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ABSTRACT  

EFFECT OF USING BLENDED PALM KERNEL MEAL AND TAPIOCA 
WASTE AS SUBSTITUTION OF CORN ON CHICKEN EGG QUALITY  

ABSTRACT  

This experiment was aimed to know the effect of using blended palm 
kernel meal and tapioca waste (55 % : 45 %) non fermented (BISTO) and 
fermented (FBISTO) with mix culture microbes as substitution of corn on chicken 
egg quality. One hundred fourty four Isa Brown layers were used in this 
experiment. This nested  experiment was arranged in Completedly Randomized 
Design (RAL) with two kind of feedstuffs (BISTO and FBISTO) and four levels. 
Each experiment was repeated four time with four chickens. The treatments 
alloted were 25 % BISTO substituted of corn (P1L1), 50 % BISTO substituted of 
corn (P1L2), 75 % BISTO substituted of corn (P1L3), 100 % BISTO substituted 
of corn (P1L4), 25 % FBISTO substituted of corn (P2L1), 50 % FBISTO 
substituted of corn (P2L2), 75 % FBISTO substituted of corn (P2L3), 100 % 
FBISTO substituted of corn (P2L4). Variables measured were egg weight, 
albumin weight, yolk weight, shell thickness, egg density, and yolk color score. 
Data collected were then subjected to analysis of variance of the RAL design. 
Differences between mean were analysis using Duncan s Multiple Range Test. 
The result showed that BISTO and FBISTO as a substitution of corn in feed had 
not significantly influence (P>0,05) all variables measured. However, the levels of 
BISTO and FBISTO inclusion significantly (P<0,01) lowered egg weight, yolk 
weight, and yolk color score.  The conclusion of this experiment is the use of 
BISTO and FBISTO can t improve egg quality.  

Key Words: BISTO, FBISTO, egg quality, layer         



  
RINGKASAN  

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN  
BUNGKIL INTI SAWIT DAN ONGGOK  

SEBAGAI PENGGANTI JAGUNG DALAM PAKAN  
TERHADAP KUALITAS TELUR AYAM   

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan masa adaptasi 1 minggu 
yang di mulai pada tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 24 Januari 2010 di 
Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber 
Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan campuran bungkil inti sawit dan onggok 
(55 % : 45 %) nonfermentasi (BISTO) dan fermentasi (FBISTO) menggunakan 
Bacillus sp, Trichoderma sp, dan Cellulomonas sp sebagai pengganti jagung 
dalam pakan terhadap kualitas telur.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 144 ekor ayam petelur 
Strain Isa Brown umur 31 

 

35 minggu. Berat telur pada awal penelitian adalah 
55,42 ± 3,088 dengan koefisien keragaman 5,57 %. Bahan pakan yang digunakan 
pada penelitian ini adalah konsentrat, jagung, dan bekatul yang disusun 
berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam petelur periode layer, pakan 
perlakuan yaitu BISTO (P1) dan FBISTO (P2), diberikan secara ad libitum. 
Kandang yang digunakan adalah kandang battery individual dengan panjang x 
lebar x tinggi (45 x 35 x 50 cm) dan dilengkapi seperangkat alat tempat makan 
serta minum. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan, timbangan 
kapasitas 20 kg, lampu penerang, alat pembersih kandang dan egg tray.  Metode 
yang digunakan adalah percobaan tersarang dalam Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dimana level (25, 50, 75, 100 %) tersarang pada pakan BISTO dan 
FBISTO sebagai pengganti jagung. Setiap level diulang 4 kali dan setiap ulangan 
diisi 4 ekor ayam petelur. Bila terdapat perbedaan yang nyata dilakukan Uji Jarak 
Berganda Duncan`s. Variabel yang diukur adalah berat putih, berat kuning, dan 
berat telur, serta tebal kerabang, berat jenis dan warna kuning telur. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pakan BISTO dan FBISTO 
memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap berat putih, 
berat kuning, berat telur, tebal kerabang, berat jenis, dan warna kuning telur. 
Level penggunaan tersarang pada pakan BISTO dan FBISTO secara nyata 
(P<0,05) menurunkan berat kuning, berat telur dan warna kuning telur, tetapi level 
penggunaan tersarang pada pakan berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap berat 
putih, berat jenis, dan tebal kerabang telur. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah fermentasi yang dilakukan pada 
BISTO tidak dapat memperbaiki kualitas telur. Disarankan adanya penelitian 
lebih lanjut tentang pengolahan BISTO selain fermentasi yang sesuai untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik.    
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BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan pakan ternak di Indonesia terus mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya produksi peternakan. Jumlah produksi pakan ternak 

tahun 2008 sebesar 8,2 juta ton dan tahun 2009 sebesar 8,8 juta ton (Anonimus, 

2010a). Sampai saat ini jagung merupakan bahan pakan utama sumber energi bagi 

ayam petelur dengan persentase tertinggi dalam penyusunan pakan ayam petelur 

antara 50 sampai 70 %. Produksi jagung dalam negeri tahun 2008 sebesar  16,32 

juta ton pipilan kering dan tahun 2009 sebesar 17,66 juta ton pipilan kering 

(Anonimus, 2010b) tidak mencukupi, karena jagung pada dasarnya adalah bahan 

pangan manusia sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menemukan bahan 

pakan alternatif yang mempunyai kualitas baik, murah, mudah didapat dan 

memiliki kandungan zat makanan yang hampir sama dengan jagung sehingga 

telur yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sama dengan telur ayam yang 

diberi pakan jagung. 

Indonesia adalah penghasil biji sawit nomor dua di dunia setelah 

Malaysia (Anonimus, 2004). Produksi biji sawit mencapai 21,5 juta ton per tahun, 

diantaranya diolah menjadi minyak sawit dan menghasilkan limbah berupa 

bungkil inti sawit (BIS) sebesar 1,6 juta ton per tahun. Selain itu, Indonesia juga 

merupakan penghasil singkong sebesar 21,6 juta ton per tahun, diantaranya diolah 

menjadi tepung tapioka dan menghasilkan limbah dalam bentuk onggok sebesar 

1,2 juta  ton  per tahun,  tetapi  BIS dan  onggok  merupakan  limbah  pabrik  yang 



  
belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pakan ternak. Menurut Ginting dan 

Krisnan (2006) kandungan zat makanan BIS dan onggok beturut-turut adalah 

kandungan protein kasar (PK) 12,96 % dan 1,72 %, serat kasar (SK) 22,63 % dan 

14,80 %, lemak kasar (LK) 14,05 % dan 0,79 %. Tingginya serat kasar dan 

rendahnya protein pada onggok perlu pertimbangan khusus dalam pemakaiannya 

untuk pakan unggas. Oleh karena itu, perlu dicari cara tentang pengolahan yang 

dapat meningkatkan kandungan zat makanan pada onggok. Menurut penelitian 

Edi (2010) campuran bungkil inti sawit dan onggok dengan perbandingan 55 % : 

45 % akan saling melengkapi kandungan zat makanan, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh ternak. Selain pengolahan dengan pencampuran bahan pakan, 

pengolahan yang sudah populer di masyarakat dan dapat mengubah kandungan 

zat makanan adalah fermentasi dengan jamur atau khamir. Sjofjan dkk., (1997) 

melaporkan adanya peningkatan protein dan kecernaan campuran onggok dan 

kotoran ayam yang difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus 

niger, maupun Rhizopus oligosporus. Namun disisi lain ada kelemahan BIS dan 

onggok yaitu hampir tidak ada zat pigmen kuning (xanthophyll dan karoten) yang 

berguna dalam memberi warna kuning pada kuning telur. Oleh sebab itu, perlu 

adanya teknologi fermentasi terhadap campuran BIS dan onggok yang ditujukan 

untuk meningkatkan kandungan zat makanan, sehingga peningkatan kualitas telur 

dapat tercapai.     



  
1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penggunaan campuran bungkil inti sawit dan onggok sebagai pengganti jagung 

dalam pakan terhadap kualitas telur ayam.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

campuran bungkil inti sawit dan onggok sebagai pengganti jagung dalam pakan 

terhadap kualitas telur ayam.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai penggunaan 

campuran bungkil inti sawit dan onggok sebagai pengganti jagung dalam pakan 

terhadap kualitas telur ayam.  

1.5 Kerangka Pikir 

Di Indonesia, jagung merupakan salah satu bahan pakan utama untuk 

ayam petelur sebagai sumber energi yang belum bisa digantikan oleh bahan pakan 

lain. Produksi jagung dalam negeri tidak mencukupi, karena jagung pada dasarnya 

adalah bahan pangan manusia dan digunakan untuk ternak. Selain itu kelemahan 

dari jagung adalah ketersediaannya sangat bergantung pada musim (Suprijatna, 

2005). Oleh karena itu, perlu diupayakan pemanfaatan bahan pakan alternatif 

selain jagung.  



  
Bungkil inti sawit dan onggok merupakan salah satu bahan pakan 

alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti jagung. Hal ini disebabkan 

karena harga bungkil inti sawit dan onggok lebih murah serta ketersediaannya 

tidak terbatas (Astuti, 2010). Namun disisi lain kelemahan bungkil inti sawit dan 

onggok adalah serat kasarnya tinggi dan kandungan zat makanan onggok rendah. 

Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Edi (2010) campuran 

bungkil inti sawit dan onggok dengan perbandingan 55 % : 45 % dan melalui 

pengolahan fermentasi, diharapkan memiliki kandungan zat makanan yang 

hampir sama dengan jagung sehingga telur yang dihasilkan mempunyai kualitas 

yang sama dengan telur ayam yang diberi pakan jagung.  

1.6 Hipotesis 

Penggunaan campuran bungkil inti sawit dan onggok sebagai pengganti 

jagung pada level tertentu dapat memperbaiki kualitas telur. 

2

          

BAB II 



  
TINJAUAN PUSTAKA   

Salah satu bahan baku utama dalam pembuatan pakan adalah jagung. Laju 

peningkatan produksi jagung di Indonesia relatif rendah, seperti data yang ada 

produksi jagung dalam negeri tahun 2008 sebesar 16,32 juta ton dan meningkat 

pada tahun 2009 sebesar 17,66 juta ton (Anonimus, 2010b), di sisi lain kebutuhan 

jagung sebagai bahan baku industri pakan dan industri pangan mengalami 

peningkatan yang lebih cepat. Oleh sebab itu diperlukan berbagai macam 

pemecahan yang dapat dilaksanakan secara seimbang dalam pakan. Salah satu 

upaya untuk mengurangi masalah pakan adalah berusaha untuk mencari bahan 

pakan alternatif ayam petelur.  

2.1 Jagung Sebagai Bahan Pakan 

Jagung di Indonesia merupakan bahan pakan utama untuk ayam petelur 

sebagai sumber energi yang belum bisa digantikan oleh bahan pakan lain. Hal ini 

karena kandungan zat makanan yang terkandung pada jagung sangat ideal sebagai 

bahan pakan sumber energi. Kandungan zat makanan pada jagung dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan jagung 
Zat makanan Kandungan 
Energi metabolis (Kkal/kg) 
Protein kasar (%) 
Lemak kasar (%) 
Serat kasar (%) 

3370 
8,6 

                           3,9 
2 

Sumber : Wahju (2004)   

Namun demikian, produksi jagung dalam negeri tidak dapat memenuhi 

kebutuhan nasional. Sesuai data yang ada bahwa produksi jagung di Indonesia 



  
pada tahun 2008 sebesar 16,32 juta ton dan tahun 2009 sebesar 17,66 juta ton 

(Anonimus, 2010b). Keberadaan jagung dalam negeri sangat bergantung pada 

musim akibatnya pemenuhan kebutuhan jagung dalam negeri perlu dilakukan 

impor (Anonimus, 2007). Hal ini yang mengakibatkan harga jagung menjadi 

mahal apabila dipakai sebagai bahan pakan ternak. Harga rata-rata jagung di 

daerah Junrejo-Batu bulan Januari 2010 berkisar Rp. 2700 /kg. Permasalahan 

tersebut secara tidak langsung mengharuskan para peternak mencari bahan pakan 

alternatif yang mudah didapat, murah dan mempunyai nilai kandungan zat 

makanan yang baik.  

Tangendjaja dan Wina dalam Anonimus (2008) mengemukakan bahwa 

substitusi jagung untuk pakan membutuhkan bahan yang kandungan energinya 

tinggi. Di Indonesia sorgum dapat menggantikan jagung, karena kandungan 

gizinya setara dengan jagung. Menurut Murtidjo (1987) sorgum mengandung 

energi metabolis sebesar 3.040 Kkal/kg mendekati 3430 Kkal/kg pada jagung. 

Namun sorgum terkendala oleh keterbatasan pasok dan ketidaktersediaan 

sepanjang tahun. Kendala lainnya adalah kandungan senyawa tanin yang 

berpengaruh negatif terhadap kesehatan unggas. Oleh karena itu, penggunaan 

bahan lain sebagai pengganti jagung dianjurkan agar berupa campuran untuk 

saling bersinergi dalam nilai gizi dan kandungan energi. Pakan campuran itu tentu 

pula mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tersedia setempat, harga dan 

kesinambungan pasok. 

Jagung merupakan pakan sumber xanthophyll (zat warna kuning) yang 

mempunyai kandungan sebesar 17 mg/kg, sehingga pakan yang mengandung 

cukup jagung tidak akan mempunyai masalah dengan zat warna kuning 



  
(Amrullah, 2003), selain itu jagung merupakan sumber utama dari asam linoleat, 

kandungannya kurang lebih 54,7 % (Anggorodi, 1985). Ditinjau dari segi 

kandungan makanan, maka dari semua lipida hanya asam linoleat merupakan 

makanan essensial bagi ayam, yaitu untuk pertumbuhan anak ayam, produksi telur 

maksimum dan berat kuning telur.  

