
 
 
 
 
 
 

PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG BUAH MENGKUDU 
(Morinda citrifolia) DALAM PAKAN TERHADAP  

KUALITAS TELUR AYAM PETELUR 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

 
 
 

Oleh : 

Siti Mutmainah 

0510520046 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK 

FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2009 



 
 
 
 
 
 

PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG BUAH MENGKUDU 
(Morinda citrifolia) DALAM PAKAN TERHADAP  

KUALITAS TELUR AYAM PETELUR 
 
 
 

SKRIPSI 
 

 
 
 

Oleh : 

Siti Mutmainah 

0510520046 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

 
 
 

 
 
 

 
JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK 

FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2009 

 



 
 
 
 
 
 
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG BUAH MENGKUDU 

(Morinda citrifolia) DALAM PAKAN TERHADAP  
KUALITAS TELUR AYAM PETELUR 

 
SKRIPSI 

 

Oleh : 

Siti Mutmainah 

NIM. 0510520046 

 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian sarjana 

 pada hari/tanggal : Selasa, 28 Juli 2009 

  
Menyetujui 

Susunan Tim Penguji 

 

Pembimbing Utama       Anggota Tim Penguji 

Ir. Eko Widodo. M.Agr. Sc. M.Sc. PhD  Dr. Ir. Osfar Sjofjan. M.ScIr.                              

Pembimbing Pendamping 

M. Halim Natsir, Spt. MP 
 

Mengetahui : 
Universitas Brawijaya 
Fakultas Peternakan 
Dekan, 

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP 
 



 
 
 
 
 
 

RIWAYAT HIDUP 
 
 

 Penulis dilahirkan di Situbondo pada tanggal 26 Agustus 1986. Penulis 

merupakan putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sanusi dan Ibu 

Nuryatun wahyu N.  

Penulis menamatkan Sekolah Dasar tahun 1999 di SDN 2 Besuki 

Situbondo, tahun 2002 tamat dari MTsN Tambak Beras Jombang,  dan tamat dari 

SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tahun 2005. Penulis diterima sebagai 

mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Jurusan Nutrisi dan 

Makanan Ternak pada tahun 2005 melalui jalur SPMB.  

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di kegiatan organisasi Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak (HMJ-NMT) dan Persatuan 

Tenis Meja Universitas Brawijaya (PTM-UB). Penulis pernah menjabat sebagai 

bendahara umum HMJ-NMT periode 2006/2007, koordinator humas 2007/2008, 

bendahara II PTM-UB periode 2006/2007, bendahara umum PTM-UB 2007/2008, 

koordinator dana usaha PTM-UB 2008/2009. Penulis juga aktif dalam berbagai 

kepanitiaan. Penulis pernah menjadi panitia Brawijaya Table Tennis 

Championship (BTTC) 2007, Turnamen tenis meja antar perguruan tinggi se-

Indonesia 2008. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, Hhidayah 

serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

”Pengaruh Penggunaan Tepung Buah Mengkudu (Morinda citrifolia) Dalam 

Pakan Terhadap Kualitas Telur Ayam Petelur”. 

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada 

kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. Eko Widodo, M. Agr. Sc, PhD selaku dosen Pembimbing Utama 

atas waktu yang diluangkan dalam membimbing, memberikan arahan, 

saran dan kritik yang membangun serta memberikan semangat selama 

proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan 

skripsi ini. 

2. Bapak M. Halim Natsir, S.Pt, MP selaku dosen pembimbing Pendamping 

atas waktu yang diluangkan dalam membimbing, memberikan saran dan 

kritik selama proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian hingga 

penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Ir. Osfar Sjofjan, MSc, selaku dosen penguji dan Ketua Jurusan 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan dan semangat 

dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi dan memberikan kritik dan 

saran dalam penyempurnaan penulisan laporan skripsi ini. 



 
 
 
 
 
 

4. Bapak Ngatuwin yang telah banyak membantu dalam penyelesaian proses 

administrasi dari awal hingga akhir penelitian. 

5.  Bapak dan ibu serta adikku yang tidak hentinya memberikan doa 

semanagat dan arahan selama menempuh pendidikan dan penyelesaian 

skripsi ini.  

6. Adam dan keluarga yang telah memberikan dorongan, semangat dan doa 

hingga terselesainya penulisan skripsi ini. 

7. Keluarga Bapak Suroso yang telah menyediakan tempat untuk penelitian. 

8. Teman satu team (Sendy) atas kekompakan dan kerjasamanya dan 

semangat selama penulisan proposal hingga terselesainya penulisan skripsi 

ini.  

9. Teman-teman Nutrisi angkatan 2005 yang telah memberikan dorongan, 

dukungan dan semangat sehingga penulis dapat segera menyelesaikan 

skripsi ini, serta semua pihak yang ikut membantu dan mendukung penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

10. Teman-teman kost mbak yul, riris, mega yang telah memberikan 

dukungan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri 

dan bagi para pembaca, serta memberikan informasi yang berguna bagi 

pengembangan bidang peternakan. 

 
 

Malang, Juli  2009 
 
 

Penulis 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF USE JAVANONY MEAL (Morinda citrifolia) AS 
SUPLEMENTATION ON EGG QUALITY OF LAYING HENS 

 
  

This research was carried out at Suroso Farm in Tulungagung, and Animal 
Nutrition Laboratory of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University, 
Malang from 26th of November until 29th of December  2008. 

The purpose of this research was to observe influence of dietary javanony 
meal (Morinda citrifolia) supplementation on egg quality of laying hens. The 
materials used in this research were one hundred hens of Isa Brown Strain from 
32 to 35 week of age were randomly allotted to five dietary treatments with 4 
replication groups of 5 hens. Dietary treatments were: basal diet (P0), basal diet + 
1 % javanony  meal (P1), basal diet + 2 % dietary javanony meal (P2), basal diet + 
3 % dietary javanony meal (P3), basal diet + 4 % dietary javanony meal (P4). The 
variables observed were egg weight (g), egg yolk colour, shell thickness (mm) and 
shell weight (g). The data was analyzed with Completely Randomized Design. If 
there was significant effect, it was followed by Duncan’s Multiple Range Test. 

The result of calculation showed that 1 – 4 % diet javanony meal 
supplementation in the laying hen did not give significant improvement (P>0,05) 
toward egg weight (g), egg yolk colour, shell thickness (mm) and shell weight (g). 
The conclusion from this research was dietary javanony meal supplementation on 
the laying hen at 4% improves to egg weight (g), egg yolk colour, shell thickness 
(mm) and shell weight (g). 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG BUAH MENGKUDU 
 (Morinda citrifolia) DALAM PAKAN TERHADAP KUALITAS TELUR  

AYAM PETELUR 
 
 
Penelitian ini dilakukan di Peternakan ayam petelur milik Bapak Suroso, 

Desa Bangoan, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung pada tanggal 26 
November sampai dengan 29 Desember 2008. Analisis kandungan zat makanan 
dilakukan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung 
buah mengkudu (Morinda citrifolia) dalam pakan terhadap kualitas telur ayam 
petelur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
pengaruh penggunaan tepung buah mengkudu (Morinda citrifolia) dalam pakan 
terhadap kualitas telur ayam petelur. 

