Seluruh staf dan karyawan ”Talang Farm” yang ikut membantu dalam 

proses awal hingga akhir penelitian dan terselesainya penulisan skripsi ini.

8. Teman - teman penelitian (Meme, Aka, Tetem) atas kerjasama, 

kebersamaan dan persaudaraan yang terjalin selama ini.

9. Teman - teman NMT 2004 atas dukungan, semangat, kebersamaan dan 

persaudaraan yang terjalin selama ini serta bantuan sehingga penulis dapat 

segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Malang, Januari 2009

Penulis



vi

ABSTRACT

EFFECTS OF ZEOLITE ADDITION IN DIET ON LAYING HEN
PERFORMANCE

This experiment was carried out in Talang Farm at Talangsuko, Malang 
from July 1st to August 11th, 2008. The purpose of this research was to observe the 
effects of clinoptilolite zeolite addition in diet on laying hen performance. 

One hundred 71–76 week old Isa Brown layers were randomly allotted to 
five dietary treatments with 4 replication groups of 5 hens. The dietary treatments 
were: basal diet (P0), basal diet + 1 % zeolite (P1), basal diet + 2 % zeolite (P2),
basal diet + 3 % zeolite (P3), basal diet + 4 % zeolite (P4). The variables observed 
were feed intake (g/bird/day), Hen Day Production (%), egg mass (g/bird/day) and 
egg weight (g), feed conversion, and mortality (%). Data during the experiment 
were subjected to analyze of variance with Completely Randomized Design. If 
there was significant influence, it was followed by Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT).

The result of this research showed that clinoptilolite zeolite did not 
significantly affect (P>0.05) improved feed consumption (g/bird/day), Hen Day 
Production (%), egg mass (g/bird/day), egg weight (g), feed conversion, and 
mortality (%). It can be concluded that clinoptilolite zeolite addition of 1 – 4 % 
has no effect on laying hen performance. 

Key words: clinoptilolite zeolite, performance, laying hen
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RINGKASAN

EFEK PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM PAKAN TERHADAP 
PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PETELUR

Penelitian ini dilakukan di Peternakan ayam petelur ”Talang Farm”, Desa 
Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juli sampai 
dengan 11 Agustus 2008, sedangkan analisis kandungan zat makanan dilakukan di 
laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penambahan 
zeolit dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur. 

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam petelur strain Isa Brown
produksi PT. Anwar Sierad yang berumur 71 - 76 minggu sebanyak 100 ekor. 
Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan, masing – masing ulangan terdiri dari 
5 ekor ayam. Adapun perlakuan tersebut antara lain: pakan basal tanpa 
penambahan zeolit (P0), pakan basal + 1 % zeolit (P1), pakan basal + 2 % zeolit 
(P2), pakan basal + 3 % zeolit (P3), dan pakan basal + 4 % zeolit (P4). Data yang 
yang diambil meliputi konsumsi pakan (g/ekor/hari), Hen Day Production (%), 
egg mass (g/ekor/hari), berat telur (g/butir), konversi pakan, dan mortalitas (%). 
Data selama penelitian dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji 
jarak Berganda Duncan’s.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zeolit dalam pakan 
dengan persentase 1 - 4 % memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), Hen Day Production (%), egg 
mass (g/ekor/hari), berat telur (g/butir), konversi pakan, dan mortalitas (%). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 
zeolit jenis klinoptilolit sampai 4 % dalam pakan ayam petelur umur 71 - 76 
minggu tidak meningkatkan penampilan produksi dan disarankan agar tidak 
menggunakan zeoilt jenis klinoptilolit yang berasal dari Turen dalam pakan ayam 
petelur.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan ayam petelur di Indonesia mengalami beberapa kendala, 

salah satu kendala paling sering dihadapi oleh peternak adalah tidak stabilnya 

harga telur ayam. Di sisi lain harga pakan cenderung meningkat, hal ini 

menyebabkan kerugian bagi peternak, karena pendapatan yang diterima tidak 

sesuai dengan biaya yang harus ditanggung untuk mencukupi biaya pakan.

Penyediaan dan pemberian pakan dalam usaha peternakan unggas merupakan 

faktor utama yang perlu mendapat perhatian, karena faktor tersebut merupakan 

faktor yang membutuhkan biaya terbesar, yaitu mencapai 60 - 70 % dari total 

biaya produksi. Agar pendapatan peternak meningkat perlu dilakukan suatu usaha 

efisiensi penggunaan pakan pada ayam petelur sehingga ternak mampu 

mengoptimalkan penggunaan zat makanan dan menampilkan produksi yang 

tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan pada ayam petelur adalah dengan penambahan feed additive 

dalam pakan (Wahju, 1997).

Zeolit merupakan salah satu feed additive yang merupakan kristal 

aluminosilikat yang terdiri dari kation-kation dan molekul air. Zeolit memiliki 

kandungan zat-zat mineral yang berpotensi sebagai bahan tambahan dalam pakan 

ternak yakni SiO2 72,35 % ; Al2O3 6,65 % ; Fe2O3 1,78 % ; CaO 4,72 % ; MgO 

0,16 % ; Cr2O3 0,001 % ; Na2O 0,87 % ; K2O 0,66 % ; TiO2 0,43 % (Suwondo, 

2002). Keunggulan dari zeolit selain harganya yang murah, ketersediaannya sudah 

cukup luas hampir sebagian besar wilayah Indonesia banyak didapatkan zeolit. 
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Disamping itu keunggulan zeolit yang paling utama yang membedakan dengan 

mineral yang lain adalah sifat yang dimiliki zeolit yaitu sebagai bahan absorben 

nitrogen dalam pakan sehingga metabolisme nitrogen di dalam saluran 

pencernaan ayam dapat optimal. Optimalnya proses metabolisme nitrogen dalam 

saluran pencernaan dapat mengurangi penguapan amoniak. Selain itu kemampuan 

zeolit sebagai absorben tersebut juga berperan dalam memperlambat laju pakan 

dalam saluran pencernaan, dimana memberi peluang lebih besar untuk penyerapan 

zat - zat makanan sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi pakan. Hasil 

penelitian Aritonang dan Silalahi (1990) penambahan zeolit sampai 6 % pada 

pakan ayam petelur dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Sedangkan 

hasil penelitian Basri (1991) penambahan zeolit sampai 5 % pada pakan ayam 

pedaging secara nyata dapat menurunkan konsumsi pakan dan memperbaiki 

konversi pakan. Disisi lain Ozturk et al., (1997) melaporkan bahwa penambahan 

zeolit dengan prosentase antara 2 – 8 % dalam pakan tidak memberikan efek yang 

berbeda nyata terhadap rata – rata efisiensi pakan. 

Fungsi lain dari zeolit yaitu mampu menurunkan produksi gas amoniak, 

sehingga kotoran yang dihasilkan ternak menjadi lebih kering dan kurang berbau. 

Turunnya produksi gas amoniak akan meningkatkan kesehatan ternak dan 

peternak akibatnya tingkat kematian pada ternak rendah. Oleh sebab itu, 

pemberian zeolit sebagai pakan tambahan dapat meningkatkan produksi ternak. 

Evans (1989) yang disitasi oleh Surisdiarto dan Koentjoko (1996) menyatakan 

bahwa sampai saat ini penelitian - penelitian tentang penggunaan zeolit dalam 

pakan unggas, khususnya ayam petelur hasilnya masih kontradiktif. Dari sepuluh  

penelitian yang diulas, separuh menunjukkan hasil adanya perbaikan efisiensi 
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penggunaan pakan. Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut disebabkan 

karena zeolit yang digunakan memiliki kandungan mineral yang berbeda – beda. 