2.2 Potensi Campuran Bungkil Inti Sawit dan Onggok Sebagai Pengganti 
Jagung   

Bungkil inti sawit dan onggok merupakan limbah pabrik yang 

ketersediannya cukup banyak, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan 

belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pakan ternak. Setiap tahun 

Indonesia menghasilkan BIS sekitar 1,6 juta ton dan onggok 1,2 juta ton (BPS, 

2007) sehingga jumlah tersebut mampu untuk menggantikan sebagian kebutuhan 

jagung industri pakan ternak yang berkisar 4,07 juta ton.  

Bungkil inti sawit dapat diperoleh dengan harga Rp. 700,-/kg dan onggok 

Rp. 500,-/kg. Apabila kedua bahan ini dikombinasikan akan diperoleh harga lebih 

murah dibandingkan harga jagung yang pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 

2300,- /kg (Wilayah Junrejo-Batu).  

Bungkil inti sawit memiliki EM berkisar 1525 - 2260 Kkal/kg (Ginting 

dan Krisnan, 2006) dan onggok 2900 

 

3200 Kkal/kg (Murtiana, 2008). Hasil 

penelitian Edi (personal communication, 2010) menunjukkan bahwa campuran 

BIS dan Onggok dengan proporsi 55 % dan 45 % menghasilkan EM 2494,80 

Kkal/kg. Selanjutnya, Edi (personal communication, 2010) melakukan fermentasi 

BISTO untuk meningkatkan kandungan EMnya. Prosedur fermentasi campuran 

BIS dan onggok dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil fermentasi tersebut 



  
diperoleh kandungan EM FBISTO sebesar 2761,78 Kkal/kg. Namun demikian 

kandungan SK FBISTO juga meningkat dari sebelum difermentasi. Kandungan 

SK BISTO sebesar 16,66 %, sedangkan FBISTO 21,06 %. Tanwiriah (2004), 

menyatakan bahwa singkong tidak mengandung xanthophyll, sehingga di dalam 

onggok juga tidak mengandung xanthophyll. Namun demikian, di dalam minyak 

kelapa sawit memiliki kandungan ß-karoten (provitamin A) sebesar 500 part per 

million (ppm) (Bangun, 2004), sehingga dimungkinkan di dalam bungkil inti 

sawit hanya mengandung ß-karoten dalam jumlah yang sangat sedikit, karena 

sebagian besar ß-karoten ikut di dalam minyak kelapa sawit. Senyawa ß-karoten 

merupakan salah satu karotenoid yang mempunyai aktivitas vitamin A yang 

sangat tinggi. -karoten setelah diserap akan menjalani proses transformasi 

menjadi vitamin A sehingga bagi ayam petelur, -caroten untuk membantu 

pigmentasi kuning pada telur. Selain itu dalam Bungkil inti sawit dan onggok 

sedikit sekali mengandung asam linoleat yang berperan dalam pembentukan 

kuning telur. Ditinjau dari segi harga, FBISTO lebih mahal dibandingkan BISTO. 

Campuran BIS dan Onggok dengan proporsi 55 % dan 45 % dapat diperoleh 

dengan harga Rp. 610,-/kg sedangkan harga FBISTO diperhitungkan sebesar Rp. 

1500,-/kg.    

2.3  Pakan Ayam Petelur 

Menurut Rasyaf (1997), pakan ayam petelur adalah campuran berbagaii 

bahan pakan yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan pada ayam petelur 



  
dalam memenuhi kebutuhan zat makanannya. Ada beberapa kriteria agar suatu 

bahan pakan dapat dikatakan sebagai pakan ayam petelur yaitu: 1. Bahan pakan 

yang yang digunakan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, 2. Ketersediaan 

dari bahan pakan tersebut, 3. Bahan pakan tersebut memiliki harga yang sesuaii 

dengan kualitasnya. Pakan sangat dibutuhkan oleh ternak, oleh karena itu dalam 

penyusunan pakan harus sesuai dengan kebutuhan ternak yaitu untuk 

pertumbuhan, produksi dan hidup pokok, dimana kebutuhan pakan untuk masing 

 

masing ternak berbeda (Tillman et al., 1989). 

Pemberian pakan ayam petelur berguna untuk mencukupi jumlah 

kebutuhan semua zat makanan pada berbagai tingkat produksi. Dalam hal ini 

terdapat tiga faktor yang harus diketahui, diantaranya adalah berapa jumlah zat 

makanan yang dikonsumsi ayam petelur setiap hari, berapa kebutuhan ayam 

petelur tersebut untuk tingkat produksi tertentu dan berapa banyak kandungan zat 

makanan yang tersedia dalam pakan. Keberhasilan untuk mengetahui tiga faktor 

ini secara tepat akan menentukan keefisienan pemberian pakan dalam peternakan 

ayam petelur (Amrullah, 2003). Adapun kebutuhan zat makanan untuk ayam 

petelur Strain Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 2.     

Tabel 2. Kebutuhan zat makanan ayam petelur Strain Isa Brown  
Zat makanan Kebutuhan sesuai dengan periode pertumbuhan 

Starter Grower Pullet Layer 
EM (Kkal/kg) 2800 2800 2850 2850 
PK (%) 17,00 15,00 14,00 16,00 
Lemak (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 



  
Kalsium (%) 0,90 0,80 0,80 1,80 
Phospor (%) 0,40 0,35 0,30 0,35 

National Research Council (1994)   

2.4  Telur dan Kualitas Telur  

Telur memiliki tiga bagian utama antara lain kuning telur (yolk), putih 

telur (albumen) dan kerabang telur.  Setiap bagian utama tersebut dipisahkan oleh 

membran (Jacob et al., 2008). Telur diproduksi di dalam organ reproduksi unggas 

selama 24 hingga 36 jam (Swenson et al., 1996 dalam Pizzolante et al., 2009). 

Struktur dari telur dapat dilihat pada Gambar 1.         

Gambar 1. Struktur Telur (Roberts, 2004).   

Kualitas telur dibedakan menjadi 2 yaitu kualitas internal dan eksternal. 

Pengamatan kualitas telur secara internal dapat dilihat dari nilai haugh unit, tinggi 

albumen, warna kuning telur, volume kuning dan putih telur, sedangkan kualitas 

telur secara eksternal dapat dilihat dari tebal kerabang telur, berat kerabang telur, 

dan specific gravity.  Penentuan kualitas telur juga dapat dilihat dari karakteristik 

dan jumlah bahan yang terkandung, seperti kandungan protein putih telur, 



  
kandungan kolesterol kuning telur, kandungan mineral kerabang telur dan 

sebagainya.  

Kerabang telur merupakan bagian terluar dari telur, berfungsi untuk 

menjaga kualitas isi telur. Kerabang yang normal ketebalannya berkisar antara 

0,33 

 

0,38 mm dengan berat sekitar 5 g atau kira-kira 11 % dari berat telur. 

Kerabang telur pada umumnya mengandung 44 % CaCO3, 1 % magnesium, 1 % 

kalsium fosfat dan 4 % bahan organik terutama protein.  Sembilan puluh lima 

persen bahan kering kerabang telur terdiri dari kalsium karbonat (CaCO3) dan 

unsur material organik lainnya seperti 0,3 % P, 0,3 % Mg, Na, K, Zn, Mn, Fe, Cu. 

Kandungan kalsium pakan penting untuk kalsifikasi kerabang telur. Peningkatan 

sekresi asam dan air melalui proventrikulus dapat meningkatkan solubilitas 

CaCO3 pakan dan meningkatkan retensi Ca intestinum selama kalsifikasi kerabang 

telur (Yuwanta, 2004).  Keutamaan kerabang telur adalah dari segi kekuatannya 

menjaga isi telur.  Pengamatan kerabang telur secara visual diperlukan untuk 

mengetahui kondisi dan kualitas dari telur.  Kerabang yang retak atau pecah dapat 

menurunkan kualitas telur. Begitu pula dengan kerabang yang tipis, ada noda atau 

warnanya tidak sama dengan telur pada umumnya juga dapat menurunkan kualitas 

telur.  

Semakin tua umur ayam petelur, maka kerabang telur akan semakin tipis. 

Pada ayam berumur 26 minggu, berat jenis telur memiliki nilai rata-rata 1,086 

namun pada umur 66 minggu memiliki nilai rata-rata 1,078.  Penurunan nilai berat 

jenis ini akan terjadi secara konstan seiring dengan pertambahan umur ayam 

petelur (Bennett, 2004). Berat jenis merupakan salah satu indikator dalam 

menentukan kualitas telur khususnya terhadap kualitas kerabang telur. Berat jenis 



  
memiliki korelasi yang erat terhadap ketebalan telur. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi berat jenis telur adalah berat kerabang dan tebal kerabang telur. 

Seperti pernyataan Waldroup et al., (2000) yang menyatakan bahwa kerabang 

mempunyai pengaruh utama pada berat jenis telur utuh, karena kerabang 

mempunyai berat jenis dua kali lipat dibandingkan dengan komponen telur yang 

lainnya. Oleh karena itu berat jenis sering digunakan untuk mengetahui kualitas 

kerabang.  

Nilai dari berat jenis rendah menunjukkan bahwa telur tersebut akan 

memiliki peluang yang besar pada kerabang telur untuk terjadi retak atau pecah. 

Nilai dari berat jenis dapat menjadi pertimbangan untuk proses penanganan suatu 

telur pada suatu peternakan (Butcher and Miles, 2003 yang disitasi oleh Yovika, 

2010).  

Nilai dari berat jenis yang rendah memerlukan penanganan yang ekstra 

untuk mengurangi telur yang retak atau rusak bila dibandingkan dengan nilai berat 

jenis telur yang tinggi.  Telur yang mengapung pada nilai berat jenis 1,070 atau 

1,075 akan digolongkan sebagai telur yang memiliki kerabang telur yang tipis 

(Bennett, 2004).  

Warna kuning telur yang bervariasi disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain strain, variasi individu, penyakit, stres, produksi telur dan pakan 

(North, 1984).  Jenis dan jumlah karoten dalam pakan mempengaruhi warna 

kuning telur (Stadelman dan Cotterill,1994).  Warna pada kuning telur dihasilkan 

oleh adanya karotenoid yang terkandung dalam makanan yang dimakan unggas, 

burung, dan hewan lain yang bertelur.  Pigmen karotenoid tersebut sebagian besar 

terdiri dari  xanthophyll.  Tingkat kandungan xanthophyll dalam pakan berkorelasi 



  
erat dengan banyaknya deposit pigmen tersebut dalam bagian tubuh unggas, 

sampai pada tingkat tertentu dimana tidak ada lagi respon meskipun xanthophyll 

diberikan semakin besar. Jika kadar pigmen pakan meningkat akan menyebabkan 

meningkatnya kadar pigmen dalam yolk.  Skor warna kuning telur dapat dinilai 

secara visual dengan membandingkan pada set warna pada alat kipas Roche Color 

Fan (RCF) yang memiliki standar warna 1 - 15, semakin tinggi skor warna kuning 

telur maka semakin baik kualitas telur tersebut. Skor warna kuning telur yang 

lebih disukai konsumen ada pada kisaran angka 9 sampai 12. (Suharja, 2009).  

Kuning telur mengandung lemak, besi, vitamin A, tiamin dan kalsium, 

sedangkan putih telur mengandung protein dan riboflavin yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia (Cook et al., 1973).  Berat putih telur dipengaruhi oleh kandungan 

protein dalam pakan, sedangkan berat kuning telur dipengaruhi oleh kandungan 

lemak dalam pakan dan kandungan protein dalam pakan yang bergabung 

membentuk lipoprotein (Suprijatna, 2005). Menurut Stadelman dan Cotterill 

(1994)  kadar lemak kuning telur berkisar 32 - 36 %.  Ditambahkan lagi bahwa 

kandungan lemak telur akan berpengaruh pada berat kuning telur, selain itu 

Anggorodi (1985) menambahkan bahwa dari semua lipida hanya asam linoleat 

yang merupakan makanan essensial bagi ayam, yaitu untuk pertumbuhan anak 

ayam, produksi telur dan berat kuning telur. Kuning telur yang kecil mengandung 

lemak lebih rendah dibanding kuning telur yang besar. Standar berat putih telur 

berkisar antara 32-39 g (Romanoff, 1949), sedangkan standar berat kuning telur 

berkisar antara 18-22 g.  

Telur ayam yang ideal adalah telur yang memiliki berat 58 g/butir (Idris 

dan Tohari, 1993). Penurunan berat telur sejalan dengan lama waktu 



  
penyimpanan. Kecepatan penurunannya akan dipengaruhi oleh suhu dan 

kelembapan ruang sekitarnya. Sebagai akibat dari penurunan berat telur, maka 

berat jenis telur akan menurun. Waldroup et al., (2000) menambahkan bahwa 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berat telur adalah nutrisi pakan, 

terutama kandungan protein, lemak serta kandungan energi. Selain itu Suprijatna 

(2005) menyatakan bahwa ukuran telur yang semakin besar dipengaruhi oleh 

besar kuning telur yang bertambah lebih banyak daripada jumlah putih telur.                   

BAB III 

MATERI DAN METODE 



   
3.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan dengan masa adaptasi satu 

minggu yang dimulai pada tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 24 Januari 

2010 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 

Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat bahan 

pakan perlakuan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Ayam Petelur  

Penelitian ini menggunakan 144 ekor ayam petelur Strain Isa Brown umur 

31 

 

35 minggu. Bobot telur awal penelitian adalah 55,42 ± 3,088 g/butir dengan 

koefisien keragaman 5,57 %. Data awal penelitian selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

3.2.2 Kandang  

Kandang yang digunakan adalah kandang battery individual dengan 

panjang x lebar x tinggi (45 x 35 x 50 cm) dan dilengkapi seperangkat alat tempat 

makan serta minum. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan, timbangan 

kapasitas 20 kg, lampu penerang, alat pembersih kandang dan egg tray.     