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam petelur Strain Isa Brown 
yang berumur 32 – 35 minggu sebanyak 100 ekor. Metode penelitian adalah 
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 
dan 4 ulangan. Adapun perlakuan tersebut antara lain: pakan basal tanpa 
penggunaan tepung buah mengkudu (P0), pakan basal + 1% tepung buah 
mengkudu (P1), pakan basal + 2% tepung buah mengkudu (P2), pakan basal + 3% 
tepung buah mengkudu (P3), dan pakan basal +  4% tepung buah mengkudu (P4). 
Variabel yang diamati adalah: berat telur (g), skor warna kuning telur, tebal 
kerabang (mm) dan berat kerabang (g). Data selama penelitian dianalisis dengan 
analisis ragam dalam Rancangan Acak Lengkap dan apabila ada perbedaan 
pengaruh antar perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: berat telur pada perlakuan 
P0 (62,38 ± 1,81); P1 (64,86 ± 4,63); P2 (64,60 ± 3,27); P3 (65,15 ± 2,99); P4 (65,97 
± 2,67)g/ butir, skor warna kuning telur pada perlakuan P0 (7,00 ± 0,74); P1 (7,56 
± 0,72); P2 (7,06 ± 0,63); P3 (7,38 ± 0,77), skor warna kuning telur pada perlakuan 
P0 (8,15 ± 0,14); P1 ( 8,95 ± 0,11); P2 (9,40 ± 0,22); P3 (10,25 ± 0,35); P4 (7,56 ± 
0,72), berat kerabang pada perlakuan P0 (6,19 ± 0,33); P1(6,31 ± 0,51); P2 (6,20 ± 
0,71); P3 (6,50 ± 0,31); P4 (6,56 ± 0,53) g, tebal kerabang pada perlakuan P0 (0,38 
± 0,01); P1(0,38 ± 0,02); P2 (0,38 ± 0,02); P3 (0,39 ± 0,02); P4 (0,40 ± 0,01) mm. 
Dari hasil tersebut diketahui bahwa penggunaan tepung buah mengkudu dalam 
pakan dengan persentase 1 – 4 % memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap berat telur (g), skor warna kuning telur, tebal kerabang 
(mm) dan berat kerabang (g). Kesimpulan yang diperoleh adalah penggunaan 
tepung buah mengkudu sebesar 4% dalam pakan dapat meningkatkan berat telur 
(g), skor  warna kuning telur, berat kerabang (g) dan tebal kerabang (mm).   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternak ayam petelur dapat mengalami kerugian akibat dari rendahnya 

kualitas telur. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas telur yang dapat 

mengakibatkan penurunan harga, sehingga mengurangi keuntungan peternak. 

Kualitas telur yang  rendah dikarenakan manajemen poduksi yang kurang baik, 

salah satunya adalah pakan. Peningkatan kualitas telur melalui perbaikan kualitas 

pakan dan efisiensi penggunaan pakan perlu dilakukan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan pemberian suatu bahan imbuhan atau suplemen.  

Pakan suplemen dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi pakan dengan mengurangi mikroorganisme pengganggu 

atau meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan yang ada di dalam 

saluran pencernaan ayam (Tarmudji, 2004). Efisiensi penggunaan pakan akan 

meningkat dengan penambahan suplemen. Salah satu pakan suplemen yang dapat 

digunakan adalah buah mengkudu.  

Mengkudu merupakan tumbuhan asli Indonesia dengan nama lokal pace. 

Mengkudu mengandung enzim proxeronase dan alkaloid proxeronine. Kedua zat 

ini akan membentuk zat aktif bernama xeronine dalam tubuh yang kemudian akan 

dibawa aliran darah menuju sel-sel tubuh. Hasilnya, sel-sel itu akan lebih aktif, 

sehat, dan terjadi perbaikan-perbaikan struktur maupun fungsi (Kumalaningsih, 

2008). Selain itu buah mengkudu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan 



 
 
 
 
 
 
mineral-mineral esensial. Selenium adalah salah satu contoh mineral yang banyak 

terdapat pada mengkudu dan merupakan anti oksidan yang sangat baik 

(Anonymous, 2006). 

Mengkudu dapat tumbuh  hampir diseluruh kepulauan di Indonesia, 

umumnya tumbuh liar di tepi pantai, pinggir hutan, ladang, pinggir jalan dan 

aliran air, serta pinggir kampung. Tanaman ini ditanam sebagai batas kepemilikan 

tanah dan untuk kebutuhan obat keluarga. Menurut data statistik tahun 2003 

tanaman mengkudu  dibudidayakan di 15 propinsi seluas 23 hektar dengan 

produksi sekitar 1.910 ton dan meningkat menjadi 73 hektar pada tahun 2004 

dengan produksi sebesar 3.509 ton (Djauhariya, 2005). 

Tanaman mengkudu adalah salah satu sumber suplemen yang mempunyai 

potensi cukup baik. Tanaman ini merupakan tanaman obat yang cukup potensial  

untuk dikembangkan. Hampir semua bagian tanaman mengkudu mengandung 

berbagai zat yang berguna untuk pengobatan maupun menjaga kesehatan tubuh. 

Daun mengkudu mengandung protein, zat kapur, zat besi, karoten dan askorbin. 

Kulit akarnya mengandung senyawa morindin dan morindon. Senyawa-senyawa 

yang berperan dalam pengobatan adalah yang terdapat dalam buahnya antara lain 

xeronin, proxeronin, skopoletin, antrakuinon, vitamin A, vitamin C, anti oksidan, 

mineral (kalium, natrium, kalsium, zat besi), protein, karbohidrat, kalori, lemak, 

thiamin dan riboflafin (Bestari, 2005). 

 Penelitian tentang pengaruh penambahan tepung buah mengkudu pernah 

dilakukan oleh Santoso (2004) pada ayam petelur dan hasilnya menunjukkan 

bahwa penambahan tepung buah mengkudu dapat menurunkan kadar kolesterol 



 
 
 
 
 
 
dalam telur. Namun belum adanya laporan tentang penggunaan tepung buah 

mengkudu berpengaruh terhadap kualitas telur seperti berat telur, ketebalan 

kerabang, berat kerabang serta skor kuning telur untuk ayam petelur, maka perlu 

kiranya dilakukan penelitian mengenai penggunaan tepung buah mengkudu 

sebagai pakan tambahan dalam pakan ayam petelur untuk mengetahui pengaruh 

yang diberikan terhadap kualitas telur. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penambahan tepung buah mengkudu (Morinda 

citrifolia) dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

buah mengkudu (Morinda citrifolia) dalam pakan terhadap kualitas telur ayam 

petelur.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

mahasiswa maupun peternak mengenai pengaruh penambahan tepung buah 

mengkudu (Morinda citrifolia) dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Pakan merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu usaha peternakan. Oleh karena itu harus dilakukan manajemen 

pakan yang baik yaitu dengan melihat segi kualitas dan kuantitas pakan, sehingga 

efisiensi penggunaan pakan bisa maksimal. Efisiensi penggunaan pakan 

dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang sehat,  karena dengan demikian, tubuh dapat 



 
 
 
 
 
 
mengkonsumsi pakan dengan maksimal, sehingga kebutuhan zat makanan untuk 

hidup dan produksi dapat terpenuhi. 

Mengkudu dikenal sangat bermanfaat untuk kesehatan karena 

mengandung  vitamin C yang berfungsi sebagai anti oksidan dan dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sebagai imunostimulan yaitu bahan yang 

mengaktifkan mekanisme pertahanan tubuh non spesifik terhadap infeksi terutama 

virus dan bakteri patogen, melancarkan peredaran darah, menyempurnakan sistem 

syaraf, mengatasi gangguan hormonal, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, 

meningkatkan stamina dan energi (Hariyanti, 2008). Selain itu buah mengkudu 

mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral-mineral esensial. 

Selenium adalah salah satu contoh mineral yang banyak terdapat pada mengkudu 

dan merupakan antioksidan yang sangat baik (Anonymous, 2006).  