Mengingat jenis zeolit yang sangat beragam, penggunaannya pun harus dikaji 

untuk setiap jenis ternak sehingga taraf penggunaan menurut jenis dapat memberi 

nilai lebih bagi penampilan produksi ternak.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah bagaimana efek 

penambahan zeolit dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek penambahan zeolit 

dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang dilihat dari 

variabel konsumsi pakan, Hen Day Production, egg mass, berat telur, konversi 

pakan dan mortalitas.

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kemampuan praktis bagi peternak 

maupun pihak yang membutuhkan tentang efek penambahan zeolit dalam pakan 

terhadap penampilan produksi ayam petelur.

1.5. Kerangka Pikir

Aditif pakan adalah suatu bahan yang sengaja ditambahkan di dalam 

pakan untuk melindungi zat makanan yang terkandung dalam pakan, merangsang 

pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Anonimus, 2004). 
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Bahan aditif pakan dapat berupa mineral. Salah satu bahan aditif bagi ternak yang 

merupakan sumber mineral adalah zeolit. Zeolit memiliki sifat sebagai bahan 

absorben nitrogen dalam pakan sehingga metabolisme nitrogen di dalam saluran 

pencernaan ayam dapat optimal. Optimalnya proses metabolisme nitrogen dalam 

saluran pencernaan dapat mengurangi penguapan amoniak. Selain itu kemampuan 

zeolit sebagai absorben tersebut juga berperan dalam memperlambat laju pakan 

dalam saluran pencernaan, dimana memberi peluang lebih besar untuk penyerapan 

zat - zat makanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 

(Soejono dan Santosa, 1990). Zeolit juga memiliki kemampuan mengabsorbsi 

toksin yang dapat mengganggu proses pencernaan pada ayam (Anonimus, 2007a). 

Terhambatnya proses pencernaan tersebut maka proses penyerapan zat - zat 

makanan (salah satunya mineral) dalam tubuh ternak akan terhambat sehingga

kebutuhan ternak akan mineral menjadi berkurang, akibatnya proses pembentukan 

telur tidak dapat optimal yang pada akhirnya dapat menurunkan produksi telur.

Penelitian tentang zeolit pernah dilakukan oleh Aritonang dan Silalahi 

(1990) ; Siagian (1990) penambahan zeolit sampai 6 % pada pakan ayam petelur 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Mumpton dan Fishman (1977) 

menyatakan bahwa penambahan zeolit dalam pakan dapat memperbaiki konversi 

pakan. Sedangkan hasil penelitian Basri (1991) ; Surisdiarto dan Koentjoko 

(1996) penambahan zeolit sampai 5 % pada pakan ayam pedaging secara sangat 

nyata menurunkan konsumsi pakan dan memperbaiki konversi pakan. Disamping 

itu zeolit mempunyai kemampuan dalam menyerap mycotoxin dalam pakan 

sehingga menurunkan kematian (Boyer, 2000). Zeolit mampu meningkatkan 

efisiensi pakan dan mengurangi kandungan amoniak dalam kandang unggas. 
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Zeolit ditambahkan dalam pakan untuk menjaga kesehatan ternak dan 

meningkatkan produksi ternak dengan level pemberian antara 0,5 - 2,0 % dari 

total pakan (Anonimus, 2006). Berdasarkan uraian tersebut perlu kiranya 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai penggunaan zeolit sebagai feed additive 

dalam pakan ayam petelur terhadap penampilan produksi ayam petelur.

1.6. Hipotesis

Penambahan zeolit dalam pakan dapat memperbaiki penampilan produksi 

ayam petelur.



6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aditif Pakan

Aditif pakan adalah suatu bahan yang tidak termasuk zat makanan yang 

sengaja ditambahkan sebagai pelengkap di dalam pakan untuk tujuan tertentu. 

Tujuan pemberian aditif pakan adalah meningkatkan palatabilitas pakan, 

metabolisme pencernaan serta memenuhi kebutuhan konsumen (Wahju, 1997). 

Aditif pakan adalah suatu bahan yang sengaja ditambahkan di dalam 

pakan untuk melindungi zat makanan yang terkandung dalam pakan, merangsang 

pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Anonimus, 2004). 

Aditif pakan tidak bekerja sebagai zat makanan tetapi berpengaruh terhadap 

metabolisme sedemikian rupa sehingga pakan yang dikonsumsi ayam lebih efisien 

(Anggorodi, 1986). Penggunaan aditif pakan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu 

aditif pakan untuk membantu meningkatkan konsumsi, membantu pencernaan, 

untuk memenuhi permintaan konsumen dan untuk meningkatkan metabolisme 

(Wahju, 1997).

2.2. Mineral

Underwood (1981) menyatakan bahwa mineral merupakan bahan 

anorganik yang dibutuhkan oleh semua hewan termasuk unggas. Terdapat 

beberapa macam mineral yang penting untuk pertumbuhan yang terdiri dari : 

 Mineral makro yaitu kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), natrium (Na), 

klorida (Cl), magnesium (Mg), dan belerang (S).
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 Mineral mikro yaitu besi (Fe), iodium (I), seng (Zn), tembaga (Cu), 

mangan (Mn), kobalt (Co), molibdenum (Mo), selenium (Se), krom (Cr), 

vanadium (V), fluor (F), silikon (Si), nikel (Ni), dan arsen (As).

Mineral yang ada dalam sel dan jaringan tubuh ternak memiliki fungsi dan 

karakteristik jumlah yang berbeda sesuai dengan jaringan. Jumlah yang ada harus 

dalam kisaran yang normal, apabila jumlahnya dalam keadaan normal maka 

fungsi dan strukturnya dalam jaringan akan membuat pertumbuhan, kesehatan dan 

produktivitas ternak menjadi optimal (Underwood, 1981). Adapun kebutuhan 

mineral untuk ayam petelur strain Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan mineral ayam petelur strain Isa Brown

Mineral Kebutuhan Periode Layer
Ca (%)
P (%)
Cl (%)
Na (%)

Mg (mg/kg)
Mn (%)

Zn (mg/kg)
Fe (mg/kg)

K (%)
Cu (mg/kg)
Se (mg/kg)
Co (mg/kg)

2,5 - 4,0
0,25 - 0,45
0,14 - 0,21
0,1 - 0,2

250 - 500
70
60
60

0,23 - 0,40
8

0,25
0,15

Sumber : Anonimus (2007b).

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh dan 

99% ditemukan di kerangka. Fungsi dasar dari Ca adalah untuk membentuk 

rangka yang kuat dan melindungi organ yang penting serta membantu pergerakan 

dan pertumbuhan (Underwood and Suttle, 2001). Menurut Anggorodi (1995) dan 

Suwondo (2002) Ca dalam pakan akan dimanfaatkan oleh ayam untuk 

pembentukan kerabang telur. Ayam petelur yang tidak mampu memanfaatkan Ca 



8

dalam pakan dengan baik maka akan mempengaruhi kualitas telur yang 

dihasilkan. Wahju (1997) menyatakan bahwa kekurangan Ca pada ayam petelur 

mengakibatkan penurunan konsumsi pakan, pertumbuhan terhambat, dan laju 

kecepatan metabolisme basal yang terlalu tinggi. Sedangkan konsumsi Ca 

berlebih dapat menurunkan konsumsi pakan sehingga menurunkan produksi telur. 

Selain itu kelebihan Ca akan dibuang dalam feses (Amrullah, 2003).

Fosfor adalah mineral paling banyak kedua setelah Ca yang terdapat dalam 

tubuh, sekitar 80 % ditemukan dalam tulang dan gigi. Sekitar 20 % P tidak berada 

dalam jaringan tulang melainkan berada pada cairan tubuh dan jaringan lunak 

dalam tubuh yang memiliki fungsi yang penting (Underwood and Suttle, 2001). 