3.2.3 Pakan 



   
Materi yang digunakan adalah Bungkil Inti Sawit (BIS) dan Onggok. BIS 

diperoleh dari Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PTPN VII Provinsi 

Lampung, sedangkan tepung onggok diperoleh dari pabrik tapioka di daerah 

Malang Selatan. Inokulum yang digunakan untuk fermentasi adalah mikroba 

golongan amilolitik, proteolitik dan seluolitik yaitu Bacillus sp, Trichoderma sp 

dan Cellumonas sp.   

Tabel 3. Kandungan zat makanan pada masing-masing bahan 
Bahan 
Pakan 

PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

ABU 
(%) 

ME 
(Kkal/Kg)

 

Ca (%)

 

P (%) 
Jagung(1) 8,6 3,9 2 1,7 3209 0,02 0,1 
Bekatul(3)

 

10,2 7 3 7,7 2860 0,04 0,16 
Konsentrat(2)

 

31 3 8 32 2500 10 1,1 
BISTO(1) 9,29 6 16,66 3,32 2495 0,61(4) 0,43(4) 

FBISTO(1) 11,37 5,6 21,06 5,21 2762 0,92(4) 0,6(4) 

Sumber: (1)Edi (personal communication, 2010) 
               (2)Brosur dagang PT. Charoen Pokphand Indonesia 
               (3)Wahyu (1997) 
               (4)Hasil analisis Laboratoriun Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiah   

Tabel 4. Susunan pakan basal dan kandungan zat makanan pakan basal 
Susunan Pakan Basal Total 
Jagung % 50 
Bekatul % 18 
Konsentrat % 32 
Kandungan zat makanan pakan basal Total 
EM (Kkal/kg)(1)

 

2919,4 
PK (%))(1)

 

16,056 
LK (%))(1)

 

4,17 
SK (%))(1)

 

4,1 
Kalsium (%))(1)

 

3,22 
Pospor (%))(1)

 

0,43 
Keterangan : Susunan pakan basal setiap 100 % 

(1)Edi (personal communication, 2010)    

Tabel 5. Kandungan zat makanan pada pakan perlakuan 

Komposisi P0 P1 P2 



  
Pakan 
Basal 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

EM 
(Kkal/kg) 2919,4

 
2830,1

 
2740,8

 
2752 2562 2863 2808 2683 2695,7

 
PK (%) 16,056

 
16,142

 
16,229

 
16,31

 
16,4 16,4 16,75

 
16,81

 
17,441

 
LK (%) 4,17 4,4325

 
4,695 4,958

 
5,22 4,383

 
4,595

 
4,668

 
5,02 

SK (%) 4,1 5,9325

 

7,765 9,598

 

11,43

 

6,483

 

8,865

 

10,72

 

13,63 
Kalsium 
(%) 3,2172

 

3,2908

 

3,3645

 

3,438

 

3,512

 

3,33 3,442

 

3,32 3,6677

 

Pospor 
(%) 0,4308

 

0,4724

 

0,5141

 

0,556

 

0,597

 

0,494

 

0,557

 

0,605

 

0,6828

 

Keterangan : Kandungan zat makanan berdasarkan perhitungan  dari pakan basal, 
BISTO dan FBISTO  

3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan tersarang dalam 

RAL. Perlakuan dalam penelitian terdiri dari jenis pakan BISTO dan FBISTO  

yang dilakukan sebanyak 9 kali dan masing 

 

masing perlakuan diulang sebanyak 

4 kali, sehingga terdapat 36 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 4 

ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan adalah 144 ekor. 

Perlakuan yang diberikan adalah: 

P0 : Pakan tanpa penggantian jagung 

P1 : Pakan BISTO 

L1 : Pakan dengan penggantian jagung dengan BISTO 25 % 

L2 : Pakan dengan penggantian jagung dengan BISTO 50 % 

L3 : Pakan dengan penggantian jagung dengan BISTO 75 % 

L4 : Pakan dengan penggantian jagung dengan BISTO 100 % 

P2 : Pakan FBISTO 



  
L1 : Pakan dengan penggantian jagung dengan FBISTO 25 % 

L2 : Pakan dengan penggantian jagung dengan FBISTO 50 % 

L3 : Pakan dengan penggantian jagung dengan FBISTO 75 % 

L4 : Pakan dengan penggantian jagung dengan FBISTO 100 % 

3.4 Variabel Penelitian  

Peubah yang diamati dan diukur pada setiap akhir minggu pada tiap 

perlakuan terhadap kualitas telur dicerminkan pada variabel berikut : 

1. Berat Telur (g/butir) : telur yang masih utuh ditimbang dengan timbangan 

analitik, sehingga diperoleh berat telur. 

2. Berat Jenis Telur : setelah telur ditimbang dan diketahui beratnya, 

kemudian telur dimasukkan ke dalam gelas yang penuh terisi air. Ditunggu 

sampai telur benar-benar tenggelam, kemudian air yang tumpah 

dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dilihat volumenya. Setelah diketahui 

berat dan volume telur dapat diketahui berat jenis telur dengan cara 

memasukkan ke dalam rumus :  

BJ = W : V 

Dimana : BJ : berat jenis telur  
    W : Berat telur  
    V : Volume telur 

3. Berat Putih dan Kuning telur : setelah diketahui berat jenisnya kemudian 

telur dipecah dan dipisahkan antara kuning dan putih telurnya, kemudian 

putih telur dimasukkan ke dalam tabung ukur dan ditimbang (sebelumnya 

gelas ukur ditimbang terlebih dahulu). Kemudian berat total dikurangi 



  
berat gelas ukur.  Sama halnya dengan cara mengukur volume kuning 

telur. 

4. Tebal Kerabang : Setelah diukur berat putih dan kuning telurnya, 

kemudian dilakukan pengukuran pada kerabang telur dengan 

menggunakan micrometer. 

5. Warna Kuning telur : pengukuran warna kuning telur dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan kuning telur dengan alat Egg Yolk Colour 

Fan yang memiliki standar warna 1-15.   

3.6  Analisis Statistik  

Data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi dengan menggunakan 

program excel dan analisa data menggunakan analisis varian (ANOVA) mengikuti 

percobaan tersarang dalam RAL. Apabila ada perbedaan antar perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan s. 

3.7 Batasan Istilah  

1. Bahan Pakan Alternatif : Bahan pakan pengganti yang berasal dari limbah 

pertanian, peternakan maupun industri. Syarat bahan pakan alternatif 

adalah bukan bahan pokok manusia, terjamin pasokannya, keberadaannya 

melimpah, kualitasnya baik dan memiliki harga yang murah (Anonimus, 

2008a). 

2. Bungkil Inti Sawit (BIS) : Hasil ikutan pengolahan inti sawit (Anonimus, 

2008a). 

3. Onggok  : Hasil samping dari pembuatan tapioka ubi 

kayu (Tarmudji, 2009). 



  
4. BISTO  : Campuran antara BIS dan Onggok 

5. FBISTO : Hasil fermentasi BISTO                       

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



     
4.1 Pengaruh Jenis Pakan Terhadap Kualitas Telur.  

Pengaruh jenis pakan terhadap berat putih telur, berat kuning telur, dan 

berat telur dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Jenis Pakan Terhadap Berat Putih, Berat Kuning, dan Berat 
Telur 

Perlakuan  Berat Putih telur (g)

 

Berat Kuning telur 
(g) 

Berat Telur (g/butir) 

P1 35,16 ± 2,54 20,55 ± 1,75

 

56,78 ± 3,67 
P2 33,34 ± 1,64 20,33± 2,15

 

53,93 ± 3,04 

 

4.1.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Putih Telur 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisa statistik antara jenis pakan P1 

dan jenis pakan P2 memberikan pengaruh berbeda  tidak nyata (P > 0,05) terhadap 

berat putih telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat putih telur adalah 

kandungan protein dalam pakan dan konsumsi protein tersebut. Berat putih telur 

yang relatif hampir sama antar perlakuan ini disebabkan karena rata-rata 

kandungan protein antara jenis pakan P1 dan P2 tidak jauh berbeda yaitu sebesar 

16,27 % dan 16,85 %. Kandungan protein pada kedua jenis pakan ini sesuai 

dengan standar kebutuhan protein ayam petelur strain Isa Brown periode layer 

yaitu kurang lebih sebesar 16,00 %. (Anonimus, 2000)  

Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya meningkatkan 

kandungan protein dalam pakan sebesar 0,58 %, sehingga memberikan pengaruh 

yang tidak nyata pada berat putih telur. Konsumsi pakan juga berpengaruh 

terhadap berat putih telur, karena dapat mempengaruhi konsumsi terhadap protein. 

Konsumsi pada jenis pakan P1 sebesar (113,27 ± 3,60) g/ekor/hari dan konsumsi 



  
pada jenis pakan P2 sebesar (108,93 ± 8,12) g/ekor/hari. Perhitungan konsumsi 

protein untuk jenis pakan P1 adalah sebesar 18,38 g/ekor/hari dan untuk pakan P2 

sebesar 18,35 g/ekor/hari. Besarnya konsumsi protein yang tidak jauh berbeda ini 

juga menyebabkan berat putih telur pada jenis pakan P1 dan jenis pakan P2 

berbeda tidak nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggorodi (1985), yang 

menyatakan bahwa untuk menghasilkan telur, ayam periode layer mengkonsumsi 

kurang lebih 17,5 - 18,5 g protein perhari. 

Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO tidak dapat meningkatkan 

kualitas pakan. Hal ini terbukti dengan menurunnya konsumsi pakan seiring 

dengan meningkatnya kandungan serat pada FBISTO, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Edi (2010) kandungan SK BISTO dan FBISTO meningkat secara 

berurutan dari 16,66 % menjadi 21,06 %. Peningkatan SK ini diduga 

menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi pakan. Menurut Wahju (2004) 

standar kebutuhan SK dalam pakan ayam petelur adalah 3 

 

5 %, sementara itu di 

dalam kandungan zat makanan perlakuan P2 (9,92 %) lebih tinggi dari perlakuan 

P1 (8,68 %). Serat kasar yang terlalu tinggi di dalam pakan mengakibatkan daya 

cerna pakan menurun, sehingga berakibat konsumsi terhadap protein juga 

menurun. 

Rata-rata berat putih telur pada penelitian ini sesuai dengan pernyataan 

Romanoff (1949) yang dikutip oleh Petersen (1965) menyatakan bahwa standar 

berat putih telur berkisar antara 32-39 g. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi berat putih telur seperti kandungan protein dalam pakan dan 

konsumsi protein telah sesuai dengan standar, dari sini dapat disimpulkan bahwa 



  
fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO tidak dapat meningkatkan kualitas 

pakan, sehingga hasil analisa statistik pada berat putih telur berbeda tidak nyata.    

4.1.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Kuning Telur 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisa statistik antara jenis pakan P1 

dan jenis pakan P2 memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P > 0,05) terhadap 

berat kuning telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat kuning telur adalah 

kandungan lemak dalam pakan dan kandungan protein dalam pakan yang 

bergabung membentuk lipoprotein (Suprijatna, 2005). Selain itu juga konsumsi 

terhadap protein dan lemak dalam pakan.  

Berat kuning telur yang relatif hampir sama antar perlakuan ini 

disebabkan karena kandungan lemak dan protein dalam pakan yang tidak jauh 

berbeda. Kandungan lemak dalam pakan sebesar 4,82 % untuk jenis pakan P1 dan 

4,66 % untuk jenis pakan P2. Kandungan lemak dalam pakan perlakuan telah 

sesuai dengan standar, yaitu dalam pakan kandungan lemak dibatasi antara 2-5 % 

(Suprijatna, 2005). Untuk kandungan protein dalam jenis pakan P1 dan P2 juga 

tidak jauh berbeda yaitu sebesar 16,27 % dan 16,85 %. Kandungan protein pada 

kedua jenis pakan ini sesuai dengan standar kebutuhan protein ayam petelur Strain 

Isa Brown periode layer yaitu kurang lebih sebesar 16,00 %. (Anonimous, 2000). 

Dalam penelitian ini fermentasi BISTO hanya meningkatkan kandungan 

protein dalam pakan sebesar 0,58 % dan menurunkan kandungan lemak dalam 

pakan sebesar 0,16 %, sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

berat kuning telur. Konsumsi pakan juga berpengaruh terhadap berat kuning telur, 

karena dapat mempengaruhi konsumsi terhadap protein dan lemak. Konsumsi 



  
pada jenis pakan P1 sebesar (113,27 ± 3,60) g/ekor/hari dan konsumsi pada jenis 

pakan P2 sebesar (108,93 ± 8,12) g/ekor/hari. Dari sini dapat diketahui bahwa 

rata-rata konsumsi protein untuk jenis pakan P1 adalah sebesar 18,38 g/ekor/hari 

dan untuk pakan P2 sebesar 18,35 g/ekor/hari. Besarnya konsumsi protein yang 

tidak jauh berbeda ini juga menyebabkan berat kuning telur pada jenis pakan P1 

dan jenis pakan P2 berbeda tidak nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Anggorodi (1985), yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan telur, ayam 

periode layer mengkonsumsi kurang lebih 17,5 - 18,5 g protein perhari. Rata-rata 

konsumsi lemak untuk jenis pakan P1 adalah sebesar 5,45 g/ekor/hari dan 5,07 

g/ekor/hari untuk jenis pakan P2. Besarnya konsumsi lemak yang tidak jauh 

berbeda ini juga menyebabkan berat kuning telur pada setiap jenis pakan berbeda 

tidak nyata. 

Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO tidak dapat meningkatkan 

kualitas pakan. Hal ini terbukti dengan menurunnya konsumsi pakan seiring 

dengan meningkatnya kandungan serat pada FBISTO, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Edi (2010), kandungan SK BISTO dan FBISTO meningkat secara 

berurutan dari 16,66 % menjadi 21,06 %. Peningkatan SK ini diduga 

menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi pakan. Menurut Wahju (2004) 

standar kebutuhan SK dalam pakan ayam petelur adalah 3 

 

5 %, sementara itu di 

dalam kandungan zat makanan perlakuan P2 (9,92 %) lebih tinggi dari perlakuan 

P1 (8,68 %). Serat kasar yang terlalu tinggi di dalam pakan mengakibatkan daya 

cerna pakan menurun, sehingga konsumsi terhadap protein dan lemak dalam 

pakan juga menurun.  



  
Rata-rata berat kuning telur pada penelitian ini sesuai dengan pernyataan 

Romanoff (1949) yang dikutip oleh Petersen (1965) menyatakan bahwa standar 

berat kuning telur berkisar antara 18-22 g. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi berat kuning telur seperti kandungan protein dan lemak dalam 

pakan serta konsumsi protein dan lemak telah sesuai dengan standar, dari sini 

dapat disimpulkan bahwa fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO tidak dapat 

meningkatkan kualitas pakan, sehingga hasil analisa statistik pada berat kuning 

telur berbeda tidak nyata       

4.1.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur  

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisa statistik antara jenis pakan P1 

dan jenis pakan P2 memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P > 0,05) terhadap 

berat  telur. Perbedaan ukuran telur dipengaruhi beberapa faktor yaitu kandungan 

makanan dan besar kuning telur (Suprijatna, 2005). Kandungan makanan yang 

paling berpengaruh dalam menentukan berat telur adalah kandungan protein, 

lemak serta kandungan energi.  

Berat telur yang relatif hampir sama pada jenis pakan P1 dan P2 

disebabkan oleh kandungan protein, lemak dan energi dalam pakan yang tidak 

jauh berbeda. Seperti disebutkan diatas bahwa kandungan protein antara jenis 

pakan P1 dan P2 hanya selisih 0,58 % sehingga mengakibatkan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap berat telur, sama halnya dengan kandungan lemak dan energi 

dalam pakan. Kandungan lemak pada jenis pakan P1 sebesar 4,82 % dan menurun 

sebanyak 0,16 % pada jenis pakan P2, yaitu kandungan lemak untuk jenis pakan 

P2 sebesar 4,66 %. Kandungan energi pada jenis pakan P1 sebesar 2721,2 



  
Kkal/Kg dan pada jenis pakan P2 sebesar 2762,42 Kkal/Kg, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Anggorodi (1985), yang menyatakan bahwa ayam petelur dalam masa 

produksi membutuhkan energi sebanyak 2600-3200 Kkal/Kg. Dari data ini dapat 

diketahui bahwa kandungan energi dari jenis pakan P1 dan P2 hanya meningkat 

sebanyak 41,22 Kkal/Kg. Dari data diatas dapat diketahui bahwa fermentasi yang 

dilakukan pada BISTO tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kandungan zat makanan seperti lemak, protein dan energi sehingga analisa 

statistik berat telur berbeda tidak nyata pada setiap perlakuan. 

Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO tidak dapat meningkatkan 

kualitas pakan. Hal ini terbukti dengan menurunnya konsumsi pakan seiring 

dengan meningkatnya kandungan serat pada FBISTO, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Edi (2010), kandungan SK BISTO dan FBISTO meningkat secara 

berurutan dari 16,66 % menjadi 21,06 %. Peningkatan SK ini diduga 

menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi pakan. Menurut Wahju (2004) 

standar kebutuhan SK dalam pakan ayam petelur adalah 3 

 

5 %, sementara itu di 

dalam kandungan zat makanan perlakuan P2 (9,92 %) lebih tinggi dari perlakuan 

P1 (8,68 %). Serat kasar yang terlalu tinggi di dalam pakan mengakibatkan daya 

cerna pakan menurun, sehingga konsumsi terhadap protein dan lemak dalam 

pakan juga menurun.  

Selain kandungan zat makanan, faktor yang mempengaruhi berat telur 

adalah besarnya kuning telur. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa berat kuning telur 

pada jenis pakan P1 sebesar 20,55 g dengan berat telur sebesar 56,78 g/butir, 

sedangkan untuk jenis pakan P2 mempunyai berat kuning lebih kecil yaitu sebesar 

20,33 dengan berat telur yang juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pakan 



  
P1 yaitu sebesar 53,93 g/butir. Ukuran telur yang semakin besar dipengaruhi oleh  

besar kuning telur yang bertambah lebih banyak daripada jumlah putih telur, 

selain itu besar telur yang telah lengkap lebih erat hubungannya dengan besar 

kuning telur dari pada faktor lain (Suprijatna, 2005). Tetapi perbedaan besar 

kuning telur pada penelitian ini  tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0,22 g 

sehingga memberikan pengaruh berbeda tidak nyata pada berat telur. 

Rata-rata berat telur pada penelitian ini telah sesuai dengan penyataan 

Suprijatna (2005) yang menyatakan bahwa standar berat telur adalah sebesar 54-

58 g. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi berat telur seperti 

kandungan zat makanan (protein, lemak, dan energi)  dan besar kuning telur telah 

sesuai dengan standar, dari sini dapat disimpulkan bahwa fermentasi tidak dapat 

meningkatkan kualitas pakan, sehingga hasil analisis statistik pada berat putih 

telur berbeda tidak nyata. 

    

4.1.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur 

Pengaruh jenis pakan terhadap tebal kerabang, berat jenis telur, dan warna 

kuning telur dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh Jenis Pakan Terhadap Tebal Kerabang, Berat Jenis, dan Warna 
Kuning Telur 

Perlakuan  Tebal kerabang telur 
(mm) 

Berat Jenis telur  Warna Kuning Telur 

P1 0,38 ± 0,02 1,090 ± 0,02 5,48 ± 1,33 
P2 0,37 ± 0,02 1,084 ± 0,03 6,19 ± 1,24 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil analisa statistik antara jenis pakan P1 

dan jenis pakan P2 memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P > 0,05) terhadap 

tebal kerabang telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi tebal kerabang telur 



  
adalah kandungan zat makanan khususnya kandungan Ca dan P dalam Pakan 

(Suprijatna, 2005). 

Pembentukan kerabang telur memerlukan pemasukan ion-ion Ca yang 

cukup dalam uterus dan adanya ion-ion karbonat dalam uterus dalam jumlah 

banyak digunakan untuk membentuk CaCO3 dari kulit telur (Wahju, 2004).  Oleh 

karena itu kandungan Ca dalam pakan sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

kerabang telur. Tebal kerabang yang relatif hampir sama pada jenis pakan 

perlakuan P1 dan P2 diduga karena kandungan Ca pada setiap jenis pakan tidak 

jauh berbeda yaitu kandungan Ca untuk jenis pakan P1 sebesar 3,40 % dan 3,43 % 

untuk jenis pakan P2. Adapun selisih antara keduanya hanya sebesar 0,03 %, hal 

inilah yang mengakibatkan tebal kerabang pada setiap jenis pakan berbeda tidak 

nyata. Selain itu kandungan Ca dalam setiap jenis pakan pada penelitian ini telah 

sesuai dengan standar, yaitu 3,25 

 

3,80 % (NRC, 1994) atau 3,25 

 

4,25 % (SNI. 

2006). 

Kandungan P dalam pakan juga mempengaruhi tebal kerabang telur. Sama 

halnya dengan kandungan Ca, selisih kandungan P pada jenis pakan P1 dan P2 

juga tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 0,05 %. Kandungan P pada jenis pakan 

P1 sebesar 0,53 % dan 0,58 % pada jenis pakan P2, hal inilah yang 

mengakibatkan tebal kerabang pada setiap jenis pakan berbeda tidak nyata. Selain 

itu juga kandungan P pada penelitian ini telah sesuai dengan standar yaitu 0,5 

 

0,8 % NRC (1994)  atau 0,50 

 

1,00 % (SNI, 2006). Kecukupan kandungan P 

dalam pakan juga penting karena kelebihan fosfor akan menghambat pelepasan 

kalsium tulang dan pembentukan kalsium karbonat dalam kelenjar kerabang 

sehingga dapat mengurangi kualitas kerabang telur (Wahju, 2004). 



  
Rata-rata tebal kerabang telur pada jenis pakan P1 sebesar 0.38 mm dan 

0.37 mm untuk jenis pakan P2 telah sesuai dengan pernyataan Butcher and Miles 

(2009) yang dikutip oleh Astuti (2010), menyatakan bahwa standar tebal kerabang 

telur berkisar antara 0,35 

 

0,38 mm. Berdasarkan data diatas dapat diketahui 

semua faktor yang mempngaruhi tebal kerabang telur telah sesuai dengan standar, 

dari sini dapat disimpulkan bahwa fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO 

tidak dapat memperbaiki kualitas pakan sehingga memberikan pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap kandungan zat makanan, seperti Ca dan P sehingga hasil 

analisa statistik tebal kerabang telur berbeda tidak nyata.  

4.1.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Jenis Telur  

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil analisa statistik antara jenis pakan P1 

dan jenis pakan P2 memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P > 0,05) terhadap 

berat jenis telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis telur adalah berat 

kerabang dan tebal kerabang telur. Seperti pernyataan Wineland (1989) yang 

menyatakan bahwa kerabang mempunyai pengaruh utama pada berat jenis telur 

utuh, karena kerabang mempunyai berat jenis dua kali lipat dibandingkan dengan 

komponen telur yang lainnya. Oleh karena itu berat jenis sering digunakan untuk 

mengetahui kualitas kerabang. 

Pada penelitian ini penulis tidak melakukan pengukuran pada berat 

kerabang, sehingga faktor yang paling berpengaruh terhadap berat jenis telur pada 

penelitian ini hanyalah tebal kerabang. Besarnya berat jenis telur yang relatif sama 

antara jenis pakan P1 dan P2 disebabkan karena tebal kerabang pada kedua jenis 

pakan tersebut juga tidak jauh berbeda yaitu, 0.38 mm untuk jenis pakan P1 dan 



  
0.37 mm untuk jenis pakan P2, yang mana diantara keduanya hanya selisih 0,01 

mm. Selain itu tebal kerabang pada penelitian ini sesuai dengan pernyataan 

Butcher and Miles (2009) yang dikutip oleh Astuti (2010), menyatakan bahwa 

standar tebal kerabang telur berkisar antara 0,35 

 

0,38 mm.  

Rata-rata berat jenis telur pada jenis pakan P1 sebesar 1,090 ± 0,02 dan 

1,084 ± 0,03 untuk jenis pakan P2. Hal ini sesuai dengan pendapat Idris dan Thohari 

(1993), yang menyatakan bahwa standar berat jenis telur adalah ± 1,09. Dalam 

penelitian ini semua faktor yang mempengaruhi berat jenis telur seperti tebal 

kerabang telah sesuai dengan standar dan tidak mempunyai selisih yang 

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fermentasi BISTO tidak dapat 

memperbaiki kualitas pakan, seperti kandungan Ca dan P sehingga 

mengakibatkan hasil analisa statistik tebal kerabang telur yang berpengaruh 

terhadap berat jenis berbeda tidak nyata.  

4.1.6  Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kuning Telur 

Pengukuran warna kuning telur sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui kualitas telur, karena konsumen menyukai telur dengan warna kuning 

telur berkisar antara kuning emas sampai jingga tua (Anggorodi,1985). Dalam 

penelitian ini pengaruh jenis pakan terhadap warna kuning telur dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Berdasarkan Tabel 7 hasil analisis statistik penggunaan jenis pakan P1 dan 

P2 memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap warna 

kuning telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi warna kuning telur adalah 

kandungan ß-karoten dan xanthophyll dalam pakan. Dalam pakan P1 dan P2 



  
sedikit mengandung ß-karoten dan xanthophyll. Fermentasi yang dilakukan 

terhadap BISTO tidak meningkatkan kandungan ß-karoten dan xanthophyll dalam 

pakan, sehingga kandungan ß-karoten dan xanthophyll tidak jauh berbeda, hal ini 

mengakibatkan Rata-rata warna kuning telur pada jenis pakan P1 dan P2 tidak 

jauh berbeda, yaitu sebesar 5,48 untuk jenis pakan P1 dan 6,19 untuk jenis pakan 

P2.    

Hasil analisis statistik penggunaan jenis pakan P1 dan P2 memberikan 

pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur, maka 

dari itu diluar analisis statistik penulis melakukan pembahasan secara deskriptif 

tentang penggunaan jenis pakan P0. Rata-rata warna kuning telur yang mendapat 

perlakuan P1 (5,48) dan P2 (6,19) lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 

P0 (7,75). Hal ini disebabkan karena perlakuan P0 merupakan salah satu bahan 

pakan sumber xanthophyll (zat warna kuning) yang mempunyai kandungan 

sebesar 17 mg/kg, sehingga pakan yang mengandung cukup jagung tidak akan 

mempunyai masalah dengan zat warna kuning (Amrullah, 2003), karena pada 

umumnya, suplementasi xanthophyll diperoleh dari bahan baku dengan 

menetapkan batas minimum kandungan xanthophyll pakan (> 15 mg/kg). Maka 

dari itu perlakuan P0 dapat meningkatkan warna kuning telur daripada perlakuan 

P1 dan P2.    