Salah satu kandungan zat makanan lainnnya yang terdapat dalam buah 

mengkudu adalah lisin yang berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium. 

Fosfor dan kalsium merupakan mineral yang penting untuk pembentukan  tulang 

dan kerabang telur (Anonymous, 2008a). Ayam menghasilkan kerabang yang 

tebal dan keras disebabkan oleh efisiensi retensi kalsium yang lebih tinggi 

(Clunies et al. 1992). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan mineral pada ayam 

petelur sangat penting agar dapat memproduksi telur dengan kualitas yang baik.  

Dalam buah mengkudu terdapat senyawa terpenoid yang merupakan 

senyawa hidrokarbon isometrik yang terdapat pada lemak/minyak esensial 

(essential oils), yaitu sejenis lemak yang sangat penting bagi tubuh. Zat-zat terpen 

membantu tubuh dalam proses sintesa organik dan pemulihan sel-sel tubuh. 



 
 
 
 
 
 
Penambahan lemak atau minyak dalam pakan akan menguntungkan karena 

meningkatkan asupan zat makanan, menaikkan produksi telur dan berat telur. 

Lemak sebagai bahan penyusun tersebut berfungsi sebagai sumber energi dan 

disimpan dalam kelenjar adiposa sebagai sumber asam-asam lemak esensial, 

pembawa vitamin, sumber kholin dan prostaglandin (Saerang, 2003). 

Salah satu alkaloid penting yang terdapat dalam buah mengkudu adalah 

xeronin. Xeronin dihasilkan juga oleh tubuh manusia dalam jumlah terbatas yang 

berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur fungsi protein di dalam 

sel. Fungsi utama xeronin adalah mengatur bentuk dan rigiditas (kekerasan) 

protein-protein spesifik yang terdapat di dalam sel. Hal ini penting mengingat bila 

protein-protein tersebut berfungsi abnormal maka tubuh akan mengalami 

gangguan kesehatan. Dalam buah mnegkudu terdapat asam-asam amino utama 

seperti Arginin, Histidin, Isoleusin, Lisin, Methionin , Phenilalanin, Threonin, 

Thriptophan, dan Valin sebagai penyusun protein (Anonymous, 2007a).  

Protein dan energi dalam pakan dapat meningkatkan kualitas telur. 

Menurut Amrullah (2003) bahwa kebutuhan protein untuk ayam yang sedang 

bertelur erat sekali hubungannya dengan laju produksi telur dan berat telur. 

Semakin meningkat berat telur maka kebutuhan akan protein juga bertambah. 

Selain protein, ukuran telur juga dipengaruhi oleh kandungan energi dalam pakan. 

Kekurangan energi dalam pakan dapat menyebabkan ukuran telur lebih kecil 

karena akan menggunakan protein sebagai sumber energinya. 

Dalam buah mengkudu terdapat zat karotenoid yang berfungsi 

memberikan warna kuning pada telur, pigmen tersebut terdiri atas  kriptoxantin, 



 
 
 
 
 
 
xantopil, carotene dan vitamin A. Warna kuning pada beberapa bagian tubuh dan 

hasil produk unggas seperti kuning telur, permukaan kulit karkas, shank kaki, dan 

paruh memegang peranan penting. Tingkat kandungan pigmen dalam kuning telur 

menyebabkan variasi warna yolk mulai dari kuning pucat sampai oranye gelap. 

Warna kuning sangat dipengaruhi oleh konsentrasi deposit pigmen karotenoid 

yang secara alami terdapat pada berbagai tanaman dan hewan (sebagai pigmen 

kuning dan pigmen merah). 

Salah  satu komponen zat makanan utama lainnya yang terkandung di 

dalam pakan adalah vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan 

dalam jumlah sedikit atau disebut pula dengan mikrozat makanan namun 

mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar terhadap produktivitas ayam. 

Defisiensi salah satu vitamin akan berpengaruh terhadap performa produksi telur 

maupun pertumbuhan. Ketersediaan vitamin akan membantu proses metabolisme 

zat makanan lainnya, seperti karbohidrat, protein dan lemak sehingga dapat 

dicerna (Anonymous, 2007b). 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan tepung buah mengkudu (Morinda citrifolia) dalam pakan 

dapat meningkatkan kualitas telur ayam petelur. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mengkudu (Morinda citrifolia) 

 Klasifikasi tanaman mengkudu (Morinda citrifolia) adalah sebagai berikut 

(Anonymous, 2007a): 

 Filum  : Angiospermae 

 Sub filum : Dycotiledones 

 Divisi  : Lignosae 

 Famili  : Rubiaceae 

 Genus  : Morinda 

 Spesies : citrifolia 

 Nama ilmiah : Morinda citrifolia 

 Menurut Djauhariya (2003) bahwa mengkudu merupakan tumbuhan asli 

Indonesia. Mengkudu dapat tumbuh di dataran rendah sampai pada ketinggian 

tanah 1.500 m di atas permukaan laut. Tumbuhan ini mempunyai batang tidak 

terlalu besar dengan tinggi pohon 3-8 m. Daunnya bersusun berhadapan, panjang 

daun 20-40 cm dan lebar 7-15 cm. Daunnya bertangkai, berwarna hijau tua, duduk 

daun bersilang, berhadapan, bentuknya bulat telur, lebar, sampai berbentuk elips, 

panjang daun 10 – 40 cm, lebar 5 – 17 cm, helai daun tebal, mengkilap, tepi daun 

rata, ujungnya meruncing, pangkal daun menyempit, tulang daun menyirip. Bunga 

berbentuk bonggol, keluar dari ketiak daun. Pada satu bonggol tumbuh lebih dari 

90 mahkota bunga berwarna putih, berbentuk tabung seperti terompet yang 



 
 
 
 
 
 
tumbuh secara bertahap 1 – 3 mahkota bunga setiap 3 hari. Bonggol tersebut 

merupakan bakal buah. Buahnya berupa buah buni majemuk, yang berkumpul 

menjadi satu, bertangkai pendek, bentuk bulat lonjong, panjangnya 5 – 10 cm. 

Permukaan buah tidak rata, berbintik-bintik dan berkutil. Buah muda berwarna 

hijau, semakin tua kulit buah agak menguning, dan buah yang matang berwarna 

putih menguning dan transparan. Buah yang matang dagingnya lunak berair dan 

bau busuk. Tanaman ini berkembang biak secara liar di hutan-hutan atau 

dipelihara di pinggir rumah sebagai pagar. 

 

2.2 Potensi dan Kandungan Zat Makanan Buah Mengkudu 

Di Indonesia tanaman mengkudu sudah dimanfaatkan sejak jaman dahulu 

dan  merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengkudu 

tumbuh hampir di seluruh kepulauan di Indonesia, umumnya tumbuh liar di tepi 

pantai, pinggir hutan, ladang, pinggir jalan dan aliran air, serta pinggir kampung. 

Tanaman ini ditanam sebagai batas kepemilikan tanah dan untuk kebutuhan obat 

keluarga. Salah satu bagian yang dimanfaatkan adalah kulit akarnya yang 

digunakan untuk bahan celup pewarna benang, kain, dan daun pandan kerajinan 

anyaman. Mengkudu lebih terkenal sebagai tanaman obat daripada penghasil cat 

celup. Sari kulit batangnya dulu banyak dipakai sebagai obat malaria (Ariyanto, 

2008). 

 Buah mengkudu sudah terbukti secara ilmiah sangat bermanfaat bagi 

tubuh karena kandungan kimianya. Salah satu kandungan kimia yang terdapat 

dalam buah mengkudu adalah xeronin dan prekursornya (proxeronin), dimana 



 
 
 
 
 
 
xeronin merupakan salah satu zat penting yang mengatur fungsi dan bentuk 

protein spesifik sel-sel tubuh manusia (Anonymous, 2007a). Proxeronin dan 

proxeronase berfungsi untuk mempercepat penyerapan zat makanan ke dalam 

sistem pencernaan (Anonymous, 2008b).  