Fosfor berperan aktif dalam tubuh untuk membantu proses metabolisme energi 

(Linder, 1992). Apabila pakan mengandung P yang berlebihan, maka 

kelebihannya akan dikeluarkan sebagai fosfat sehingga menimbulkan kekurangan 

Ca dalam pakan (Rasyaf, 2004).

Magnesium merupakan salah satu mineral makro yang memiliki peran 

yang penting dalam proses pertumbuhan. Fungsi Mg adalah membantu kerja 

enzim, dan membantu sintesis protein. Kekurangan Mg dalam pakan dapat 

mengakibatkan peroduksi telur turun, pertumbuhan menurun, ukuran telur turun, 

dan kekuatan kerabang menurun ( Wahju, 1997 dan Rizal, 2006). Rizal (2006) 

menyatakan bahwa jika level Ca dan P dalam pakan tinggi, maka level Mg juga 

harus ditingkatkan. 

2.3. Zeolit

Zeolit alam merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi, dengan unsur 

utama yang terdiri dari kation alkali dan alkali tanah. Senyawa ini berstruktur tiga 
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dimensi dan mempunyai pori yang dapat diisi oleh molekul air. Molekul-molekul 

air yang terdapat dalam zeolit merupakan molekul yang mudah lepas (Anonimus, 

2007a). Mineral zeolit mempunyai karakteristik yang khas, yaitu dapat 

melepaskan dan mengikat air secara reversibel serta dapat menukar kation-kation 

yang menyusunnya tanpa mengubah struktur utamanya (Santoso, 2002). 

Disamping itu zeolit juga mudah melepas kation dan diganti dengan kation 

lainnya, misal zeolit melepas Na dan digantikan dengan mengikat Ca atau Mg.

(Anonimus, 2007a).

Menurut Soejono dan Santosa (1990) berdasarkan struktur zeolit yang 

berpori dengan molekul air di dalamnya yang mudah melepas, maka zeolit 

mempunyai sifat-sifat yang menarik yaitu dapat mengadakan pertukaran ion, 

menyerap senyawa gas/cair, berfungsi sebagai katalisator, mampu menyaring 

benda berukuran halus. Di bidang peternakan, dua sifat pertama yang sangat 

berperan dalam pemanfaatan zeolit.

Apabila dilihat dari segi bahannya, zeolit mempunyai kandungan zat 

mineral yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari kandungan Ca yang cukup 

tersedia untuk dimanfaatkan ternak dalam pembentukan kulit kerabang telur ayam 

petelur. Menurut Suwondo (2002) kandungan zat-zat mineral yang terdapat pada 

zeolit adalah SiO2 72,35 % ; Al2O3 6,65 % ; Fe2O3 1,78 % ; CaO 4,72 % ; MgO 

0,16 % ; Cr2O3 0,001 % ; Na2O 0,87 % ; K2O 0,66 % ; TiO2 0,43 %.

2.4. Potensi Zeolit Sebagai Aditif Pakan Ternak

Penambahan zeolit dalam pakan mampu mereduksi 80 % kandungan gas 

amoniak pada ayam petelur. Adapun keuntungan penggunaan zeolit sebagai aditif 

pakan ternak diantaranya adalah:
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 Melarutkan kandungan fosfat sehingga baik digunakan untuk 

perkembangan tulang.

 Menurunkan tingkat kematian.

 Meningkatkan jumlah produksi telur.

 Meningkatkan jumlah nitrogen dalam feses sampai mencapai 

keseimbangan.

 Mereduksi fosfat sehingga memberikan manfaat yang besar.

Penggunaan zeolit dalam pakan dapat meningkatkan nilai efisiensi pakan 

(Feed Efficiency Values/FEV) sampai lebih dari 5 %. Zeolit mempunyai 

kemampuan yang unik yaitu bisa mengikat dan melepas amoniak dalam feses 

(Anonimus, 2008).

Mekanisme kerja zeolit dalam tubuh ternak non ruminansia yaitu dalam 

proses pencernaan pakan dimana zeolit dapat berperan :

 Memperlambat laju pakan dalam saluran pencernaan sehingga memberi 

peluang lebih besar untuk penyerapan zat-zat makanan.

 Penyerapan zat-zat antimetabolit yang menyebabkan gangguan proses 

pencernaan dan keracunan.

 Partikel zeolit juga dapat merangsang lapisan saluran pencernaan sehingga 

mengakibatkan ternak dapat membentuk antibodi (Soejono dan Santosa, 

1990). 

Penggunaan zeolit di dunia industri baik sebagai penukar kation, absorben 

maupun katalis semakin meningkat. Dalam dunia peternakan, sebagai penukar 

kation serta absorben zeolit mampu memperbaiki retensi nitrogen dalam feses dan 

konversi pada pakan ternak (Mumpton and Fishman, 1977). Menurut Ozturk et 
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al., (1997) penambahan zeolit dalam pakan memberikan efek terhadap 

Pertambahan Bobot Badan (PBB), konsumsi pakan dan konversi pakan.

Zeolit mampu meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi kandungan 

amoniak dalam kandang unggas. Zeolit ditambahkan dalam pakan untuk menjaga 

kesehatan ternak dan meningkatkan produksi ternak dengan level pemberian 

antara 0,5 - 2,0 % dari total pakan (Anonimus, 2006). Penambahan zeolit sampai 

dengan 4 % dalam pakan ayam pedaging tidak mempengaruhi rata - rata PBB, 

konsumsi pakan, konsumsi air minum, namun sangat nyata meningkatkan 

efisiensi penggunaan pakan serta meningkatkan Income Over Feed Cost  dengan 

meningkatnya taraf zeolit dalam pakan (Suijah, 1990 yang disitasi oleh Siagian, 

1990). 

Menurut Santoso (2002) pada ayam petelur pemberian 10 % zeolit 

memberikan kenaikan efisiensi kalori rata - rata 20 %. Pada ayam pedaging 

pemberian 2,5 % zeolit juga meningkatkan PBB dengan efisiensi pakan yang 

lebih tinggi. Pemberian zeolit ternyata juga mampu menurunkan produksi gas 

amoniak. Selain itu, kotoran yang dihasilkan ternak menjadi lebih kering dan 

kurang berbau. Turunnya produksi gas amoniak akan meningkatkan kesehatan 

ternak dan peternak serta manusia di sekitar lokasi peternakan. Oleh sebab itu, 

pemberian zeolit sebagai pakan tambahan dapat meningkatkan produktivitas 

ternak serta menurunkan tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh hasil kegiatan 

peternakan. Hingga saat ini belum ditemukan akibat negatif penggunaan zeolit.
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2.5. Penampilan Produksi Ayam Petelur

2.5.1. Konsumsi Pakan

Faktor - faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah kandungan zat 

makanan antara lain kandungan mineral, dan kandungan energi. Kandungan 

mineral dalam zeolit yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan adalah Ca, Fe, 

dan K. Wahju (1997) dan Amrullah (2003) menyatakan bahwa kekurangan dan 

kelebihan Ca dalam pakan ayam petelur dapat menurunkan konsumsi pakan. Hasil 

penelitian Abdallah et al., (1993) kandungan Ca 2,2 - 3,9 % dalam pakan tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap konsumsi pakan. Menurut Rizal (2006) 

kelebihan Fe dan kekurangan K dalam pakan dapat menurunkan konsumsi pakan. 

Kandungan zat makanan terutama kandungan energi sangat berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan. Hasil penelitian Aritonang dan Silalahi (1990) ; Sianturi (1988) 

yang disitasi oleh Siagian (1990) menyatakan bahwa penambahan zeolit 1 - 6 % 

dalam pakan memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap konsumsi pakan. 