4.2 Pengaruh Level yang Tersarang pada Jenis Pakan Terhadap Kualitas 
Telur.      

Pengaruh level penggunaan tersarang pada jenis pakan terhadap berat 

putih telur, berat kuning telur, dan berat telur dapat dilihat pada Tabel 8. 



  
Tabel 8. Level Penggunaan (L) Tersarang pada Jenis Pakan (P) Terhadap Rata-

rata Berat Putih Telur, Berat Kuning, dan Berat Telur 

Perlakuan Berat putih telur 
(g) 

Berat kuning telur 
(g) 

Berat telur (g/butir) 

Jenis 
Pakan 

Level 

P1 

L1 36,56 ± 1,65 21,63 ± 0,88b

 

58,96 ± 2,78b 

L2 36,00 ± 1,24 21,56 ± 0,59b

 

58,18 ± 3,10ab 

L3 35,38 ± 2,90 20,69 ± 1,81ab

 

56,44 ± 2,76a 

L4 32,69 ± 2,37 18,31 ± 1,14a

 

53,55 ± 4,39a 

P2 

L1 35,19 ± 0,59 22,06 ± 3,54b

 

56,76 ± 2,62b 

L2 34,56 ± 1,65 21,19 ± 0,69ab

 

55,88 ± 0,53b 

L3 32,88 ± 0,78 19,13 ± 0,52a

 

52,95 ± 1,20ab 

L4 31,20 ± 0,43 18,94 ± 0,63a

 

50,11 ± 1,09a 

Keterangan: Notasi Huruf yang berbeda dalam perlakuan dan level yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)    

4.2.1 Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Berat Putih Telur  

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa Uji Jarak Berganda Duncan`s 

menunjukkan pola yang sama antara perlakuan level penggantian jagung tersarang pada 

jenis pakan P1 dengan P2 yaitu penambahan level tersarang pada jenis pakan 

memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P >0,05) terhadap berat putih telur. 

Besar Rata-rata berat putih telur pada setiap level penggantian jagung relatif 

hampir sama, tetapi terdapat penurunan berat secara tidak nyata pada setiap 

penambahan level. Oleh karena itu penulis melakukan analisa deskritif pada pola 

penurunan berat putih telur yang terjadi pada setiap penambahan level.  

Pada Tabel 8 dapat dilihat ayam yang mendapatkan perlakuan  pakan P1 

dan P2 menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang mendapat level 

penggunaan tersarang pada jenis pakan menurun secara tidak nyata dimulai dari 

level L1 (penggantian jagung 25 %) sampai terendah level L4 (penggantian 

jagung 100 %). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggantian 



 
jagung dapat menurunkan berat putih telur. Seperti yang telah di

sebelumnya bahwa penurunan berat putih telur pada jenis pakan P1L1 sampai 

P1L4 dan P2L1 sampai P2L4 disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan 

dan konsumsi protein. Protein merupakan kandungan zat makanan utama yang 

menentukan berat putih telur (S

penurunan berat putih telur yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis 

pakan P1 dan P2 ditampilkan pada Gambar 2.

 

Gambar 2. Persentase penurunan berat putih telur setiap level perlakuan P1 dan P2

  

Gambar 2. Menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

mendapatkan level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan semakin rendah 

berat putih telurnya. Seperti yang telah dibahas diatas penurunan berat putih telur  

disebabkan oleh kandungan protei

konsumsi protein. Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya 

meningkatkan kandungan protein dalam setiap level rata

sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata pada berat telur. Pendapat ini

juga didukung oleh Amrullah (2003) yang menyatakan bahwa kebutuhan telur 

akan protein sangat penting, penurunan kandungan protein dalam pakan dapat 

menurunkan jumlah putih telur dalam telur.
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jagung dapat menurunkan berat putih telur. Seperti yang telah di

sebelumnya bahwa penurunan berat putih telur pada jenis pakan P1L1 sampai 

P1L4 dan P2L1 sampai P2L4 disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan 

dan konsumsi protein. Protein merupakan kandungan zat makanan utama yang 

menentukan berat putih telur (S

penurunan berat putih telur yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis 

pakan P1 dan P2 ditampilkan pada Gambar 2.

. Persentase penurunan berat putih telur setiap level perlakuan P1 dan P2

Gambar 2. Menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

mendapatkan level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan semakin rendah 

berat putih telurnya. Seperti yang telah dibahas diatas penurunan berat putih telur  

disebabkan oleh kandungan protei

konsumsi protein. Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya 

meningkatkan kandungan protein dalam setiap level rata

sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata pada berat telur. Pendapat ini

juga didukung oleh Amrullah (2003) yang menyatakan bahwa kebutuhan telur 

akan protein sangat penting, penurunan kandungan protein dalam pakan dapat 

menurunkan jumlah putih telur dalam telur.
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jagung dapat menurunkan berat putih telur. Seperti yang telah di

sebelumnya bahwa penurunan berat putih telur pada jenis pakan P1L1 sampai 

P1L4 dan P2L1 sampai P2L4 disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan 

dan konsumsi protein. Protein merupakan kandungan zat makanan utama yang 

menentukan berat putih telur (Stadellman and Cotterill, 1977). Secara prosentis 

penurunan berat putih telur yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis 

pakan P1 dan P2 ditampilkan pada Gambar 2.

. Persentase penurunan berat putih telur setiap level perlakuan P1 dan P2

Gambar 2. Menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

mendapatkan level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan semakin rendah 

berat putih telurnya. Seperti yang telah dibahas diatas penurunan berat putih telur  

disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan dan juga disebabkan oleh 

konsumsi protein. Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya 

meningkatkan kandungan protein dalam setiap level rata

sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata pada berat telur. Pendapat ini

juga didukung oleh Amrullah (2003) yang menyatakan bahwa kebutuhan telur 

akan protein sangat penting, penurunan kandungan protein dalam pakan dapat 

menurunkan jumlah putih telur dalam telur.
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jagung dapat menurunkan berat putih telur. Seperti yang telah di

sebe lum nya bahw a penu runan bera t pu tih te lu r pada jen is pakan P 1L 1 sam pai 

P 1L 4 dan P 2L 1 sam pai P 2L 4 d isebabkan o leh kandungan p ro te in da lam pakan 

dan konsum si p ro te in . P ro te in m erupakan kandungan za t m akanan u tam a yang 

tade llm an and C o tte rill, 1977 ). S ecara p rosen tis 

penu runan bera t pu tih te lu r yang m endapat level penggunaan te rsarang pada jen is 

pakan P1 dan P2 ditampilkan pada Gambar 2.

 

. Persentase penurunan berat putih telur setiap level perlakuan P1 dan P2

Gambar 2. Menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

mendapatkan level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan semakin rendah 

berat putih telurnya. Seperti yang telah dibahas diatas penurunan berat putih telur  

n dalam pakan dan juga disebabkan oleh 

konsumsi protein. Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya 

meningkatkan kandungan protein dalam setiap level rata

sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata pada berat telur. Pendapat ini

juga didukung oleh Amrullah (2003) yang menyatakan bahwa kebutuhan telur 

akan protein sangat penting, penurunan kandungan protein dalam pakan dapat 

menurunkan jumlah putih telur dalam telur.

 

Selain itu, Idris dan Tohari (1993) 
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jagung dapat menurunkan berat putih telur. Seperti yang telah di

sebe lum nya bahw a penu runan bera t pu tih te lu r pada jen is pakan P 1L 1 sam pai 

P 1L 4 dan P 2L 1 sam pai P 2L 4 d isebabkan o leh kandungan p ro te in da lam pakan 

dan konsum si p ro te in . P ro te in m erupakan kandungan za t m akanan u tam a yang 

tade llm an and C o tte rill, 1977 ). S ecara p rosen tis 

penu runan bera t pu tih te lu r yang m endapat level penggunaan te rsarang pada jen is 

. Persentase penurunan berat putih telur setiap level perlakuan P1 dan P2

Gambar 2. Menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

m endapatkan leve l penggunaan tersarang pada jen is pakan akan sem ak in rendah 

bera t pu tih te lu rnya . S eperti yang te lah d ibahas d ia tas penurunan bera t pu tih te lu r  

n da lam pakan dan juga d isebabkan o leh 

konsum si p ro te in . F erm en tasi yang d ilakukan te rhadap B IS T O hanya 

m en ingkatkan kandungan p ro te in da lam se tiap leve l ra ta-ra ta sebesar 0 ,08 % , 

seh ingga m em berikan pengaruh yang tidak nya ta pada bera t te lu r. P endapa t in i

juga d idukung o leh A m ru llah (2003) yang m en yatakan bahw a kebu tuhan te lu r 

akan p ro te in sanga t pen ting , penu runan kandungan p ro te in da lam pakan dapa t 

S e la in itu , Id ris dan T ohari (1993) 

jagung dapa t m enurunkan bera t pu tih te lu r. S eperti yang te lah d ibahas 

sebelumnya bahwa penurunan berat putih telur pada jenis pakan P1L1 sampai 

P 1L 4 dan P 2L 1 sam pai P 2L 4 d isebabkan o leh kandungan p ro te in da lam pakan 

dan konsum si p ro te in . P ro te in m erupakan kandungan za t m akanan u tam a yang 

tade llm an and C o tte rill, 1977 ). S ecara p rosen tis 

penu runan bera t pu tih te lu r yang m endapat level penggunaan te rsarang pada jen is 

 

. Persentase penurunan berat putih telur setiap level perlakuan P1 dan P2

 

Gambar 2. Menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

mendapatkan level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan semakin rendah 

berat putih telurnya. Seperti yang telah dibahas diatas penurunan berat putih telur  

n dalam pakan dan juga disebabkan oleh 

konsumsi protein. Fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya 

rata sebesar 0,08 %, 

sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata pada berat telur. Pendapat ini

juga didukung oleh Amrullah (2003) yang menyatakan bahwa kebutuhan telur 

akan protein sangat penting, penurunan kandungan protein dalam pakan dapat 

Selain itu, Idris dan Tohari (1993) 

P1 P2

bahas 

sebelumnya bahwa penurunan berat putih telur pada jenis pakan P1L1 sampai 

P1L4 dan P2L1 sam pai P2L4 disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan 

dan konsum si protein. Protein m erupakan kandungan zat m akanan utam a yang 

tadellm an and Cotterill, 1977). Secara prosentis 

penurunan berat putih telur yang m endapat level penggunaan tersarang pada jenis 

 

G am bar 2. M enunjukkan bahw a dengan sem akin tinggi ayam yang 

m endapatkan level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan sem akin rendah 

berat putih telurnya. Seperti yang telah dibahas diatas penurunan berat putih telur  

n dalam pakan dan juga disebabkan oleh 

konsum si protein. Ferm entasi yang dilakukan terhadap BISTO hanya 

rata sebesar 0,08 % , 

sehingga m em berikan pengaruh yang tidak nyata pada berat telur. Pendapat ini

 

juga didukung oleh A m rullah (2003) yang m enyatakan bahw a kebutuhan telur 

akan protein sangat penting, penurunan kandungan protein dalam pakan dapat 

Selain itu, Idris dan Tohari (1993) 



  
juga menyatakan bahwa putih telur yang kental banyak mengandung protein-

protein.  

Berat putih telur pada jenis pakan P1 menurun sedikit demi sedikit pada 

setiap penambahan level tersarang mulai dari L1 sampai L4, begitu juga pada 

jenis pakan P2. Pola penurunan berat putih telur yang terjadi pada setiap level di 

kedua perlakuan disebabkan oleh konsumsi protein yang juga menurun (dapat 

dilihat pada Tabel 8) Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyansah 

(2008), bahwa berat putih telur menurun seiring dengan menurunnya konsumsi 

terhadap protein. Oleh sebab itu perlu diketahui konsumsi protein pada setiap 

harinya. Konsumsi pakan, kandungan protein pakan, konsumsi  protein dan 

efisiensi protein dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Konsumsi Pakan , Kandungan Protein, Konsumsi Protein, dan Efisiensi 
Protein 

Perlakuan Konsumsi 
Pakan 

(g/ekor/hari) 

Kandungan 
Protein 

Pakan (%) 

Konsumsi 
Protein 

(g/ekor/hari) 

Efisiensi 
Protein 

Jenis 
Pakan 

Level 

P1 

L1 115,70

 

16,142 18,67 1,95 

L2 114,87

 

16,229 18,64 1,93 

L3 113,60

 

16,31 18,52 1,91 

L4 107,91

 

16,4 17,69 1,84 

P2 

L1 115,19

 

16,4 18,89 1,86 

L2 112,10

 

16,75 18,77 1,84 
L3 109,41

 

16,81 18,39 1,78 

L4 100,01

 

17,441 17,44 1,74 

 

Pada Tabel 9 dapat dilihat secara kuantitatif kandungan protein pakan P1 

rata-rata sebesar (16,27 %) tidak jauh berbeda dibandingkan P2 (16,85 %), dengan 

demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas protein pakan P2 lebih 

rendah dari P1. Hal ini dibuktikan dengan efisiensi protein yang lebih baik adalah 

perlakuan P1 dibandingkan perlakuan P2, dimana ayam yang mendapat perlakuan 



  
P1 setiap gram protein dapat menghasilkan rata-rata 1,90 g berat putih telur 

sedangkan ayam yang mendapat perlakuan P2 setiap gram protein hanya 

menghasilkan rata-rata 1,80 g berat putih telur. Hal ini terbukti dengan hasil 

konsumsi protein ayam yang mendapat perlakuan P1 rata-rata sebesar 18,38 

g/ekor dan ayam yang mendapat perlakuan P2 rata-rata sebesar 18,35 g/ekor. 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa konsumsi protein berkaitan dengan konsumsi 

terhadap pakan. Dimana semakin menurun konsumsi terhadap pakan maka 

konsumsi proteinpun semakin menurun. Penurunan konsumsi terhadap pakan ini 

disebabkan karena fermentasi yang dilakukan pada BISTO meningkatkan 

kandungan serat kasar sebesar 11,66 % yaitu 16,66 % pada pakan BISTO  

meningkat menjadi 21,06 % pada pakan FBISTO. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kusumawati (2008), bahwa penurunan konsumsi pakan dapat disebabkan 

oleh kandungan SK pakan yang semakin meningkat. Serat kasar yang semakin meningkat 

mengakibatkan daya cerna pakan menurun sehingga berakibat pada konsumsi terhadap 

protein.     