Selain itu mengkudu juga dikenal sangat bermanfaat untuk kesehatan 

karena mengandung  vitamin C yang berfungsi sebagai anti oksidan dan dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh sebagai imunostimulan (Hariyanti, 2008). 

Kandungan zat makanan buah mengkudu  dapat dilihat pada Tabel 1. Kandungan 

zat makanan sari buah mengkudu dapat dilihat pada Tabel 2. Kandungan bioaktif 

buah mengkudu dan manfaatnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan buah mengkudu   
Zat Makanan Kandungan (%) 

Bahan Kering 92,0 
Protein  4,1  
Lemak 5,0 
Abu 4,8  
Serat 12,8 
Sumber : Aregheore (2005). 
 
Tabel 2. Kandungan zat makanan sari buah mengkudu 

Zat makanan Jumlah kandungan 
Vitamin A 4,750 IU 
Vitamin C 2,100 mg 
Niamcin 0,030 mg 
Thiamin 0,002 mg 
Riboflavin 0,004 mg 
Besi (Airon) 0,110 mg 
Kalsium (Calcium) 3,900 mg 
Natrium (Sodium) 4,020 mg 
Kalium (Potasium) 13,380 mg 
Protein 9,000 mg 
Lemak (Fat) 18,000 mg 
Karbohydrat (Carbohydrate) 620,000 mg 
Kalori (Calories) 2,000 mg 



 
 
 
 
 
 
Sumber : Solomon (1998) yang dikutip oleh Djauhariya (2003) 
 
Table 3. Kandungan zat makanan buah mengkudu beserta manfaatnya 

Kandungan Bioaktif Manfaat 
Alizarin Pemutus hubungan pembuluh darah ke tumor 
Anthraquinon Membunuh mikroba pathogen 

Arginin Bahan pembentuk protein, meningkatkan 
imunitas, memproduksi Nitric Oxide (NO).  

Damnacanathal Anti kanker dan anti biotik alami 
 

Lisin Membantu penyerapan kalsium dan pembentuka 
kolagen pada tulang 

Metil asetil ester Membunuh mikroba patogen 

Morindin Meningkatkan sistem pertahanan tubuh. 
 

Phenilalanin 
Merupakan asam amino essensial yang penting 
untuk dikonsumsi karena ia tidak dapat 
diproduksi sendiri oleh tubuh. 

Prolin Mengatur sistem kekebalan tubuh, dan mencegah 
gejala penyakit autoimmune 

Proxeronin dan proxeronase 
Mempercepat serapan zat makanan ke dalam 
sistem pencernaan dan menyelaraskan kerja sel 
dalam tubuh. 

Scopoletin Mengatur tekanan darah. 
Selenium Antioksidan 
Serotonin Menghalau stress 

Sitosterol Menahan pertumbuhan sel-sel kanker dan 
melindungi seseorang dari penyakit jantung 

Steroid Antiseptik dan desinfektan 

Terpenoid Membantu tubuh dalam proses sintesa organik 
dan pemulihan sel-sel tubuh 

Trace Elements 

Merupakan elemen dasar yang dibutuhkan 
manusia dalam jumlah sedikit, tetapi harus 
terpenuhi dalam asupan makan harian, untuk 
memenuhi kesehatan yang optimal 

Vitamin C Antioksidan 

Xeronin Mengaktifkan kelenjar tiroid & timus (fungsi 
kekebalan tubuh) 

Sumber : Rosihan (2004) 
 
 
2.3 Ayam Petelur 

 Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk 

diambil telurnya. Fase pemeliharaan ayam petelur berdasarkan kebutuhan zat 



 
 
 
 
 
 
makanannya ada tiga, yaitu fase starter mulai umur 0-6 minggu, fase grower 

mulai umur 6-18 minggu dan fase layer  diatas 18 minggu (NRC, 1994).  

 Menurut Rusfindra (2006) telur merupakan wadah tempat penimbunan zat 

makanan seperti protein, air, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral yang 

diperlukan untuk pertumbuhan embrio (bakal anak) sampai menetas. Pada 

prinsipnya semua jenis telur mempunyai struktur yang sama. Telur terdiri dari 

enam bagian yaitu: kerabang telur (shell), selaput kerabang, putih telur (albumin), 

kuning telur (yolk), tali kuning telur (chalaza) dan sel benih (germ plasm). 

Kerabang telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari gangguan luar 

yang tidak menguntungkan. Kerabang juga berfungsi melindungi putih telur dan 

kuning telur agar tidak keluar dan terkontaminasi dari benda-benda yang tidak 

diinginkan. Kerabang telur memiliki pori-pori sebagai tempat lalu lintas gas 

oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) selama proses penetasan. Oksigen 

diperlukan embrio untuk proses pernafasan dan perkembangannya. Putih telur 

merupakan tempat penyimpanan zat makanan dan air dalam telur yang digunakan 

embrio untuk pertumbuhannya. Kuning telur merupakan bagian telur yang bulat 

bentuknya, berwarna kuning sampai jingga dan terdapat di tengah-tengah telur. 

Kuning telur mengandung zat lemak yang penting bagi pertumbuhan embrio. Di 

dalam kuning telur terdapat sel benih betina dan sekaligus tempat berkembangnya 

embrio. Pada bagian ujung yang tumpul dari telur terdapat rongga udara yang 

berguna untuk bernafas bagi embrio selama penetasan (Rusfindra, 2006). 

 

 



 
 
 
 
 
 
2.4. Pakan Ayam Petelur 

Pakan ayam petelur merupakan berbagai bahan pakan yang memenuhi 

syarat untuk diberikan pada ayam petelur dalam memenuhi kebutuhan zat 

makanannya. Konsumsi pakan dan kebutuhan protein ayam petelur dipengaruhi 

oleh bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, perkandangan, ada 

atau tidaknya pemotongan paruh, luas ruang untuk ayam, air minum, tingkat 

penyakit dalam kandang dan kandungan energi dalam pakan (Wahju, 2004). 

Pakan yang diberikan pada ayam harus seimbang dan diformulasikan sedemikian 

rupa, sehingga bahan pakan dan zat makanan yang terkandung didalamnya baik 

macam, jumlah dan proporsinya memenuhi persyaratan yang sesuai dengan 

kondisi dan tujuan pemeliharaan dan sesuai dengan standard zat makanan yang 

dibutuhkan . Untuk mengetahui kebutuhan zat makanan untuk ayam petelur strain 

Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan kebutuhan zat makanan dalam 

pakan ayam petelur periode layer yang berlaku secara nasional dapat dilihat pada 

table 5. 