Sedangkan hasil penelitian Nakaue et al., (1981) yang disitasi oleh Siagian (1990) 

; Dion dan Carew (1984) menyatakan bahwa penambahan zeolit 5 – 10 % dalam 

pakan ayam pedaging juga memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap 

konsumsi pakan. 

2.5.2. Produksi Telur (Hen Day Production)

Ukuran target produksi ayam pada masa bertelur biasanya menggunakan 

satuan ”Hen-Day Production” (HDP) merupakan produksi telur dibagi dengan 

jumlah ayam petelur pada saat itu, dan hasilnya dikalikan dengan 100 % (Rasyaf, 

2004). 
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Ayam petelur mengkonsumsi pakan lebih banyak dari yang dibutuhkan 

untuk mendukung produksi telur (NRC, 1994). Menurut Wahju (1997) sebagian 

besar zat makanan yang dikonsumsi ayam petelur digunakan untuk mendukung 

produksi telur. Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur adalah jumlah 

pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan. Dengan penambahan zeolit 

dalam pakan secara langsung menyebabkan perubahan kandungan zat makanan 

terutama kandungan mineral. Kandungan mineral yang berpengaruh terhadap 

produksi telur adalah Ca, P, Mg, dan Na. Hasil penelitian Cluines et al., (1992) 

dan Abdallah et al., (1993) kandungan Ca dengan tingkat level 1,7 % sampai 4,1 

% dalam pakan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi telur dan berat 

telur. Kekurangan Mg dalam pakan dapat mengakibatkan peroduksi telur turun, 

pertumbuhan menurun, ukuran telur turun, dan kekuatan kerabang menurun 

(Wahju, 1997 dan Rizal, 2006). Abdallah et al., (1993) dalam suatu penelitiannya 

menyatakan bahwa kandungan P dari 0,4 sampai 0,9 % tidak berpengaruh secara 

nyata terhadap produksi telur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Soejono dan 

Santosa (1990) ; Ozturk et al., (1997) ; dan Wu-Haan et al., (2007) penambahan 

zeolit dalam pakan memberikan efek yang tidak berbeda terhadap produksi telur 

dan rata – rata berat telur harian. 

2.5.3. Egg Mass dan Berat Telur

Wahju (1997) menyatakan bahwa faktor zat makanan terpenting yang 

mempengaruhi berat telur adalah protein, asam amino yang cukup dalam pakan, 

dan asam linoleat serta kandungan rasio Ca dan P. Selain itu kandungan P juga 

berpengaruh terhadap berat telur. Hasil penelitian Abdallah et al., (1993) 

kandungan P sampai level 0,9 % dalam pakan tidak memberikan perbedaan yang 
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nyata terhadap berat telur dan egg mass. Menurut hasil penelitian Ashmead (1992) 

kandungan Mg dengan level 0,16 - 0,19 % dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap berat telur dan egg mass. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Ozturk et al., (1997) bahwa pada beberapa penelitian penambahan zeolit 

dalam pakan tidak memberikan perbedaan efek pada berat telur dan produksi 

telur.

2.5.4. Konversi Pakan

Nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan 

yakni menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah pakan menjadi 

sejumlah produksi telur dalam satuan waktu tertentu (Anggorodi, 1995). Menurut 

Titus dan Frittz (1971) semakin rendah angka konversi pakan semakin baik 

karena penggunaan pakan lebih efisien. Kandungan mineral dalam zeolit yang 

berpengaruh terhadap konversi pakan adalah Ca, dan P. Hasil penelitian Abdallah 

et al., (1993) kandungan Ca 2,2 - 3,9 % dan P 0,55 - 0,90 % dalam pakan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap konversi pakan. Ozturk et al., (1997) 

dalam suatu penelitiannya menyatakan bahwa bahwa penambahan zeolit dengan 

prosentase antara 2 – 8 % dalam pakan tidak memberikan efek yang berbeda nyata 

terhadap rata - rata efisiensi pakan. Penggunaan zeolit dalam pakan dapat 

meningkatkan nilai efisiensi pakan (Feed Efficiency Values/FEV) sampai lebih 

dari 5 % (Anonimus, 2008). Selain kandungan mineral, kandungan zat makanan 

terutama energi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konversi pakan 

(Nesheim et al., 1997).
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2.5.5. Mortalitas

Scott et al., (1992) menyatakan bahwa mortalitas adalah persentase 

perbandingan antara ayam mati dengan ayam hidup. Dalam pemeliharaan petelur 

jika tingkat kematian yang melebihi angka 12 % dianggap sebagai suatu kondisi 

serius  yang harus mendapat perhatian segera dari peternak yang bersangkutan 

(Blakely, 1998).

Menurut Boyer (2000) zeolit mempunyai kemampuan dalam menyerap 

mycotoxin dalam pakan sehingga menurunkan kematian. Zeolit mampu 

meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi kandungan amoniak dalam 

kandang unggas. Zeolit ditambahkan dalam pakan untuk menjaga kesehatan 

ternak dan meningkatkan produksi ternak dengan level pemberian antara 0,5 - 2,0 

% dari total pakan (Anonimus, 2006). Penambahan zeolit dalam pakan secara 

nyata dapat meningkatkan bobot badan per unit konsumsi pakan dan kesehatan 

ternak (Laurent et al., 1985).
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Peternakan Ayam Petelur Talang 

Farm, Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pengambilan data 

dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai 11 Agustus 2008. Analisis proksimat 

pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.

3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Ayam Petelur

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ekor ayam petelur 

strain Isa Brown produksi PT. Anwar Sierad berumur 71 minggu yang dipelihara 

selama 6 minggu, dengan koefisien keragaman 12,19 %. Data awal penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.2.2. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan yang digunakan adalah kandang battery dengan susunan triple 

deck stair step yang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, egg tray dan 

lampu untuk penerangan. Kandang battery terbuat dari kawat, dengan ukuran 

panjang 35 cm, lebar 20 cm, tinggi 33 cm. Tempat pakan terbuat dari bahan 

plastik dan tempat minum terbuat dari pipa berbentuk nipple yang terhubung 

dengan drum air dipasang sepanjang tempat pakan.
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3.2.3. Pakan

Pakan yang digunakan adalah pakan campuran yang terdiri dari jagung, 

bekatul, dan konsentrat (CP K36) dari Anwar Sierad, sedangkan zeolit yang 

digunakan adalah zeolit jenis klinoptilolit yang berasal dari Turen yang berbentuk 

serbuk. Pakan diberikan dengan sistem penjatahan sekali dalam sehari yaitu pada 

siang hari, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. Kandungan 

beberapa zat makanan pada masing-masing bahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Susunan pakan basal, kandungan zat makanan berdasarkan perhitungan dapat 

dilihat pada Tabel 3. Sedangkan kandungan zat makanan pakan perlakuan 

berdasarkan perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Kandungan beberapa zat makanan pada masing-masing bahan

Bahan PakanZat Makanan
Jagung(1) Bekatul(1) Konsentrat(2) Zeolit(3)

Energi Metabolis (kkal/kg) 3370 2860 2400 -
Protein Kasar (%) 8,6 10,2 36,0 -
Lemak Kasar (%) 3,9 7,0 3,0 -
Serat Kasar (%) 2,0 3,0 10 -
Ca  (%) 0,02 0,04 11 -
P (%) 0,1 0,16 1,0 -
SiO2 (%) - - - 72,35
Al2O3 (%) - - - 6,65
Fe2O3 (%) - - - 1,78
CaO (%) - - - 4,72
MgO (%) - - - 0,16
Cr2O3 (%) - - - 0,001
Na2O (%) - - - 0,87
K2O (%) - - - 0,66
TiO2 (%) - - - 0,43