Dalam peneliian ini seperti telah dibahas diatas bahwa kandungan protein 

dalam pakan sangat dibutuhkan untuk membentuk putih telur, pada setiap level 

perlakuan mengandung protein yang tidak jauh berbeda, yaitu rata-rata sebesar 

16,56 %. Hal ini sesuai dengan standar kebutuhan protein ayam petelur Strain Isa 

Brown periode layer kurang lebih sebesar (16,00 %). (Anonimous, 2000). Selain 

itu konsumsi terhadap protein juga telah sesuai dengan standar yaitu berkisar 

antara 17,69 

 

18,89. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggorodi (1985), yang 

menyatakan bahwa untuk pemeliharaan jaringan tubuh dan pembentukan telur 

maksimum pada ayam dewasa dibutuhkan sekitar 17,5-18,5 g protein setiap hari. 

Semua data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada setiap penambahan level 



 
penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

secara tidak nyata terhadap berat putih telur.

 
4.2.2 Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 

Berat Kuning Telur

  

Pada 

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata 

menurunkan 

menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang m

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

memberikan pengaruh terhadap

yang semakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

pakan, serta konsumsi terhadap keduanya. 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

telur ayam yang mendapat level penggu

ditampilkan
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penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

secara tidak nyata terhadap berat putih telur.

Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Berat Kuning Telur

Pada Tabel 8

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata 

menurunkan berat kuning telur. 

menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang m

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

memberikan pengaruh terhadap

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

pakan, serta konsumsi terhadap keduanya. 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

telur ayam yang mendapat level penggu

ditampilkan

 

pada Gambar 3

. Penurunan berat kuning

L1

penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

secara tidak nyata terhadap berat putih telur.

Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Berat Kuning Telur

 

Tabel 8

 

dapat dilihat hasil analisa statistik level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata 

berat kuning telur. 

menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang m

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

memberikan pengaruh terhadap

 

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

pakan, serta konsumsi terhadap keduanya. 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

telur ayam yang mendapat level penggu

pada Gambar 3.  

Penurunan berat kuning

 

L2

 
penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

secara tidak nyata terhadap berat putih telur.

Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 

dapat dilihat hasil analisa statistik level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata 

berat kuning telur. Ayam yang mendapat perlakuan P1 dan P2 

menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang m

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

 

berat kuning telur. Rata

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

pakan, serta konsumsi terhadap keduanya. 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

telur ayam yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P2 

 

telur setiap level perlakuan P1 dan P2

L3

penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

secara tidak nyata terhadap berat putih telur.

 
Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 

dapat dilihat hasil analisa statistik level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata 

Ayam yang mendapat perlakuan P1 dan P2 

menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang m

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

berat kuning telur. Rata

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

pakan, serta konsumsi terhadap keduanya. Penurunan berat kuning telur ayam 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

naan tersarang pada jenis pakan P2 

telur setiap level perlakuan P1 dan P2

L4

penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

P en g a ru h L ev e l T ersa ra n g p a d a J en is P a k a n P er lak u a n T erh a d a p 

d ap a t d iliha t h asil an a lisa sta tistik lev e l p en g g u n aan 

te rsaran g p ad a jen is p ak an m em b erik an p en g aru h y an g secara n y a ta 

A y am y an g m en d ap a t p erlak uan P 1 d an P 2 

m en u n ju k k an p o la y ang sam a y a itu ay am y an g m en d ap a t lev el p en g g u n aan 

te rsaran g p ad a jen is pak an m en u ru n d im u la i dari L 1 , L 2 , L 3 , d an L 4 . H al in i 

m en g in d ik asik an b ah w a sem ak in tin g g i lev el p en g g u n aan jen is p akan ak an 

b era t k u n in g te lu r. R a ta-rata berat kuning telur 

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

enurunan berat kuning telur ayam 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

naan tersarang pada jenis pakan P2 

telur setiap level perlakuan P1 dan P2

penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 

dapat dilihat hasil analisa statistik level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata (P<0,05) 

Ayam yang mendapat perlakuan P1 dan P2 

endapat level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

berat kuning telur 

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

enurunan berat kuning telur ayam 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

naan tersarang pada jenis pakan P2 

 

telur setiap level perlakuan P1 dan P2

 

P1

P2

penggantian jagung dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh menurun 

Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 

dapat dilihat hasil analisa statistik level penggunaan 

(P<0,05) 

Ayam yang mendapat perlakuan P1 dan P2 

endapat level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan 

berat kuning telur 

emakin menurun dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak dalam 

enurunan berat kuning telur ayam 

yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan berat kuning 

naan tersarang pada jenis pakan P2 



   
Gambar 3. menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi ayam yang 

mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan akan mendapatkan hasil 

berat kuning telur yang semakin rendah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya 

bahwa penurunan berat kuning telur disebabkan oleh kandungan lemak dalam 

pakan terutama asam linoleat. Dari segi kandungan makanan, maka dari semua 

lipida hanya asam linoleat merupakan makanan essensial bagi ayam, yaitu untuk 

pertumbuhan anak ayam, produksi telur maksimum dan berat kuning telur 

(Anggorodi, 1985). Jagung merupakan sumber utama dari asam linoleat, 

kandungannya kurang lebih 54,7 % (Anggorodi, 1985), sedangkan pada bungkil 

inti sawit hanya sebesar kurang lebih 7-11 % (Pasaribu, 2004) dan pada onggok 

hanya mengandung sedikit sekali asam linoleat. Oleh sebab itu kenapa pada setiap 

level penggantian jagung terjadi penurunan berat kuning telur mulai dari L1 

(penggantian jagung 25 %) hingga L4 (penggantian jagung 100 %), karena 

kandungan asam linoleat dalam bungkil inti sawit dan onggok tidak sebanding 

dengan kandungan asam linoleat dalam jagung.  

Berat kuning telur pada jenis pakan P1 menurun secara nyata pada setiap 

penambahan level tersarang mulai dari L1 sampai L4, begitu juga pada jenis 

pakan P2. Pola penurunan berat kuning telur yang terjadi pada setiap level di 

kedua perlakuan disebabkan oleh konsumsi asam linoleat yang terkandung dalam 

pakan juga menurun seiring dengan meningkatnya serat dalam setiap level 

perlakuan. Dalam penelitian ini fermentasi yang dilakukan terhadap BISTO 

meningkatkan kandungan serat dalam pakan. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Edi (2010), kandungan SK BISTO dan FBISTO meningkat secara 

berurutan dari 16,66 % menjadi 21,06 %. Peningkatan SK ini diduga 



  
menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi pakan. Menurut Wahju (2004) 

standar kebutuhan SK dalam pakan ayam petelur adalah 3 

 
5 %, sementara itu di 

dalam kandungan zat makanan pada P2L1 sebesar 5,9 % terus meningkat sampai 

pada P2L4 sebesar 11,43 %, sama halnya pada P1L1 kandungan seratnya sebesar 

6,4 % dan terus meningkat pada P1L4 sebesar 13,63 %. Serat kasar yang terlalu 

tinggi di dalam pakan mengakibatkan daya cerna pakan semakin menurun, 

sehingga konsumsi terhadap asam linoleat dalam pakan juga menurun. Dari 

semua data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar penggantian 

jagung dengan pakan perlakuan P1 maupun P2 maka terjadi penurunan yang 

semakin nyata pada berat kuning telur, karena kandungan asam linoleat dalam 

pakan perlakuan juga semakin sedikit.  

4.2.3 Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Berat Telur   

Pada Tabel 8 dapat dilihat hasil analisa statistik level penggunaan 

tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh yang secara nyata (P<0,05) 

menurunkan berat telur. Ayam yang mendapat perlakuan P1 dan P2 menunjukkan 

pola yang sama yaitu ayam yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis 

pakan menurun dimulai dari L1, L2, L3, dan L4. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi level penggunaan jenis pakan akan memberikan pengaruh terhadap 

berat telur. Rata-rata berat telur yang semakin menurun dipengaruhi oleh 

kandungan zat makanan dan besar kuning telur (Suprijatna, 2005). Kandungan 

makanan yang paling berpengaruh dalam menentukan berat telur adalah 

kandungan protein, lemak serta kandungan energi. Penurunan berat telur ayam 
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meningkat pada P1L4 sebesar 13,63 %. Serat kasar yang terlalu tinggi di dalam 

pakan mengakibatkan daya cerna pakan semakin menurun, sehingga konsumsi 

terhadap protein, lemak serta energi dalam pakan juga menurun.  

Selain kandungan makanan, berat kuning telur juga berpengaruh terhadap 

berat telur. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa berat kuning telur semakin 

menurun secara nyata seiring dengan penambahan level penggantian jagung, hal 

ini sesuai dengan berat telur yang juga semakin menurun secara nyata pada setiap 

penambahan level penggantian jagung. Sesuai dengan pernyataan Suprijatna 

(2005), yang menyatakan bahwa ukuran telur yang semakin besar dipengaruhi 

oleh  besar kuning telur yang bertambah lebih banyak daripada jumlah putih telur, 

selain itu besar telur yang telah lengkap lebih erat hubungannya dengan besar 

kuning telur dari pada faktor lain (Suprijatna, 2005).       

4.2.4 Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Tebal Kerabang Telur   

Pengaruh level penggunaan tersarang pada jenis pakan terhadap tebal 

kerabang, berat jenis, dan warna kuning telur dapat dilihat pada Tabel 10. Pada 

Tabel 10 dapat dilihat bahwa Uji Jarak Berganda Duncan`s menunjukkan pola yang 

sama antara perlakuan level penggantian jagung tersarang pada jenis pakan P1 dengan P2 

yaitu penambahan level tersarang pada jenis pakan memberikan pengaruh berbeda 

tidak nyata (P >0,05) terhadap tebal kerabang telur. Besar Rata-rata tebal 

kerabang telur pada setiap level penggantian jagung relatif hampir sama, tetapi 

terdapat penurunan berat secara tidak nyata pada setiap penambahan level. Oleh 

karena itu penulis melakukan analisa deskritif pada pola penurunan tebal kerabang 

telur yang terjadi pada setiap penambahan level. 



  
Tabel 10. Level Penggunaan (L) Tersarang pada Jenis Pakan (P) Terhadap   

Rata-rata Tebal Kerabang, Berat Jenis, dan Warna Kuning Telur 

Perlakuan  

Jenis 
Pakan 

Level 
Tebal Kerabang 

Telur (mm) 
Berat Jenis   Warna Kuning Telur 

P1 

L1 0,40 ± 0,01 1,107 ± 0,03 6,63 ± 0,43b

 

L2 0,38 ± 0,01 1,098 ± 0,01 6,13 ± 0,78b

 

L3 0,37 ± 0,02 1,086 ± 0,01 5,63 ± 0,88b

 

L4 0,36 ± 0,01 1,067 ± 0,01 3,56 ± 0,31a

 

P2 

L1 0,39 ± 0,02 1,104 ± 0,03 7,31 ± 0,24b

 

L2 0,38 ± 0,01 1,086 ± 0,02 6,69 ± 0,24b

 

L3 0,36 ± 0,01 1,079 ± 0,03 6,56 ± 0,13b

 

L4 0,35 ± 0,01 1,066 ± 0,02 4,19 ± 0,24a

 

Keterangan: Notasi Huruf yang berbeda dalam perlakuan dan level yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)  

Pada Tabel 10 dapat dilihat ayam yang mendapatkan perlakuan  pakan P1 

dan P2 menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang mendapat level 

penggunaan tersarang pada jenis pakan menurun secara tidak nyata dimulai dari 

level L1 (penggantian jagung 25 %) sampai terendah level L4 (penggantian 

jagung 100 %). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggantian 

jagung dapat menurunkan tebal kerabang telur. Seperti yang telah dibahas 

sebelumnya bahwa penurunan tebal kerabang telur pada jenis pakan P1L1 sampai 

P1L4 dan P2L1 sampai P2L4 disebabkan oleh kandungan kandungan Ca dan P 

dalam Pakan (Suprijatna, 2005).  

Pembentukan kerabang telur memerlukan pemasukan ion-ion Ca yang 

cukup dalam uterus dan adanya ion-ion karbonat dalam uterus dalam jumlah 

banyak digunakan untuk membentuk CaCO3 dari kulit telur (Wahju, 2004).  Oleh 

karena itu kandungan Ca dalam pakan sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

kerabang telur. Tebal kerabang yang relatif hampir sama pada P1L1 hingga P1L4 

dan pada P2L1 hingga P2L4 diduga karena kandungan Ca pada setiap jenis pakan 



  
tidak jauh berbeda yaitu hanya selisih rata-rata sebesar 0,07 % pada setiap level 

penggantian jagung. Hal inilah yang mengakibatkan level penggantian jagung 

dengan pakan perlakuan memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap tebal 

kerabang telur. Selain itu kandungan P dalam pakan juga mempengaruhi tebal 

kerabang telur. Sama halnya dengan kandungan Ca, selisih kandungan P pada 

setiap level penggantian jagung juga tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 0,05 

%. Hal ini juga mengakibatkan tebal kerabang pada setiap jenis pakan berbeda 

tidak nyata. Kecukupan kandungan P dalam pakan juga penting karena kelebihan 

fosfor akan menghambat pelepasan kalsium tulang dan pembentukan kalsium 

karbonat dalam kelenjar kerabang sehingga dapat mengurangi kualitas kerabang 

telur (Wahju, 2004).   