Tabel 4. Kebutuhan zat makanan untuk ayam petelur strain Isa Brown 

Zat makanan 
Kebutuhan sesuai periode pertumbuhan 

Starter Grower Pullet Layer 
Energi Metabolis 
(Kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Kalsium (%) 
Phosphor (%) 

 
2950-2975 

20,5 
1,05-1,10 

0,48 

 
2850-2875 

20 
0,95-1,10 

0,44 

 
2750 

16 
0,95-1,05 

0,38 

 
2750 
17,5 

2,1-2,2 
0,44 

Metionin (%) 0,52 0,47 0,35 0,42 
Lisin (%) 1,16 1,03 0,78 0,84 
Anonymous (2007c) 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 

Table 5. Kebutuhan zat makanan dalam pakan ayam petelur periode layer yang 
berlaku secara nasional 

Zat Makanan Satuan Persyaratan 
Kadar Air % Maks. 14,0 
Protein Kasar % Min.   16,0 
Lemak Kasar % Maks.   7,0 
Serat Kasar % Maks.   7,0 
Abu % Maks. 14,0 
Kalsium (Ca) % 3,25 - 4,25 
Fosfor (P) Total % 0,60 - 1,00 
Fosfor (P) tersedia % Min    0,32 
Energi metabolis (ME) Kkal/Kg Min   2.650 
Total Aflatoksin µg/kg Maks  50,0 
Sistin  % Min    0,80 
Metionin % Min    0,35 
Metionin + Sistin % Min    0,65 

Sumber: SNI 01-3929-2006 (2006) 

 

2.5 Kualitas Telur 

 Kualitas telur adalah istilah umum yang menetapkan standar untuk telur 

yang beragam. Idris dan Thohari (1993) menyatakan bahwa kualitas telur dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu kualitas internal dan kualitas eksternal. Kualitas 

internal meliputi hal-hal yang menyangkut isi telur misal putih telur, kuning telur 

dan rongga udara. Kualitas eksternal ditentukan oleh hal-hal yang tampak dari 

luar misalnya ukuran telur, keutuhan dan kebersihan kerabang.  

 

2.5.1 Berat Telur 

Berat telur dipengaruhi beberapa faktor yaitu zat makanan dan 

lingkungan. Faktor zat makanan diantaranya yaitu kalsium dan energi dalam 

pakan (Gleaves et al., 1997). Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi 

berat telur adalah suhu (Bennion and Warren, 1993; Warren and Schnepel, 1993; 



 
 
 
 
 
 
and Wilhelm, 1993). Meningkatnya jumlah konsumsi protein yang seimbang akan 

meningkatkan ukuran telur dan pemberian tingkat protein tinggi akan 

meningkatkan ukuran telur lebih cepat. Selain itu perbedaan dalam berat telur juga 

dipengaruhi oleh kandungan energi dalam pakan (Amrullah, 2003).  

 

2.5.2 Skor Warna Kuning Telur 

 Konsumen menyukai telur dengan warna kuning telur berkisar antara 

kuning emas sampai jingga tua (Anggorodi, 1995). Skor warna kuning telur dapat 

dinilai secara visual dengan membandingkan pada set warna pada alat egg yolk 

Colour Fan yang memiliki standar warna 1- 15, semakin tinggi skor warna kuning 

telur maka semakin baik kualitas telur tersebut. Nilai skor warna kuning telur 

yang lebih disukai konsumen ada pada kisaran angka 9 sampai 12 (Sudaryani, 

1996). Pakan akan mempengaruhi warna dari kuning telur yaitu bahan makanan 

yang mengandung pigmen karotenoid terutama pigmen beta karoten dan xantofil.  

 

2.5.3 Tebal Kerabang 

 Ketebalan kerabang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; lama 

penyimpanan telur, suhu, waktu pengukuran gravitasi telur dan kandungan 

kalsium dalam pakan (Rolland et al., 1985). Anggorodi (1995) dan Wahju (2004) 

menyatakan bahwa penambahan kalsium yang berlebih dalam pakan bisa 

mengakibatkan imbangan kalsium dan fosfor berubah. Salah satu cara untuk 

mengetahui tebal kerabang adalah mengukur dengan menggunakan micrometer 

setelah telur dipecah terlebih dahulu. 



 
 
 
 
 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 November 2008 sampai 

dengan 29 Desember 2008 di peternakan ayam petelur milik Bapak Suroso, Desa 

Bangoan, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung. Analisis kandungan zat 

makanan bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. Analisis kalsium 

dan pospor dilaksanakan di Laboratorium Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Petelur 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur Strain Isa 

Brown umur 32-35 minggu produksi PT. Charoen Pokphand sebanyak 100 ekor. 

Ayam-ayam tersebut dibedakan menjadi 5 perlakuan dengan 4 ulangan. Setiap 

ulangan menggunakan 5 ekor ayam. Egg mass awal penelitian adalah 58,97+4,62 

(g/ekor/hari). Data awal penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
3.2.2 Peralatan 

Kandang yang digunakan adalah kandang battery yang terbuat dari bambu 

dengan ukuran panjang 37 cm x lebar 20 cm x tinggi 34 cm. Secara keseluruhan 

petak kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum yang terbuat 

dari pipa paralon yang dibelah menjadi dua bagian. Kandang yang digunakan 

terbuat dari bambu dengan atap menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat 

dan dilengkapi penerangan sebanyak 2 buah lampu dalam satu kandang besar.  

Peralatan lain yang digunakan adalah egg tray yang terbuat dari kertas, timbangan 

digital untuk menimbang pakan, telur dan berat kerabang, micrometer untuk 

mengukur tebal kerabang serta egg yolk colour fan yang digunakan untuk 

mengukur skor warna kuning telur. 

 

3.2.3 Pakan 

 Pakan yang digunakan berbentuk mash yang merupakan hasil 

pencampuran tiga jenis bahan pakan, yaitu : konsentrat ayam petelur produksi PT. 

Wirifa Sakti (Surabaya), jagung kuning, dan bekatul. Kandungan zat makanan 

dari bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 6. Komposisi bahan pakan penyusun 

pakan basal dan hasil perhitungan komposisi bahan pakan dapat dilihat pada 

Tabel 7. Serta Kandungan zat makanan pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

8. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6. Kandungan zat makanan bahan pakan  

Zat makanan 
                             Bahan pakan   

Konsentrat(1) Jagung(2) Bekatul(2) Tepung buah 
mengkudu(3) 

Eneegi Metabolis             
3321 2860   2893,2(4) (EM, Kkal/kg)                     2500 

Protein Kasar(%) 33 8,6 10,2 7,71 
Lemak Kasar(%) 3 3,9 7,0 4,24 
Serat Kasar (%) 5 2,0 3,0 19,71 
Abu (%) 33 1,7 7,7 6,30 
Kalsium (%) 12,5 0,02 0,04 4,02(5) 
Fosfor (%) 3 0,1 0,16   1,05(5) 

Sumber : 1 Brosur dagang PT Wirifa sakti 
   2 Wahyu (1997) 
   3 Hasil analisa proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas      

Peternakan Universitas Brawijaya 
       4 Hasil dari perhitungan konversi 75 % Gross Energi berdasarkan bahan kering     

(Indah,  2004) 
   5 Hasil analisis Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 
 

Tabel 7. Susunan dan kandungan zat makanan pakan basal 
Bahan Pakan Proporsi 

Konsentrat (%) 31 
Jagung (%) 30 
Bekatul (%) 
Mineral (%) 

36 
3 

Kandungan Zat Makanan Pakan Basal (100% BK) 
Energi Metabolis (Kkal/kg)(1) 

Protein Kasar (%)(2) 

Lemak Kasar (%)(2) 

Serat Kasar (%)(2) 

Kalsium (%)(3) 

Pospor (%)(3) 

                      2.891,46 
                    15,97 
                      6,56 
                     7,37 
                     2,96 

                         1,07 
Keterangan :  1 Hasil dari perhitungan konversi 75 % Gross Energi berdasarkan bahan 

kering (Indah, 2004) 
2  Hasil analisis Laboratorium Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
                3 Hasil analisis Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 8. Kandungan zat makanan pakan perlakuan 