Sumber : 
1. Wahju (1997)
2. Label Konsentrat Ayam Petelur produksi 
3. Report of Analysis PT. Superintending Company of Indonesia
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Tabel  3. Susunan pakan basal, kandungan zat makanan berdasarkan perhitungan

Susunan Pakan Basal Total
Jagung (%)
Bakatul (%)
Konsentrat (%)

48,30
17,26
34,44

Kandungan Zat Makanan Total
Energi Metabolis (EM, Kkal/kg)
Protein Kasar (%)
Lemak Kasar (%)
Serat Kasar (%)
Ca (%)
P (%)

2947,91
18,31
4,12
4,93
3,81
0,42

Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan perlakuan berdasarkan perhitungan

PerlakuanKandungan Zat Makanan
PO P1 P2 P3 P4

Energi Metabolis (EM, Kkal/kg) 2947,91 2918,72 2890,11 2862,05 2834,53

Protein Kasar (%) 18,31 18,13 17,95 17,78 17,61
Lemak Kasar (%) 4,12 4,08 4,04 4,0 3,96
Serat Kasar (%) 4,93 4,88 4,83 4,79 4,74
Ca (%) 3,81 3,84 3,88 3,91 3,94
P (%) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan lapang 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

4 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam. Perlakuan yang 

diberikan adalah :

 P0 : Pakan basal tanpa penambahan zeolit

 P1 : Pakan basal + zeolit 1 % 

 P2 : Pakan basal + zeolit 2 % 

 P3 : Pakan basal + zeolit 3 % 

 P4 : Pakan basal + zeolit 4 % 
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3.4. Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati sebagai indikator untuk mengetahui efek 

penambahan zeolit dalam pakan ayam petelur sebagai berikut:

1. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang diberikan dengan 

jumlah sisa pakan atau angka yang menunjukkan rata - rata jumlah pakan 

yang dapat dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode pemeliharaan 

(g/ekor) (Scott et al., 1992).

2. Berat telur adalah telur yang masih utuh ditimbang dengan menggunakan 

timbangan sehingga diperoleh berat telur (g/butir).

3. Hen Day Production (HDP) adalah angka yang menunjukkan rata - rata 

jumlah telur seluruhnya pada sejumlah ayam yang berproduksi pada waktu 

tertentu, yang dinyatakan dalam persen (Scott et al., 1992).

4. Egg Mass adalah rata - rata berat telur harian yang diproduksi per hari per 

ayam (Lesson and Summers, 1991).

5. Konversi pakan adalah angka yang menunjukkan kemampuan ayam untuk 

mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi telur dalam satuan 

waktu tertentu. Adapun rumus konversi pakan adalah :

                                                              Konsumsi pakan (kg)
                                        Konversi=

        Produksi telur total (kg)

6. Mortalitas adalah persentase perbandingan antara banyaknya ayam yang mati 

dengan ayam yang hidup (Scott et al., 1992).

3.5. Analisis Statistik

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara statistik dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terjadi perbedaan 
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diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji jarak Berganda Duncan’s 

(Yitnosumarto, 1993). 

3.6. Batasan Istilah

 Zeolit  :  senyawa alumino silikat terhidrasi dengan unsur utama yang 

terdiri dari kation alkali dan alkali tanah yang diperoleh dari 

alam hasil samping tambang batu bara.

 Konsumsi protein : didapat dari perhitungan konsumsi pakan per periode 

dikali dengan kandungan protein dalam pakan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian efek penambahan zeolit dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan (g/ekor/hari), HDP (%), berat telur (g/butir), egg mass

(g/ekor/hari), dan konversi pakan ayam petelur secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 5.

Tabel  5. Efek penambahan zeolit terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), HDP
(%), berat telur (g/butir), egg mass (g/ekor/hari), dan konversi pakan

Variabel yang diamati

Perlakuan Konsumsi pakan HDP (%) Berat telur Egg mass Konversi

(g/ekor/hari) (g/butir) (g/ekor/hari) pakan

PO 118,64 ± 0,41 85,48 ± 9,82 65,04 ± 1,10 55,56 ± 5,76 2,16 ± 0,23

P1 118,70 ± 0,19 82,98 ± 10,59 64,65 ± 0,98 53,73 ± 7,41 2,27 ± 0,37

P2 118,13 ± 0,72 82,86 ± 3,28 65,63 ± 2,21 54,39 ± 2,32 2,19 ± 0,10

P3 117,57 ± 0,27 77,38 ± 9,82 66,43 ± 2,39 51,53 ± 8,03 2,34 ± 0,34

P4 118,37 ± 0,82 75,24 ± 8,12 65,63 ± 0,42 49,31 ± 5,09 2,44 ± 0,24

4.1. Efek Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan

Tabel 5. menunjukkan bahwa perlakuan memberikan efek yang tidak 

berbeda nyata terhadap konsumsi pakan (P> 0,05) (Lampiran 2). Konsumsi pakan 

pada keempat perlakuan dapat dikatakan sama. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

setiap ulangan memberikan konsumsi pakan yang seragam. Tidak adanya 

perbedaan dalam konsumsi pakan bisa disebabkan karena perbedaan kandungan 

mineral dari semua pakan perlakuan masih dalam rentangan kebutuhan mineral 

bagi ayam petelur. Berdasarkan kebutuhan mineral ayam petelur dapat diketahui 

bahwa mineral yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan adalah Ca, Fe, dan K. 

Kandungan mineral dalam pakan basal yang diketahui hanya mineral Ca dan P 

karena peneliti tidak melakukan analisis kandungan mineral dalam pakan. Hasil 
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perhitungan kontribusi mineral dari zeolit pada pakan perlakuan ditampilkan pada 

Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi mineral dari zeolit pada pakan perlakuan berdasarkan   
perhitungan

PerlakuanMineral
Po P1 P2 P3 P4

K (%) - 0,0054 0,011 0,016 0,021
Na (%) - 0,0064 0,013 0,019 0,025
Mg (mg/kg) - 9,5 19 28 37
Fe (mg/kg) - 120 250 360 480
Cr (mg/kg) - 0,067 0,133 0,198 0,262
Al (%) - 0,035 0,069 0,103 0,135
Si (%) - 0,334 0,662 0,983 1,298
Ti (%) - 0,0026 0,0051 0,0076 0,01

Keterangan : (-) tidak dilakukan analisis kandungan mineral dalam pakan.

Dari Tabel 6. dapat diketahui bahwa P1 sampai dengan P4 memberikan 

kontribusi terhadap mineral K dari 0,0054 % menjadi 0,021 % ; Fe dari 120 

mg/kg menjadi 480 mg/kg, sedangkan kandungan Ca dari 0,034 % menjadi 0,13 

% (Tabel 4. halaman 18). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan 

menyebabkan peningkatan kandungan Ca dalam pakan dari 3,81 % (P0) menjadi 

3,94 % (P4), namun masih dalam kisaran standar kebutuhan. Sedangkan 

ketersediaan K dalam pakan masih kurang, dibawah standar kebutuhan K bagi 

ayam petelur. Akan tetapi ketersediaan K tersebut belum bisa dikatakan tidak 

mencukupi karena kandungan K dalam pakan basal tidak diketahui. Standar 

kebutuhan mineral Ca dan K dalam pakan adalah 2,4 – 4,6 % dan 0,23 – 0,40 % 

(Scott et al., 1992 ; Wahju, 1997 ; NRC, 1994 ; Amrullah, 2003 ; Rizal, 2006 ; 

dan Anonimus, 2007b). Hasil penelitian Abdallah et al., (1993) kandungan Ca 2,2 

- 3,9 % dalam pakan tidak berpengaruh secara nyata terhadap konsumsi pakan. 