4.2.5 Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Berat Jenis Telur  

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa Uji Jarak Berganda Duncan`s 

menunjukkan pola yang sama antara perlakuan level penggantian jagung tersarang pada 

jenis pakan P1 dengan P2 yaitu penambahan level tersarang pada jenis pakan 

memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P >0,05) terhadap berat jenis telur. 

Besar Rata-rata berat jenis telur pada setiap level penggantian jagung relatif 

hampir sama, tetapi terdapat penurunan berat secara tidak nyata pada setiap 

penambahan level. Oleh karena itu penulis melakukan analisa deskritif pada pola 

penurunan tebal kerabang telur yang terjadi pada setiap penambahan level.  

Pada Tabel 10 dapat dilihat ayam yang mendapatkan perlakuan  pakan P1 

dan P2 menunjukkan pola yang sama yaitu ayam yang mendapat level 

penggunaan tersarang pada jenis pakan menurun secara tidak nyata dimulai dari 



  
level L1 (penggantian jagung 25 %) sampai terendah level L4 (penggantian 

jagung 100 %). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi level penggantian 

jagung dapat menurunkan berat jenis telur. Seperti yang telah dibahas sebelumnya 

bahwa penurunan berat jenis telur pada jenis pakan P1L1 sampai P1L4 dan P2L1 

sampai P2L4 disebabkan oleh besarnya haugh unit dan berat kerabang telur, tetapi 

dalam penelitian ini tidak dilakukan pengukuran pada haugh unit dan berat 

kerabang, jadi faktor yang paling terkait dengan berat jenis dalam penelitian ini 

adalah tebal kerabang telur. Seperti pernyataan Waldroup et al. (2000) yang 

menyatakan bahwa kerabang mempunyai pengaruh utama pada berat jenis telur 

utuh, karena kerabang mempunyai berat jenis dua kali lipat dibandingkan dengan 

komponen telur yang lainnya. Oleh karena itu berat jenis sering digunakan untuk 

mengetahui kualitas kerabang. Besarnya berat jenis telur yang menurun secara 

tidak nyata pada setiap level dipengaruhi oleh tebal kerabang yang juga menurun 

secara tidak nyata pada setiap penambahan level penggantian jagung. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa fermentasi BISTO tidak dapat memperbaiki kualitas 

pakan, seperti kandungan Ca dan P sehingga mengakibatkan hasil analisa statistik 

tebal kerabang telur yang berpengaruh terhadap berat jenis berbeda tidak nyata.  

4.2.6 Pengaruh Level Tersarang pada Jenis Pakan Perlakuan Terhadap 
Warna Kuning Telur   

Berdasarkan Tabel 10 hasil analisis statistik penggunaan jenis pakan P1 

dan P2  sebagai pengganti jagung memberikan pengaruh yang berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap warna kuning telur. Hasil penelitian mengindikasikan 

semakin sedikitnya penggunaan pakan P1 dan P2 akan mempengaruhi warna 

kuning pada telur. Hal ini karena kandungan karotenoid yang ada dalam pakan 



  
dapat mempengaruhi warna kuning telur. Jenis pakan P1 dan P2 sedikit 

mengandung komoditi berwarna kuning yaitu xanthophyll dan -caroten. Menurut 

Tanwiriah (2004) penggunaan tepung tapioka memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap warna kuning telur. Namun demikian, singkong tidak mengandung 

xanthophyll, sehingga di dalam onggok juga tidak mengandung xanthophyll. 

Namun demikian, di dalam minyak kelapa sawit memiliki kandungan ß-karoten 

(provitamin A) sebesar 500 part per million (ppm) (Bangun, 2004), sehingga 

dimungkinkan di dalam bungkil inti sawit hanya mengandung ß-karoten dalam 

jumlah yang sangat sedikit, karena sebagian besar ß-karoten ikut di dalam minyak 

kelapa sawit. Senyawa ß-karoten merupakan salah satu karotenoid yang 

mempunyai aktivitas vitamin A yang sangat tinggi. -karoten setelah diserap akan 

menjalani proses transformasi menjadi vitamin A sehingga bagi ayam petelur, -

caroten untuk membantu pigmentasi kuning pada telur. 

  Secara umum Tabel 10 menunjukkan bahwa level penggunaan tersarang 

pada jenis pakan memberikan pengaruh yang menurun sangat nyata (p<0,01) 

terhadap warna kuning telur. Perlakuan P1 dan P2 menunjukkan pola yang sama 

yaitu ayam yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan menurun 

L1, L2, L3, dan L4. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi level 

penggunaan jenis pakan akan memberikan pengaruh terhadap warna kuning telur 

yang semakin pudar. Secara prosentis penurunan Rata-rata warna kuning telur  

terhadap level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan P2 ditampilkan pada 

Gambar 5. 



    

Gambar 5. Penurunan warna kuning telur setiap level perlakuan P1 dan P2 

Dari Gambar 5. terlihat jelas bahwa penurunan warna kuning telur yang 

mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P2 tidak jauh berbeda 

dengan ayam yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1. 

Semakin tinggi level penggantian jagung menurunkan nilai warna kuning telur. 

Nilai warna kuning telur menurun disebabkan karena sedikitnya kandungan 

karoten dalam pakan yang dikonsumsi, karena karoten yang terkandung pada 

ayam yang mendapat level penggunaan tersarang pada jenis pakan P1 dan P2 

hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena karoten larut dalam minyak. Warna 

kuning pada telur adalah hasil dari pigmentasi yang berasal dari pakan yang 

disebut dengan karotenoid. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

penyerapan pigmentasi yaitu bahan baku pakan, formulasi pakan, manajemen dan 

kondisi ayam, dan kondisi pakan (Anonimus, 2009).     
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4.3 Perbandingan Antara Pakan Perlakuan dengan Pakan Kontrol  

Perbandingan antara pakan perlakuan dengan pakan kontrol dapat dilihat 

pada Tabel 11.  

Tabel 11. Perbandingan Antara Pakan Perlakuan dengan Pakan Kontrol  
P0 P1 P2 

Berat Putih Telur (g) 34,81 ± 2,639 35,16 ± 2,54 33,34 ± 1,64 
Berat Kuning Telur (g) 21,90 ± 3,94 20,55 ± 1,75 20,33 ± 2,15 
Berat Telur (g/butir) 57,00 ± 5,27 56,78 ± 3,67 53,93 ± 3,04 
Tebal Kerabang 0,386 ± 0,009 0,38 ± 0,02 0,37 ± 0,02 
Berat Jenis 1,107 ± 0,049 1,090 ± 0,02 1,084 ± 0,03 
Warna Kuning Telur 7,75 ± 0,447 5,48 ± 1,33 6,19 ±1,24

   

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata berat putih telur, berat 

kuning telur, berat telur, tebal kerabang, berat jenis dan warna kuning telur pada 

ayam yang mendapat jenis pakan perlakuan P1 dan P2 lebih rendah dibandingkan 

dengan telur ayam yang mendapatkan pakan P0. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas dari pakan P0 lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas dari jenis 

pakan P1 dan P2. Seperti yang diketahui pakan P0 merupakan pakan kontrol tanpa 

penggantian jagung, dimana jagung mempunyai kandungan zat makanan yang 

ideal bagi pembentukan telur ayam. Jagung mengandung energi metabolis sebesar 

3370 Kkal/kg, dan PK 8,6 %. (Wahju, 2004). Selain itu, jagung merupakan pakan 

sumber xanthophyll dan juga merupakan pakan sumber linoleat (Anggorodi, 

1985). Sehingga pakan yang mengandung cukup jagung tidak mempunyai 

masalah dengan kualitas telur. Sedangkan pada jenis pakan P1 dan P2 hanya 

mengandung sedikit xanthophyll dan linoleat sehingga warna kuning telur pada 

jenis pakan P1 dan P2 lebih pucat jika dibandingkan dengan pakan P0. Selain itu, 

kandungan energi metabolis antara jenis pakan P1 dan P2 juga lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pakan P0 dan juga kandungan serat pada pakan P1 dan P2 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan P0. Dari sini dapat disimpulkan 



  
bahwa kualitas pakan pada P1 dan P2 lebih rendah dari pada pakan P0, hal ini 

mengakibatkan kualitas telur pada pakan P0 lebih baik jika dibandingkan dengan 

kualitas telur pada jenis pakan P1 dan P2.   



  
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

5.1 KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan BISTO 

dan FBISTO sebagai pengganti jagung dapat menurunkan berat putih telur, berat 

kuning telur, berat telur, tebal kerabang, berat jenis, dan warna kuning telur. 

Dapat disimpulkan bahwa fermentasi yang dilakukan pada BISTO sebagai 

pengganti jagung tidak dapat memperbaiki kualitas telur.  

5.2 SARAN 

Untuk mendapatkan kualitas telur yang baik disarankan untuk tetap 

menggunakan jagung sampai ditemukan bahan pakan alternatif sebagai pengganti 

jagung.          
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Lampiran 1. Prosedur fermentasi campuran BIS dan Onggok dengan mix culture 

microbes                                 

BIS Onggok 

Dikukus 20 

 

25 menit 

Didinginkan 

55 % BIS + Onggok 45 % 

Dicampur sampai homogen 

Ditambah mix culture microbes  

(Bacillus sp, Trichoderma sp, 
Cellulomonas sp) 

Sesuai perlakuan 

Difermentasi dengan waktu 
inkubasi sesuai perlakuan 

(0, 36, 72, 108, 144 jam)  

(0, 36, 72, 108, 144 jam)

 

Suhu 25 

 

30 0C 

Ketebalan 2-3 cm 

Ditambah air dengan perbandingan w/w (1 : 1) 



  
Lampiran 2. Data adaptasi penelitian untuk penentuan rancangan penelitian 

Perlakuan Ulangan Berat telur (g/butir) 

P0 

1 57,4 
2 56,5 
3 48,6 
4 55,8 

P1 

1 56,4 
2 49,6 
3 53,8 
4 56,3 

P2 

1 52,5 
2 56,5 
3 56,8 
4 58,3 

P3 

1 58,4 
2 57,4 
3 51,6 
4 56,5 

P4 

1 57,5 
2 56,6 
3 57,6 
4 47,8 

P5 

1 56,7 
2 57,6 
3 55,7 
4 56,8 

P6 

1 58,3 
2 57,5 
3 47,6 
4 56,5 

P7 

1 52,7 
2 51,5 
3 56,6 
4 57,4 

P8 

1 55,6 
2 56,8 
3 57,6 
4 58,4  
Total 1995,2 

 

Rata 

 

rata 55,42 

 

Standar Deviasi 3,088 

 

Koefisien Keragaman 5,57 % 



  
Lanjutan lampiran 2.    

       Standar deviasi 
Koefisien Keragaman  =                                     x 100 %  

                Rata 

 
rata  

      3,088  
=              x 100 % 
     55,42 
= 5,57  %  

Koefisien keragaman 5,57 % ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).                  



  
Lampiran 3. Analisa statistik pengaruh Subtitusi BIS dan Onggok yang 

difermentasi dan tidak difermentasi terhadap berat putih dan kuning 
telur (g)  

Berat  putih telur 

Perlakuan Level 
Ulangan 

jumlah 
Rata-
rata 

Sd 
1 2 3 4 

P1 

1 34,75

 

36,25

 

36,50

 

38,75

 

146,25

 

36,56

 

1,65

 

2 35,25

 

36,00

 

35,00

 

37,75

 

144,00

 

36,00

 

1,24

 

3 33,75

 

39,50

 

35,25

 

33,00

 

141,50

 

35,38

 

2,90

 

4 31,25

 

30,75

 

36,00

 

32,75

 

130,75

 

32,69

 

2,37

 

Jumlah 135,00

 

142,50

 

142,75

 

142,25

 

562,50

  

35,16   

P2 

1 36,00

 

34,75

 

34,75

 

35,25

 

140,75

 

35,19

 

0,59

 

2 32,75

 

36,50

 

35,25

 

33,75

 

138,25

 

34,56

 

1,65

 

3 32,75

 

34,00

 

32,50

 

32,25

 

127,25

 

32,88

 

1,78

 

4 31,25

 

32,25

 

32,00

 

31,75

 

127,25

 

31,81

 

1,43

 

Jumlah 132,75

 

137,50

 

134,50

 

133,00

 

533,50

  

33,34   

  

Faktor koreksi 

FK    = 

 

        

= (562,50 + 533,50)2

   

2x4x4   

= 37538,00  

Jumlah kuadrat total  

JKT  = 2 - FK 

          = (34,752 + ..... + 31,752) 

 

37538,00  

=  441,313    



  
Jumlah kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan    = 

 
FK    

  = 562,502  + 533,502  

 
_ 37538,00    

     4x4 
  =26,281  

Jumlah kuadrat level  

JK (L- P1)  = 

     

            = 35,328  

JK (L- P2) = 

      

= 38,297  

JK (P-L) = JK (L-B1) + JK (L-B2)   

= 35,328 + 38,297 = 73,625  

JK Galat  = JK total 

 

JK perlakuan 

 

JK Level 

= 441,313 

 

26,281   73,625 

= 341,4063  

Analisa Ragam berat putih telur 

SK Db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan

 

1

 

26,2813

 

26,2813

 

2,142

 

4,26

 

7,82

 

P-L 6

 

73,6250

 

12,2708

 

0,863

 

2,51

 

3,67

 

Galat 24

 

341,4063

 

14,2253

       

Total 31

           



  
Kesimpulan : Perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata terhadap berat putih telur (F hit < F 5%), dan Level Perlakuan 

yang diberikan juga memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (F hit 

< F 5%) terhadap berat putih telur.   