Kandungan Zat Makanan Perlakuan 
P0

(1) P1
(3) P2

(3)
 P3

(3)
 P4

(3)
 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2.891,46 2.891,48 2891,49 2891,51 2891,53 
Protein Kasar (%) 15,97 15,89 15,81 15,72 15,57 
Lemak Kasar (%) 6,56 6,54 6,51 6,49 6,47 
Serat Kasar (%) 7,37 7,49 7,62 7,73 7,85 
Kalsium (%) 2,96(2) 2,94 2,92 2,90 2,89 
Pospor (%) 1,07(2) 1,06 1,05 1,05 1,04 

Keterangan :  1 Hasil analisa proksimat Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

                        2  Hasil analisis Lab. Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang 

           3  Hasil perhitungan berdasarkan analisa proksimat pakan basal (P0) 

 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

4 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam sehingga ayam yang 

digunakan berjumlah 100 ekor. Perlakuan yang diberikan adalah : 

Po: pakan basal tanpa penambahan tepung buah mengkudu 

P1: pakan basal + 1 % tepung buah mengkudu 

P2: pakan basal + 2 % tepung buah mengkudu 

P3: pakan basal + 3 % tepung buah mengkudu 

P4: pakan basal + 4 % tepung buah mengkudu 

Pakan tambahan berupa tepung buah mengkudu diberikan selama 30 hari 

yang sebelumnya diberi masa adaptasi selama satu minggu. Pemberian pakan 

dilakukan setiap hari setiap perlakuan dan diberikan pada ternak 120 

gram/ekor/hari dengan frekuensi pemberian pakan dua kali sehari dengan jumlah 



 
 
 
 
 
 
pada pagi hari sebanyak 60 gram/ekor/hari dan sore hari 60 gram/ekor/hari. Air 

minum diberikan secara ad libitum. 

Pengambilan telur dilakukan dua kali dalam seminggu selama satu bulan. 

Jumlah telur yang diambil setiap periode pengambilan sebanyak 20 butir. Telur-

telur teresbut langsung diamati berat telur (g/butir), skor warna kuning telur, berat 

kerabang (g), serta tebal kerabangnya (mm). 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung buah mnegkudu dalam pakan ayam petelur sebagai berikut: 

 Berat telur (g/butir) : telur yang masih utuh ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik, sehingga diperoleh berat telur (dikutip 

dari skripsi Kurniawati, 2004). 

 Skor warna kuning telur : diamati dengan memecahkan telur ayam dan 

membandingkan warna kuning telur dengan alat egg yolk colour fan yang 

dilakukan setiap minggu dua kali. Warna kuning telur yang mendekati 

dengan slah satu warna pada alat merupakan angka skor warna kuning 

telurnya (Anonymous, 2007d). 

 Berat kerabang (g) : putih dan kuning telur beserta selaputnya dikeluarkan 

selanjutnya kerabang telur ditimbang dengan timbangan analitik, sehingga 

diperoleh berat kerabang telur (dikutip dari skripsi Kurniawati, 2004).  

 Tebal kerabang telur (mm) : setelah putih dan kuning telur serta 

selaputnya dikeluarkan kemudian diukur dengan menggunakan 



 
 
 
 
 
 

micrometer, sehingga akan didapatkan ketebalan kerabang telur (dikutip 

dari skripsi Kurniawati, 2004).  

 

3.5 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis ragam 

dalam Rancangan Acak Lengkap. Apabila ada perbedaan pengaruh antar 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 

1993).   

 ijiij uY     

Dimana : 

ijY  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j 

u  = Nilai tengah umum 

i  = Pengaruh perlakuan ke-i 

ij  = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i = 1,2,...,5 

j = 1,2,...,4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penambahan tepung buah mengkudu terhadap berat telur, skor 

warna kuning telur, berat kerabang, dan tebal kerabang ayam petelur umur 32-35 

minggu ditampilkan pada Tabel 9.  

Tabel 9. Pengaruh penambahan tepung buah mengkudu terhadap berat telur, skor 
warna kuning telur, berat kerabang, dan tebal kerabang 

 

Perlakuan 

Variabel yang diamati 
Berat Telur 

(g/butir) 
 

Skor warna 
Kuning telur  

Berat Kerabang 
(g) 

Tebal 
Kerabang 

(mm) 
P0 62,38 ± 1,81 7,00 ± 0,74 6,19 ± 0,33 0,38 ± 0,01 
P1 64,86 ± 4,63 7,56 ± 0,72 6,31 ± 0,51 0,38 ± 0,02 
P2 64,60 ± 3,27 7,06 ± 0,63 6,20 ± 0,71 0,38 ± 0,02 
P3 65,15 ± 2,99 7,38 ± 0,77 6,50 ± 0,31 0,39 ± 0,02 
P4 65,97 ± 2,67 7,56 ± 0,72 6,56 ± 0,53 0,40 ± 0,01 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur 

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa berat telur terendah (62,38 ± 1,81 

g/butir) pada perlakuan tanpa penambahan tepung buah mengkudu (P0). 

Sedangkan berat telur tertinggi (65,97 ± 2,67 g/butir) pada Perlakuan 4 yaitu 

perlakuan dengan penambahan 4 % tepung buah mengkudu. Untuk mengetahui 

signifikasi pengaruh tersebut  dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 2) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung buah mengkudu dalam pakan ayam petelur berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap berat telur. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh 

perlakuan yang tidak berbeda nyata terhadap berat telur tersebut dapat disebabkan 



 
 
 
 
 
 
karena kandungan zat makanan terutama energi dan protein dalam pakan 

perlakuan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur. Energi dan protein dalam 

pakan dibutuhkan oleh ayam petelur untuk kebutuhan hidup pokok dan 

pembentukan telur (Scott et al., 1982 ; NRC, 1994 ; dan Ross, 2002). Dengan 

kandungan zat makanan pada masing-masing perlakuan hampir sama (Tabel 6), 

konsumsi energi dan protein pada masing – masing pakan perlakuan juga relatif 

sama (Tabel 10) yaitu energi antara 335,64 - 340,77 (Kkal/ekor/hari) dan protein 

antara 18,54 - 18,35 (gr/ekor/hari) .  

Tabel 10. Konsumsi pakan,  energi, dan protein pada ayam petelur selama 
penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi 

Pakan(g/ekor/hr) Energi 
(Kkal/ekor/hr) 

Protein (g/ekor/hr) 

P0   116,08 335,64 18,54 
P1 117,01 338,33 18,59 
P2 116,25 336,14 18,38 
P3 117,56 339,93 18,48 
P4 117,85 340,77 18,35 

Sumber : Hasil perhitungan 
 

Protein dan energi sangat berpengaruh terhadap berat telur, seperti 

dinyatakan oleh Amrullah (2003) bahwa perbedaan dalam berat telur dipengaruhi 

oleh kandungan energi dalam pakan, serta meningkatnya konsumsi protein. Faktor 

penting yang mempengaruhi berat telur adalah cukupnya protein dan asam amino 

dalam pakan, karena 12% dari bahan kering yang terkandung dalam telur adalah 

protein (Wahju, 2004).  

Kecenderungan peningkatan  berat telur pada perlakuan yang ditambah 

tepung buah mengkudu senada dengan peningkatan Egg mass yaitu pada P0 



 
 
 
 
 
 
(59,89 ± 3,85 g/ekor), P1(60,54 ± 1,74 g/ekor), P2(60,04 ± 2,31 g/ekor), P3(60,94 

± 3,06 g/ekor) dan P4(61,38 ± 2,71 g/ekor). Egg mass merupakan rata – rata berat 

telur harian, sehingga persentase berat telur akan mempengaruhi egg mass. Egg 

mass dipengaruhi oleh Hen Day Production dan berat telur, jika salah satu atau 

kedua faktor semakin tinggi maka egg mass juga semakin meningkat dan 

sebaliknya. 