Hurwitz et al., (1969) yang disitasi oleh Surisdiarto dan Koentjoko (1991) dalam 
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suatu penelitiannya menyatakan bahwa konsumsi Ca sebanyak 5 g/hari atau lebih 

dapat menurunkan konsumsi pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

adanya perlakuan secara tidak langsung meningkatkan konsumsi Ca dari 4,52 g 

(P0) menjadi 4,68 g (P4), namun angka ini masih berada dalam kisaran standar 

konsumsi Ca yaitu 4 g/ekor/hari. 

Berdasarkan kontribusi mineral Fe dari zeolit dalam pakan melebihi 

standar kebutuhan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Wahju, (1997) ;

Amrullah, (2003) ; dan Rizal, (2006) bahwa kebutuhan Fe untuk ayam petelur 

sebesar 40 – 85 mg/kg dalam pakan. Kandungan mineral Fe dalam pakan 

meningkat dengan penambahan zeolit dalam pakan, tetapi kandungan Fe tertinggi 

yaitu 500 mg/kg dalam pakan (P4) masih berada pada kisaran batas maksimum 

yang diperbolehkan untuk ayam, sehingga tidak mempengaruhi konsumsi pakan. 

Batas maksimum mineral Fe yang diperbolehkan untuk ayam sebesar 500 mg/kg 

(Anonimus, 2007b).   

Selain kandungan mineral, perbedaan tidak nyata juga disebabkan karena 

kandungan zat makanan terutama energi dan protein dalam pakan perlakuan 

masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur, meskipun nilainya menurun dengan 

semakin besar penambahan zeolit dalam pakan. Perlakuan hanya menurunkan 

kandungan energi dari 2947,91 kkal/kg (P0) menjadi 2834,53 kkal/kg (P4), dan 

protein dari 18,31 % (P0) menjadi 17,61 % (P4) (Tabel 4. halaman 18). Wahju 

(1997) menyatakan bahwa kandungan zat makanan terutama kandungan energi 

sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Kandungan energi dan protein dari 

semua pakan perlakuan masih dalam rentangan kebutuhan energi dan protein bagi 

ayam petelur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 
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Summers (1993) kandungan energi 2800 – 2900 kkal/kg dan protein 17 – 19 % 

dalam pakan menghasilkan konsumsi pakan sebesar 117 – 120 g/ekor/hari. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak mempengaruhi konsumsi pakan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aritonang dan Silalahi 

(1990) ; Sianturi (1988) yang disitasi oleh Siagian (1990) menyatakan bahwa 

penambahan zeolit 1 – 6 % dalam pakan memberikan hasil yang tidak konsisten 

terhadap konsumsi pakan. Sedangkan hasil penelitian Nakaue et al., (1981) yang 

disitasi oleh Siagian (1990) ; Dion dan Carew (1984) menyatakan bahwa 

penambahan zeolit 5 – 10 % dalam pakan ayam pedaging juga memberikan hasil 

yang tidak konsisten terhadap konsumsi pakan. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Pond dan Yen (1982) yang disitasi oleh Siagian (1990) bahwa zeolit 

dengan sumber yang berbeda akan memberi respon yang berbeda pula.

4.2. Efek Perlakuan Terhadap Produksi Telur (Hen Day Production)

Tabel 5. menunjukkan bahwa perlakuan memberikan efek yang tidak 

berbeda nyata terhadap HDP (P> 0,05) (Lampiran 3). Hal ini didukung oleh hasil 

konsumsi pakan yang tidak memberikan perbedaan efek yang nyata sehingga 

berpengaruh pada produksi telur. Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur 

adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan. Adanya 

perlakuan secara langsung menyebabkan perubahan kandungan zat makanan 

terutama kandungan mineral. Kandungan mineral yang berpengaruh terhadap 

produksi telur adalah Ca, P, Na, dan Mg. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Ca masih dalam standar 

kebutuhan ayam petelur (Scott et al., 1992 ;  Amrullah, 2003 ; Rizal, 2006 ; dan 

Anonimus, 2007b), mineral Na memberikan kontribusi sebesar 0,0065 % (P1) 
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sampai 0,025 % (P4) (dapat dilihat pada Tabel 6). Hasil penelitian Cluines et al., 

(1992) dan Abdallah et al., (1993) kandungan Ca dengan tingkat level 1,7 % 

sampai 4,1 % tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi telur. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada perbedaan pada 

produksi telur.

 Kandungan P dalam masing- masing pakan perlakuan adalah sama 

sebesar 0,42 % (Tabel 4. halaman 18), sedangkan standar kebutuhan P dalam 

pakan adalah 0,3 - 0,5 % (Wahju, 1997 ; NRC, 1994 ; Anggorodi, 1995 ; dan 

Rizal, 2006). Dilihat dari jumlah P yang terkandung pada tiap-tiap perlakuan 

sudah mencukupi dan tidak melebihi kebutuhan mineral P bagi ayam petelur, 

sehingga tidak menyebabkan perbedaan pada produksi telur. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Abdallah et al., (1993) bahwa kandungan P dari 0,4 - 0,9 

% dalam pakan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi telur. Selain Ca 

dan P, Na merupakan salah satu mineral yang berpengaruh terhadap produksi 

telur. Kebutuhan Na dalam pakan sebesar 0,1 – 0,2 % (NRC, 1994 ; Rizal, 2006 ; 

dan Anonimus, 2007b). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zeolit

memberikan kontribusi terhadap Na sampai dengan 0,025 %. Akan tetapi 

ketersediaan Na tersebut belum bisa dikatakan tidak mencukupi karena 

kandungan Na dalam pakan basal tidak diketahui. 

Selain kandungan mineral, efek tidak langsung adanya perlakuan 

menyebabkan penurunan kandungan zat makanan terutama energi dan protein, 

namun masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumsi protein (g/ekor/hari) dari masing - masing 

perlakuan mengalami penurunan (dapat dilihat pada Tabel 7), namun hal ini masih 



26

dalam kisaran kebutuhan bagi ayam petelur sehingga dapat dikatakan tidak ada 

perbedaan pada produksi telur. Amrullah (2003) menyatakan bahwa ayam dengan 

produksi telur berkisar 70 – 90 % akan mengkonsumsi protein sebesar 17,3 – 20, 

2 g/ekor/hari. Seperti telah diketahui bahwa tinggi rendahnya konsumsi protein 

dan energi secara fisiologis akan berpengaruh terhadap jumlah telur yang 

dihasilkan (SCA, 1983 dalam Surisdiarto, 1999). 

Tabel 7. Konsumsi protein (g/ekor/hari) pada masing - masing perlakuan

Perlakuan Konsumsi Pakan
(g/ekor/hari)

Konsumsi Protein
(g/ekor/hari) *

P0 118,64 21,72
P1 118,70 21,52
P2 118,13 21,20
P3 117,57 20,90
P4 118,37 20,84

Keterangan : *  berdasarkan perhitungan

Dari perhitungan berdasarkan data pada Tabel 7. maka konsumsi protein 

sedikit melebihi standar kebutuhan, namun hal ini tidak mempengaruhi produksi 

telur. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Soejono dan Santosa 

(1990) ; Ozturk et al., (1997) ; dan Wu-Haan et al.,  (2007) penambahan zeolit 

dalam pakan memberikan efek yang tidak berbeda terhadap produksi telur dan 

rata – rata berat telur harian. Meskipun dari segi perhitungan statistik tidak 

memberikan efek nyata, namun jika dilihat nilai HDP cenderung menurun 

dibandingkan P0 (dapat dilihat pada Tabel 5). Hal ini mungkin disebabkan karena 

kandungan Mg dalam pakan dibawah standar kebutuhan bagi ayam petelur, 

dimana secara teoritis kekurangan Mg dalam pakan dapat menyebabkan 

penurunan produksi telur (Ashmead, 1992). Rizal (2006) berpendapat jika level 

Ca dan P dalam pakan ditingkatkan maka level Mg juga harus ditingkatkan. 
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Tinjauan dari sisi rasio antara kandungan Ca dan P dalam pakan menunjukkan 

adanya peningkatan, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan Mg 

dalam pakan. Penurunan produksi telur ini bila ditinjau dari segi ekonomis sangat 

berkaitan dengan biaya produksi pada suatu peternakan, dimana HDP yang 

rendah akan menurunkan keuntungan yang didapat.

4.3. Efek Perlakuan Terhadap Egg Mass dan Berat Telur 

Dari Tabel 5. dapat dilihat bahwa perlakuan memberikan efek yang tidak 

berbeda nyata baik terhadap berat telur maupun egg mass (P> 0,05) (Lampiran 4 

dan 5). Perbedaan efek yang tidak nyata ini disebabkan karena semua pakan 

perlakuan mempunyai kandungan zat makanan terutama kandungan mineral 

dalam pakan perlakuan yang hampir sama, hal ini didukung oleh hasil konsumsi 

pakan dan HDP yang tidak memberikan perbedaan efek yang nyata. Egg mass

merupakan rata - rata berat telur harian sehingga banyak sedikitnya HDP akan 

mempengaruhi egg mass. Hasil penelitian menunjukkan bahwa egg mass yang 

dihasilkan cenderung menurun, hasil ini senada dengan hasil HDP yang juga 

cenderung menurun. Ini mengindikasikan bahwa semakin rendah HDP semakin 

kecil egg mass Berdasarkan kebutuhan mineral ayam petelur dapat diketahui 

bahwa mineral yang berpengaruh terhadap berat telur dan egg mass adalah Ca, P, 

dan Mg.

Diketahui pada Tabel 6. bahwa kandungan Ca dan P masih dalam standar 

kebutuhan ayam petelur (Wahju, 1997 ; NRC, 1994 ; Anggorodi, 1995 ; dan 

Rizal, 2006). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cluines et al., (1992) dan 

Abdallah, et al., (1993) kandungan Ca dengan tingkat level 1,7 - 4,1 % dalam 

pakan tidak berpengaruh secara nyata terhadap berat telur. Hal ini sejalan dengan 
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hasil penelitian Abdallah et al., (1993) kandungan P sampai level 0,90 % dalam 

pakan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap berat telur dan egg mass. 

Bila dilihat ketersediaan Mg dalam pakan dengan adanya perlakuan sampai 4 % 

hanya memberikan kontribusi Mg sampai 37 mg/kg atau setara dengan 0,0037 %. 

Kontribusi Mg dari perlakuan sampai 4 % masih sangat kurang sehingga tidak 

terlihat pengaruh Mg secara nyata terhadap berat telur dan egg mass. Standar 

kebutuhan Mg untuk ayam petelur sebesar 250 - 500 ppm (Ashmead, 1992 dan 

NRC, 1994). Hasil penelitian Ashmead (1992) kandungan Mg dengan level 0,16 -

0,19 % dalam pakan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap berat telur 

dan egg mass. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ozturk et al., (1997) bahwa

pada beberapa penelitian penambahan zeolit dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan efek pada berat telur dan produksi telur.

Selain kandungan mineral, perbedaan tidak nyata terhadap egg mass dan 

berat telur secara tidak langsung dapat juga disebabkan karena kandungan zat 

makanan terutama energi dan protein dalam pakan perlakuan masih dalam kisaran 

kebutuhan ayam petelur (Tabel 4. halaman 18). Energi dan protein dalam pakan 

dibutuhkan oleh ayam petelur untuk kebutuhan hidup pokok dan pembentukan 

telur (Scott et al., 1992 ; NRC, 1994 ; dan Amrullah, 2003). Dalam penelitian ini, 

perlakuan sampai dengan 4 % tidak mempengaruhi kandungan energi dan protein 

dalam pakan karena antar perlakuan memiliki jumlah yang sama dan masih dalam 

kisaran kebutuhan ayam petelur yaitu 2750 - 2850 kkal/kg (NRC, 1994 ; 

Amrullah, 2003 ; dan Anonimus, 2006) sehingga tidak ada perbedaan terhadap 

berat telur. 
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4.4. Efek Perlakuan Terhadap Konversi Pakan

Dari Tabel 5. dapat dilihat bahwa perlakuan memberikan efek yang tidak 

berbeda nyata terhadap konversi pakan (P> 0,05) (Lampiran 6). Perbedaan efek 

yang tidak nyata ini didukung oleh hasil konsumsi pakan dan HDP yang tidak 

memberikan perbedaan efek yang nyata sehingga berpengaruh pada konversi 

pakan. Konversi pakan adalah gambaran efisiensi penggunaan pakan yang 

dikonversikan dengan produksi telur. Selain itu tidak adanya perbedaan dalam 

konversi pakan bisa disebabkan karena kandungan mineral dalam pakan perlakuan

yang hampir sama. Berdasarkan kebutuhan mineral ayam petelur dapat diketahui 

bahwa mineral yang berpengaruh terhadap konversi pakan adalah Ca dan P. 

Tabel 6. menunjukkan bahwa kandungan Ca dan P masih dalam standar 

kebutuhan ayam petelur (Wahju, 1997 ; NRC, 1994 ; Anggorodi, 1995 ; dan 

Rizal, 2006). Hasil penelitian Abdallah et al., (1993) kandungan Ca 2,2 - 3,9 % 

dan P 0,55 - 0,90 % dalam pakan tidak memberikan perbedaan yang nyata 

terhadap konversi pakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ozturk et al., 

(1997) bahwa penambahan zeolit dengan prosentase antara 2 – 8 % dalam pakan 

tidak memberikan efek yang berbeda nyata terhadap rata - rata efisiensi pakan. 

Selain kandungan mineral, perbedaan tidak nyata terhadap konversi pakan

secara tidak langsung dapat juga disebabkan karena kandungan zat makanan 

terutama energi dalam pakan perlakuan masih dalam kisaran kebutuhan ayam 

petelur. Nesheim et al., (1997) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi konversi pakan adalah kandungan energi pakan.
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4.5. Efek Perlakuan Terhadap Mortalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap perlakuan tidak memberikan 

perbedaan efek yaitu semua angka mortalitasnya sama yaitu 0 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan efek negatif pada kesehatan 

ternak. Disisi lain, selama penelitian kondisi kesehatan dan lingkungan di dalam 

kandang baik. 