 Adanya kecenderungan peningkatan berat telur pada perlakuan yang 

ditambah tepung buah mengkudu mungkin karena juga adanya kandungan 

proxeronin dan proxeronase dalam buah mengkudu yang berfungsi untuk 

mempercepat absorpsi zat makanan ke dalam sistem pencernaan. Semakin cepat 

zat makanan diserap oleh tubuh, maka lambung akan semakin cepat kosong, 

sehingga nafsu makan akan meningkat dan konsumsi protein dan energi akan 

meningkat pula. Fungsi xeronin juga dapat mengatur bentuk dan rigiditas 

(kekerasan) protein-protein spesifik yang terdapat di dalam sel. Hal ini penting 

mengingat bila protein-protein tersebut berfungsi abnormal maka tubuh akan 

mengalami gangguan kesehatan. Dalam protein buah mengkudu terkandung 

asam-asam amino utama seperti Arginin, Histidin, Isoleusin, Lisin, Methionin, 

Phenilalanin, Threonin, Thriptophan, dan Valin sebagai penyusun protein untuk 

pembentukan sel, jaringan, dan organ tubuh (Anonymous, 2007a).  

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor Warna Kuning Telur 

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa skor warna kuning telur terendah (7,00 ± 

0,74) pada perlakuan tanpa penambahan tepung buah mengkudu (P0). Sedangkan 



 
 
 
 
 
 
skor warna kuning telur tertinggi (7,56 ± 0,72 mm) adalah pada Perlakuan 4 yaitu 

perlakuan dengan penambahan 4 % tepung buah mengkudu. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan tepung buah mengkudu cenderung memberikan dampak 

positif terhadap skor warna kuning telur ayam petelur. Untuk mengetahui 

signifikasi perbedaan pengaruh perlakuan terhadap skor warna kuning telur, maka 

dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung buah mengkudu dalam pakan ayam petelur berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap skor warna kuning telur. Pigmen karotenoid akan memberikan 

warna kuning pada telur, pigmen tersebut terdiri atas kriptoxantin, xantopil, 

carotene dan vitamin A. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

Sudaryani (1996) bahwa warna kuning telur menjadi lebih cerah karena banyak 

mengandung zat pigmen karotenoid dalam pakan. Konsumen menyukai telur 

dengan warna kuning telur berkisar antara kuning emas sampai jingga tua 

(Anggorodi, 1995), dimana semakin tinggi skor warna kuning telur maka semakin 

baik kualitas telur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan 

memberikan pengaruh yang sama terhadap skor warna kuning telur. Hal ini 

mungkin  disebabkan oleh jumlah penambahan tepung buah mengkudu tersebut 

terlalu kecil. Selain itu diduga karena proses pembuatan tepung buah mengkudu 

menggunakan pengeringan dengan sinar matahari, sehingga akan mengurangi 

jumlah zat makanan terutama vitamin A yang ada dalam mengkudu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat  Satriono (2005) bahwa vitamin A stabil  pada  suhu biasa dan 

rusak karena cahaya matahari dan pengeringan. 



 
 
 
 
 
 

Dari Tabel 9 diketahui adanya kecenderungan peningkatan skor warna 

kuning telur pada perlakuan yang ditambah tepung buah mengkudu. Hal ini 

diduga karena adanya zat karoten dalam buah mengkudu terutama pigmen beta 

karoten dan xantofil yang dapat mempengaruhi skor warna kuning telur. 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Kerabang Telur 
 
  Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa berat kerabang telur terendah (6,19 ± 

0,33 gr) pada perlakuan tanpa penambahan tepung buah mengkudu. Sedangkan 

berat kerabang telur tertinggi (6,56 ± 0,53 gr) adalah pada Perlakuan 4 yaitu 

perlakuan dengan penambahan 4 % tepung buah mengkudu. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan tepung buah mengkudu cenderung memberikan dampak 

positif terhadap berat kerabang telur ayam. Untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya pengaruh perlakuan terhadap berat kerabang  telur maka dilakukan analisis 

statistik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung buah mengkudu dalam pakan tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap berat kerabang telur. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap berat kerabang telur. 

Hal ini diduga karena kandungan mineral Ca dan P dalam pakan perlakuan masih 

dalam kisaran kebutuhan ayam petelur (Tabel 6), sehingga jumlah tersebut cukup 

untuk memenuhi kebutuhan mineral Ca dan P dalam pembentukan kerabang telur. 

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh perlakuan yang tidak berbeda nyata 



 
 
 
 
 
 
terhadap berat kerabang telur tersebut dapat juga disebabkan karena konsumsi Ca 

dan P pada masing masing perlakuan hampir sama (Tabel 11).  

Table 11. Konsumsi kalsium dan Phospor pada ayam petelur selama penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi 

Ca(g/ekor/hr) P(g/ekor/hr)  

P0   116,08 335,64 
P1 117,01 338,33 
P2 116,25 336,14 
P3 117,56 339,93 
P4 117,85 340,77 

Sumber : Hasil perhitungan 
 

Kecenderungan peningkatan berat kerabang telur pada perlakuan yang 

ditambah tepung buah mengkudu mungkin karena adanya kandungan proxeronin 

dan proxeronase dalam buah mengkudu yang berfungsi untuk mempercepat 

absorpsi zat makanan ke dalam sistem pencernaan. Selain itu dalam buah 

mengkudu mengandung lisin yang berfungsi untuk membantu penyerapan 

kalsium. Kalsium merupakan mineral yang penting untuk pembentukan  tulang 

dan kerabang telur (Anonymous, 2008b). Hal ini senada dengan Anggorodi (1986) 

dan Wahyu (2004) bahwa Kandungan Ca dan P dalam pakan berperan terhadap 

kualitas kerabang telur. Kualitas kerabang telur ditentukan oleh ketebalan 

kerabang dan struktur kerabang.  

4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur 

 Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa tebal kerabang telur terendah (0,38±0,01 

mm) pada perlakuan tanpa penambahan tepung buah mengkudu. Sedangkan berat 

kerabang telur tertinggi (0,40 ± 0,01 mm) adalah pada perlakuan dengan 



 
 
 
 
 
 
penambahan 4 % tepung buah mengkudu. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan tepung buah mengkudu memberikan dampak positif terhadap tebal 

kerabang telur ayam. Untuk mengetahui ada atau tidak adaya pengaruh perlakuan 

terhadap berat kerabang  telur maka dilakukan analisis statistik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan tepung buah mengkudu dalam pakan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap tebal kerabang telur. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap 

berat kerabang telur. Hal ini diduga karena kandungan mineral Ca dan P dalam 

pakan perlakuan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur (Tabel 6), sehingga 

jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan mineral Ca dan P dalam 

pembentukan kerabang telur. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh 

perlakuan yang tidak berbeda nyata terhadap berat kerabang telur tersebut dapat 

juga disebabkan karena konsumsi Ca dan P pada masing masing perlakuan hampir 

sama (Tabel 11). 

Adanya kecenderungan peningkatan tebal kerabang telur pada perlakuan 

P3 dan P4 yang ditambahkan tepung buah mengkudu 3% dan 4% disebabkan 

karena dalam buah mengkudu terkandung lisin yang mungkin berfungsi untuk 

membantu penyerapan kalsium. Fosfor dan kalsium merupakan mineral yang 

penting untuk pembentukan  tulang dan kerabang telur (Anonymous, 2008b). 