Boyer (2000) menyatakan bahwa zeolit mempunyai kemampuan dalam 

menyerap mycotoxin dalam pakan sehingga menurunkan kematian. Zeolit mampu 

meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi kandungan amoniak dalam 

kandang unggas. Zeolit ditambahkan dalam pakan untuk menjaga kesehatan 

ternak dan meningkatkan produksi ternak dengan level kandungan antara 0,5 - 2,0 

% dari total pakan (Anonimus, 2006). Penambahan zeolit dalam pakan secara 

nyata dapat meningkatkan bobot badan per unit konsumsi pakan dan kesehatan 

ternak (Laurent et al., 1985).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan zeolit 

jenis klinoptilolit sampai 4 % dalam pakan ayam petelur umur 71 - 76 minggu 

tidak meningkatkan penampilan produksi baik konsumsi pakan, Hen Day 

Production, egg mass, berat telur maupun konversi pakan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar tidak menggunakan zeoilt 

jenis klinoptilolit yang berasal dari Turen dalam pakan ayam petelur.
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Lampiran 1. Data adaptasi penelitian untuk penentuan rancangan

Perlakuan Ulangan Produksi Telur (%) ( x - x ) ( xx  )2

P0 U1 94,3 9,61 92,35
U2 85,71 1,02 1,04
U3 94,3 9,61 92,35
U4 77 -7,69 59,14

P1 U1 97 12,31 151,54
U2 97 12,31 151,54
U3 77 -7,69 59,14
U4 71,4 -13,29 176,62

P2 U1 94,3 9,61 92,35
U2 74,3 -10,39 107,95
U3 82,9 -1,79 3,20
U4 88,6 3,91 15,29

P3 U1 85,7 1,01 1,02
U2 80 -4,69 22
U3 60 -24,69 609,60
U4 88,6 3,91 15,29

P4 U1 94,3 9,61 92,35
U2 97 12,31 151,54
U3 80 -4,69 22
U4 74,3 -10,39 107,95

Total 1693,7 2024,26
Rata - rata 84,69 101,21
Std Dev 10,32

KK 12,19

Rata - rata produksi telur ayam petelur (X) :

69,84
20

7,1693
 

n

x
x %

Standard deviasi (Sd):

32,10
19

26,2024

1

)( 2





 

n

xx
Sd

Koefisien Keragaman (KK):
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%19,12%100
69,84

32,10
%100 

x

Sd
KK

Kesimpulan : produksi telur ayam petelur yang digunakan saat awal penelitian ini 

dapat dikatakan homogen karena memiliki koefisen keragaman 

kurang dari 15 %, dimana menurut Yitnosumarto (1993) KK yang 

layak adalah antara 5 – 15 %.
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Lampiran 2. Analisis statistik efek perlakuan terhadap konsumsi pakan 

(g/ekor/hari)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3 4
Total Rata - rata Stdev

P0 119,08 118,14 118,85 118,49 474,55 118,64 0,4113

P1 118,81 118,88 118,67 118,45 474,80 118,70 0,1905

P2 118,44 118,57 118,46 117,06 472,53 118,13 0,7190

P3 117,31 117,46 117,55 117,95 470,28 117,57 0,2736

P4 119,19 118,88 118,04 117,39 473,49 118,37 0,8182

Total 2365,65

FK = rxt

yij
r

j

t

i

2

11











= 
20

65,2365 2

= 279815,6

JK Total = FKyij
r

j

t

i


 1

2

1

= (119,08)2 + (118,81)2 + ... + (117,39)2 - FK

= 279823,33– 279815,6

= 7,7663

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii 











2

1

= 
     

4

49,47380,47455,474 222  
– FK

= 279818,9 – 279815,6

= 3,366
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan

= 7,7663 - 3,366

= 4,4003

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan

= 3,366 / 4

= 0,8415

Lanjutan lampiran 2.

KT Galat = JK Galat / db Galat

=  4,4003 / 15

=  0,2934

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat

=  0,8415 / 0,2934

=  2,868

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01

Perlakuan 4 3,3660 0,8415 2,868 3,06 4,89

Galat 15 4,4003 0,2934

Total 19 7,7663

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung < F tabel, ini berarti bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan efek yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan.
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Lampiran 3. Analisis statistik efek perlakuan terhadap Hen Day Production (%)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3 4
Total Rata-rata Stdev

P0 74,7619 79,5238 94,2857 93,3333 341,9048 85,4762 9,8246
P1 67,6190 91,9048 86,6667 85,7143 331,9048 82,9762 10,5937

P2 83,3333 85,2381 78,0952 84,7619 331,4286 82,8571 3,2762

P3 90,4762 76,6667 75,7143 66,6667 309,5238 77,3810 9,8246
P4 68,5714 75,2381 86,6667 70,4762 300,9524 75,2381 8,1185

Total 1615,7143

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 2. didapatkan hasil 

sebagai berikut :

FK = 130526,63

JKTotal = 1439,5805

JKPerlakuan = 293,8322

JKGalat = 1145,7483

KTPerlakuan =  73,4580

KTGalat =  76,3832

F Hitung =  0,9617

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01

Perlakuan 4 293,8322 73,4580 0,9617 3,06 4,89

Galat 15 1145,7483 76,3832

Total 19 1439,5805

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung < F tabel, ini berarti bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan efek yang tidak nyata (P>0,05) terhadap Hen Day Production.



40

Lampiran 4. Analisis statistik efek perlakuan terhadap berat telur (g/butir)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3 4
Total Rata-rata Stdev

P0 66,51 64,77 65,05 63,85 260,18 65,045 1,10
P1 63,88 66,08 64,27 64,35 258,58 64,645 0,98
P2 68,48 64,71 66,07 63,29 262,55 65,638 2,21
P3 69,70 64,29 65,08 66,64 265,70 66,430 2,39

P4 65,53 65,48 65,26 66,24 262,51 65,628 0,42

Total 1309,49

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 2. didapatkan hasil 

sebagai berikut :

FK = 85738,2

JKTotal = 49,83

JKPerlakuan = 7,3

JKGalat = 42,53

KTPerlakuan = 1,825

KTGalat = 2,8353

F Hitung = 0,6437

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01

Perlakuan 4 7,3 1,825 0,6437 3,06 4,89
Galat 15 42,53 2,8353
Total 19 49,83

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung < F tabel, ini berarti bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan efek yang tidak nyata (P>0,05) terhadap berat telur.
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Lampiran 5. Analisis statistik efek perlakuan terhadap egg mass (g/ekor/hari)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3 4
Total Rata-rata Stdev

P0 49,7286 51,5762 61,3524 59,5905 222,2476 55,5619 5,7640

P1 43,2619 60,7381 55,6905 55,2095 214,9 53,725 7,4101

P2 57,0762 55,1333 51,5762 53,7571 217,5429 54,3857 2,3156

P3 63,0762 49,2905 49,3 44,4333 206,1 51,525 8,0346

P4 44,8810 49,2381 56,4571 46,6524 197,2286 49,3071 5,0914

Total 1058,019

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 2. didapatkan hasil 
sebagai berikut :

FK = 55970,2

JKTotal = 651,0091

JKPerlakuan = 99,0918

JKGalat = 551,9172

KTPerlakuan = 24,7730

KTGalat = 36,7945

F Hitung = 0,6733

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01

Perlakuan 4 99,0918 24,7730 0,6733 3,06 4,89

Galat 15 551,9172 36,7945

Total 19 651,0091

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung < F tabel, ini berarti bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan efek yang tidak nyata (P>0,05) terhadap egg mass.



42

Lampiran 6. Analisis statistik efek perlakuan terhadap konversi pakan

Ulangan
Perlakuan

1 2 3 4
Total Rata-rata Stdev

P0 2,4113 2,3115 1,9411 1,9913 8,6552 2,1638 0,2327

P1 2,8080 1,9607 2,1470 2,1661 9,0818 2,2704 0,3701

P2 2,0836 2,1568 2,3095 2,2156 8,7655 2,1914 0,0955

P3 1,8647 2,4212 2,3990 2,6682 9,3531 2,3383 0,3385

P4 2,6647 2,4671 2,0966 2,5221 9,7504 2,4376 0,2421

Total 45,6060

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 2. didapatkan hasil 
sebagai berikut :

FK = 103,9954 

JKTotal = 1,3191

JKPerlakuan = 0,1988

JKGalat = 1,1203

KTPerlakuan = 0,0497

KTGalat = 0,0747

F Hitung = 0,6653

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01

Perlakuan 4 0,1988 0,0497 0,6653 3,06 4,89

Galat 15 1,1203 0,0747

Total 19 1,3191

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung < F tabel, ini berarti perlakuan memberikan perbedaan 

efek yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan.