Menurut Clunies et al. (1992) bahwa konsumsi Ca yang tinggi akan menghasilkan 

kualitas kerabang telur yang baik. Hal ini senada dengan Sarwono (1994) bahwa 

unggas yang diberi pakan dengan kandungan kalsium tinggi, biasanya 



 
 
 
 
 
 
menghasilkan kerabang telur yang tebal. Kerabang telur yang tebal akan 

berpengaruh terhadap berat kerabang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan 

mineral pada ayam petelur sangat penting agar dapat memproduksi telur dengan 

kualitas yang baik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung 

buah mengkudu sebesar 4 % dalam pakan ayam petelur Strain Isa Brown umur  

32 – 35 minggu dapat meningkatkan berat telur (g), skor warna kuning telur, berat 

kerabang(g) dan tebal kerabang (mm).  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian 

lanjutan dengan level penambahan tepung buah mengkudu lebih dari 4 % dalam 

pakan ayam petelur Strain Isa Brown umur  32 – 35 minggu. 
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Lampiran 1. Data adaptasi penelitian untuk penentuan rancangan penelitian. 
 

Perlakuan Ulangan Egg mass (gr) 
P0 U1 

U2 
U3 
U4 

62.48 
62.60 
60.12 
51.40 

P1 U1 
U2 
U3 
U4 

61.68 
62.52 
62.76 
53.92 

P2 U1 
U2 
U3 
U4 

53.96 
59.28 
59.32 
54.48 

P3 U1 
U2 
U3 
U4 

60.68 
56.48 
62.56 
56.92 

P4 U1 
U2 
U3 
U4 

65.16 
60.68 
65.12 
50.32 

Total  1179.44 
Rataan  58.97 

Standar Deviasi  4.62 
Koefisien Keragaman  7.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Analisis statistik berat telur selama penelitian 

 
Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4       
P0 63.81 62.81 59.73 63.16 249.51 62.38 1.810 
P1 65.29 58.17 67.93 68.03 259.42 64.86 4.630 
P2 60.69 67.3 67.29 63.09 258.37 64.6 3.270 
P3 65.66 68.93 61.78 64.24 260.61 65.15 2.990 
P4 67.58 68.83 64.28 63.19 263.88 65.97 2.670 
Total     1291.79   
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= (63.81)2 + (56.29)2 + ... + (63.19)2 -FK 
     = 83619.274 - 83436.07 
     = 183.08 
 

JK Perlakuan   = FK
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= (249.51)2+(259.42)2+......+(263.88)2 – FK 
           4 
     = 333859.260 - 83436.07 
      4 

= 28.74 
 

     JK Galat    = JK Total – JK Perlakuan 
     = 154.46 
 
     KT Perlakuan   = JK Perlakuan 
        db perlakuan 
     = 7.19 
Lanjutan lampiran 2 



 
 
 
 
 
 
 
     KT Galat    = JK Galat 
         db galat 
     = 10.30 
 
     F hitung    = KT Perlakuan 
          KT Galat 
     = 0.70 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 28.74 7.19 0.70 3.06 4.89 

Galat 15 154.46 10.30       
Total 19 183         

 
Dari tabel Analisis Ragam di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0.70. Nilai ini 
lebih kecil dari nilai F tabel 5% 3,06. hal ini berarti tidak ada perbedaan pengaruh 
perlakuan terhadap berat telur ayam petelur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. Analisis statistik skor warna kuning telur selama penelitian 
 
Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4       
P0 7.25 6 7 7.75 28      7.00 0.74 
P1 7 7 8.5 7.75 30.25 7.56 0.72 
P2 7 7.75 6.25 7.25 28.25 7.06 0.63 
P3 7 8.25 6.5 7.75 29.5 7.38 0.77 
P4 8.5 7 7.75 7 30.25 7.56 0.72 
Total     146.25   
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= 146.252 
                 20   

     = 1069.45 
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= (7.25)2 + (7)2 + ... + (7)2 – FK 
     = 8.859 
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= (28)2+(30.25)2+......+(30.25)2 –FK 
       4 

     = 1.16 
 
JK Galat    = JK Total – JK Perlakuan 
     = 7.70 
 
 
KT Perlakuan    = JK Perlakuan 
        db perlakuan 
     = 0.290 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lanjutan lampiran 3 
 
KT Galat    = JK Galat 
         db galat 
     = 0.513 
 
F hitung    = KT Perlakuan 
          KT Galat 
     = 0.56 
 

Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 1.16 0.290 0.56 3.06 4.89 
Galat 15 7.70 0.513       
Total 19 8.86         

 
Dari tabel Analisis Ragam di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0.56. Nilai ini 
lebih kecil dari nilai F tabel 5% 3,06. hal ini berarti tidak ada perbedaan pengaruh 
perlakuan terhadap skor kuning telur ayam petelur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lampiran 4. Analisis statistik berat kerabang telur selama penelitian 
 
Perlakuan   Ulangan    Total Rataan Sd 

  1 2 3 4       
P0 5.75 6.5 6.375 6.125 24.75 6.1875 0.331 
P1 6.8375 6.6625 5.8875 5.85 25.2375 6.309375 0.514 
P2 5.8875 5.3375 6.775 6.7875 24.7875 6.196875 0.711 
P3 6.3625 6.76 6.75 6.13 26.0025 6.500625 0.309 
P4 6.8 6.9 5.7625 6.775 26.2375 6.559375 0.534 
Total     127.015   

 

Faktor Koreksi (FK)   = rxt

yij
r

j

t

i

2

11











 

= 127.0152 
                    20   

     = 806.64 
 

JK Total    = FKyij
r

j

t

i


 1

2

1
 

= (5.75)2 + (6.84)2 + ... + (6.775)2 – FK 
     = 4.25 
 

JK Perlakuan    = FK
t

yij
r

j

t

ii 











2

1
 

= (24.75)2+(25.24)2+......+(26.24)2 –FK 
        4 

     = 0.47 
 
JK Galat    = JK Total – JK Perlakuan 
     = 3.78 
 
KT Perlakuan    = JK Perlakuan 
        db perlakuan 
     = 0.12 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lanjutan lampiran 4 
 
KT Galat    = JK Galat 
         db galat 
     = 0.25 
F hitung    = KT Perlakuan 
          KT Galat 
     = 0.47 
 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 0.47 0.12 0.47 3.06 4.89 

Galat 15 3.78 0.25       
Total 19 4.25         

 
Dari tabel Analisis Ragam di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0.47. Nilai ini 
lebih kecil dari nilai F tabel 5% 3,06. hal ini berarti tidak ada perbedaan pengaruh 
perlakuan terhadap berat kerabang telur ayam petelur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lampiran 5. Analisis statistik tebal kerabang selama penelitian 
 
Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4       
P0 0.37 0.38 0.39 0.36 1.5 0.375 0.013 
P1 0.37 0.35 0.38 0.4 1.5 0.375 0.021 
P2 0.4 0.4 0.37 0.35 1.52 0.38 0.024 
P3 0.42 0.4 0.37 0.38 1.57 0.3925 0.022 
P4 0.38 0.39 0.4 0.41 1.58 0.395 0.013 
Total     7.67   
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     = 0.003 
 
JK Galat    = JK Total – JK Perlakuan 
     = 0.006 
 
 
KT Perlakuan    = JK Perlakuan 
        db perlakuan 
     = 0.00075 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lanjutan lampiran 5 
 
KT Galat    = JK Galat 
         db galat 
     = 0.0004 
 
F hitung    = KT Perlakuan 
          KT Galat 
     = 1.875 
 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 0.00 0.001 1.88 3.06 4.89 

Galat 15 0.01 0.000       
Total 19 0.01         

 
Dari tabel Analisis Ragam di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 1.88. Nilai ini 
lebih kecil dari nilai F tabel 5% 3,06. hal ini berarti tidak ada perbedaan pengaruh 
perlakuan terhadap skor kuning telur ayam petelur. 
 
 
 