Berat Kuning Telur  

Perlakuan Level 
Ulangan 

jumlah 
Rata-
rata 

sd 
1 2 3 4 

P1 
1 22,50

 

22,25

 

20,75

 

21,00

 

   86,50 21,63

 

0,88

 

2 20,75

 

22,00

 

21,50

 

22,00

 

86,25

 

21,56

 

0,59

 

3 21,75

 

21,75

 

21,25

 

18,00

 

82,75

 

20,69

 

1,81

 

4 17,00

 

18,00

 

18,50

 

19,75

 

73,25

 

18,31

 

1,14

 

Jumlah 64,25

 

82,00

 

84,00

 

82,00

 

80,75

 

328,75

 

20,55

 

P2 

1 18,00

 

20,25

 

25,50

 

24,50

 

88,25

 

22,06

 

3,54

 

2 20,50

 

20,75

 

22,00

 

21,50

 

84,75

 

21,19

 

0,69

 

3 19,25

 

19,75

 

18,50

 

19,00

 

76,50

 

19,13

 

0,52

 

4 19,75

 

19,00

 

18,75

 

18,25

 

75,75

 

18,94

 

0,63

 

Jumlah 65,50

 

77,50

 

79,75

 

84,75

 

83,25

 

325,25

 

20,33

  

Faktor koreksi 

FK  = 

 

        

= 13366,125  

Jumlah kuadrat total  

JKT = 2 - FK 

         = 115,750 

Jumlah kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan = 

 

FK    

  = 0,383 

Jumlah kuadrat level  



  
JK (L- P1)  = 

     
            = 28,824 

JK (L- P2) = 

     

          = 28,512 

JK (P-L) = JK (L-B1) + JK (L-B2)   

= 28,824 + 28,512 = 57,336  

JK Galat  = JK total 

 

JK perlakuan 

 

JK Level 

= 115,750 

 

0,383   57,336 

= 58,031 

Analisa Ragam berat kuning telur 

SK Db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan

 

1

 

0,3828

 

0,38281

 

0,04

 

4,26

 

7,82

 

P-L 6

 

57,3359

 

9,55599

 

3,95

 

2,51

 

3,67

 

Galat 24

 

58,0313

 

2,41797

       

Total 31

           

Kesimpulan : Perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap berat 

kuning telur (F hit > F 5%), sedangkan level pemberian  memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap berat kuning telur   ( F hit < F 5%).   

Hasil Uji Jarak Duncan s 

SE = 

 

     = 0,777491   

JNT = JND X SE 



  
2

 
3

 
4

 
JND 5%

 
2,92 3,07 3,15 

JNT 5%

 
3,079

 
3,219

 
3,297

  

P1 P2 
Level Rata-rata Notasi Level

 

Rata-rata

 

Notasi

 

L4 18,31

  

a L4 18,94

 

a 
L3 20,69

 

  ab L3 19,13

 

a 
L2 21,56

 

    b L2 21,19

  

ab 
L1 21,63

 

    b L1 22,06

 

    b 

            



  
Lampiran 4. Pengaruh Subtitusi BIS dan Onggok yang difermentasi dan tidak 

difermentasi terhadap Berat telur (g/butir).  

Perlakuan Level

 
Ulangan 

jumlah 
Rata-
rata 

sd 
1 2 3 4 

P1 

1 58,18

 

60,43

 

55,45

 

61,80

 

235,85

 

58,96

 

2,78

 

2 57,88

 

59,55

 

54,03

 

61,28

 

232,73

 

58,18

 

3,10

 

3 54,50

 

60,30

 

56,55

 

54,40

 

225,75

 

56,44

 

2,76

 

4 49,80

 

53,28

 

51,35

 

59,78

 

214,20

 

53,55

 

4,39

 

Jumlah 220,35

 

233,55

 

217,38

 

237,25

 

908,53

  

56,78   

P2 

1 59,75

 

57,88

 

53,73

 

55,70

 

227,05

 

56,76

 

2,62

 

2 56,48

 

56,03

 

55,83

 

55,20

 

223,53

 

55,88

 

0,53

 

3 52,38

 

54,63

 

52,95

 

51,85

 

211,80

 

52,95

 

1,20

 

4 49,53

 

51,58

 

50,25

 

49,08

 

200,43

 

50,11

 

1,09

 

Jumlah 218,13

 

220,10

 

212,75

 

211,83

 

862,80

  

53,93   

      

Standart deviasi 

  Sd  = 

 

Faktor koreksi 

FK  = 

 

      = (908,53 + 862,80)2

   

2x4x4   

= 98049,758 

Jumlah kuadrat total  

JKT  = 2 

 

FK  

= (58,18 + ..... + 49,08)2 - 98049,758   

= 405,903     



  
Jumlah kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan  = 

 
FK    

= (908,53 + 862,80)2  

 
-  98049,758     

4x4  

= 65,337  

Jumlah kuadrat level  

JK (L- P1) = 

    

= 220,352 + .... + 237,252 

  

_  908,53

  

4 4x4  

= 69,108 

JK (L- P2)  = 

    

= 218,132 + .... + 211,832

 

  _    908,53 

 

4 4x4  

= 109,647 

JK (P-L) = JK (L-B1) + JK (L-B2)   

= 69,108 + 109,647 = 178,75 

JK Galat = JK total 

 

JK perlakuan 

 

JK Level 

= 405,903 - 65,337 

 

178,755 
= 161,811     

Analisis Ragam Berat Telur 

SK Db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan 1 65,3367 65,33674

 

2,193059

 

4,26 7,82 
P-L 6 178,7551

 

29,79252

 

4,418868

 

2,51 3,67 
Galat 24 161,8108

 

6,742116

       

Total 31           



  
Kesimpulan : Perlakuan tidak memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap berat 

telur (F hit < F 5%), sedangkan level pemberian terhadap perlakuan 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (F hit > F 1%) terhadap 

berat telur. 

Hasil Uji Jarak Duncan s 

SE = 

 

     = 1,298279 

JNT = JND X SE 

2 3 4 

JND 1% 3,96 4,14 4,24 

JNT 1% 5,141 5,375 5,505 

 

Jenis pakan Rata-rata 
P1 56,78

 

P2 53,93 

 

P1 P2 
Level Rata-rata Notasi Level

 

Rata-rata Notasi 
L4 53,55

  

a L4 50,11

 

a 
L3 56,44

  

a L3 52,95

 

  ab 
L2 58,18

 

  ab L2 55,88

 

b 
L1 58,96

 

b L1 56,76

 

b 

        



  
Lampiran 5. Analisa statistik Subtitusi BIS dan Onggok yang difermentasi dan 
Tidak difermentasi terhadap tebal kerabang telur (mm). 

Perlakuan

 
Level

 
Ulangan 

Jumlah

 
Rata-
rata 

sd 
1 2 3 4 

P1 
1 0,41

 
0,40

 
0,40

 
0,38

 
1,58

 
0,40

 
0,01

 

2 0,38

 

0,38

 

0,37

 

0,39

 

1,48

 

0,37

 

0,01

 

3 0,37

 

0,38

 

0,36

 

0,40

 

1,49

 

0,37

 

0,02

 

4 0,37

 

0,34

 

0,37

 

0,37

 

1,07

 

0,36

 

0,01

 

Jumlah 1,51

 

1,49

 

1,49

 

1,54

 

5,65

  

0,38   

P2 

1 0,38

 

0,40

 

0,37

 

0,41

 

1,56

 

0,39

 

0,02

 

2 0,39

 

0,39

 

0,39

 

0,37

 

1,54

 

0,38

 

0,01

 

3 0,35

 

0,36

 

0,36

 

0,36

 

1,44

 

0,36

 

0,01

 

4 0,35

 

0,35

 

0,35

 

0,36

 

1,41

 

0,35

 

0,01

 

Jumlah 1,53

 

1,55

 

1,51

 

1,52

 

5,94

  

0,37   

 

Faktor koreksi 

FK  = 

  

= (5,65 + 5,94)2

 

2x4x4 
        = 4,201 

Jumlah kuadrat total  

JKT  = 2 - FK 

          = (0,412 + ....... + 0,362 ) - 4,201  

= 0,283 

Jumlah kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan  = 

 

FK    

= (5,65 + 5,94)2  

 

_ 4,201 
4x4   

= 0,003   

Jumlah kuadrat level  



  
JK (L- P1)      = 

     
            = 1,512 + ...... + 1,542  _  5,652

 
4  4x4  

= 0,040  

JK (L- P2) = 

     

        =  1,532 + ...... + 1,522

 

  _  5,942

 

4  4x4  
= 0,004  

JK (P-L) = JK (L-B1) + JK (L-B2)   

=0,040 + 0,004 = 0,044 

JK Galat  = JK total 

 

JK perlakuan 

 

JK Level 

= 0,283 - 0,003   0,044 
= 0,236 

Analisa Ragam Tebal Kerabang 

SK Db

 

JK KT F Hit

 

F 0.05

 

F 0.01

 

Perlakuan

 

1

 

0,0026

 

0,0026

 

0,3483

 

4,26

 

7,82

 

P-L 6

 

0,0445

 

0,0074

 

0,75461

 

2,51

 

3,67

 

Galat 24

 

0,2359

 

0,0098

       

Total 31

           

Kesimpulan : Perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata terhadap Tebal Kerabang telur (F hit < F 5%), dan Level 

Perlakuan yang diberikan juga memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (F hit < F 5%) terhadap Tebal kerabang telur.  



  
Lampiran 6. Analisa statistik Pengaruh Subtitusi BIS dan Onggok yang 
difermentasi dan tidak difermentasi terhadap Berat Jenis Telur. 

Perlakuan

 
Level

 
Ulangan 

jumlah 
Rata-
rata 

sd 
1 2 3 4 

P1  

1 1,103

 
1,068

 
1,138

 
1,119

 
4,428

 
1,107

 
0,030

 

2 1,105

 

1,106

 

1,094

 

1,086

 

4,391

 

1,098

 

0,010

 

3 1,071

 

1,085

 

1,088

 

1,101

 

4,344

 

1,086

 

0,012

 

4 1,077

 

1,062

 

1,070

 

1,061

 

4,269

 

1,067

 

0,007

 

Jumlah 4,355

 

4,320

 

4,390

 

4,366

 

17,432

 

1,090

  

0,022

  

P2 

1 1,073

 

1,088

 

1,140

 

1,117

 

4,418

 

1,104

 

0,030

 

2 1,069

 

1,093

 

1,070

 

1,110

 

4,342

 

1,086

 

0,020

 

3 1,090

 

1,106

 

1,073

 

1,047

 

4,316

 

1,079

 

0,025

 

4 1,090

 

1,045

 

1,070

 

1,060

 

4,265

 

1,066

 

0,019

 

Jumlah 4,322

 

4,332

 

4,353

 

4,334

 

17,341

 

1,084

  

0,026

  

Faktor koreksi 

FK = 

  

= (17,432 + 17,341)2

   

2x4x4 
    = 37,786 

Jumlah kuadrat total  

JKT  = 2 - FK 

         = (1,1032 + ...... + 1,0602) -  37,786  

= 0,017 

Jumlah kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan = 

 

FK   

= (17,432 + 17,341)2  

 

_ 37,78    
4x4    

= 0,0003   



  
Jumlah kuadrat level  

JK (L- P1)  = 

     
            = 4,3552 + ...... + 4,3662  _  17,4322

 

4 4x4 
= 0,004  

JK (L- P2)  = 

     

           = 4,3222 + ...... + 4,3342  _  17,3412

 

4  4x4  

= 0,003  

JK (P-L) = JK (L-B1) + JK (L-B2)   

= 0,004 + 0,003 = 0,007  

JK Galat  = JK total 

 

JK perlakuan 

 

JK Level 

= 0,017 - 0,0003 

 

0,007 
= 0,01036 

Analisis Ragam Berat Jenis Telur 

SK db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan 1

 

0,0003

 

0,0003

 

0,2803

 

4,26

 

7,82

 

P-L 6

 

0,0065

 

0,00107

 

2,4883

 

2,51

 

3,67

 

Galat 24

 

0,0104

 

0,00043

       

Total 31

           

Kesimpulan : Perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata terhadap berat jenis telur (F hit < F 5%), dan Level Perlakuan 

yang diberikan juga memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (F hit 

< F 5%) terhadap berat jenis telur.     



  
Lampiran 7. Analisa statistik Pengaruh Subtitusi BIS dan Onggok yang 

difermentasi dan tidak difermentasi terhadap warna kuning telur  

Perlakuan Level

 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata 

Sd 
1 2 3 4 

P1 
1 7,00

 

7,00

 

6,25

 

6,25

 

26,50

 

6,63

 

0,43

 

2 6,50

 

6,25

 

6,75

 

5,00

 

24,50

 

6,13

 

0,78

 

3 6,50

 

5,00

 

6,25

 

4,75

 

22,50

 

5,63

 

0,88

 

4 3,25

 

4,00

 

3,50

 

  3,50

 

14,25

 

3,56

 

0,31

 

Jumlah 23,25

 

22,25

 

22,75

 

19,50

 

87,75

 

    5,48   

P2 

1 7,50

 

7,50

 

7,00

 

7,25

 

29,25

 

7,31

 

0,24

 

2 6,50

 

6,75

 

7,00

 

6,50

 

26,75

 

6,69

 

0,24

 

3 6,50

 

6,75

 

6,50

 

6,50

 

26,25

 

6,56

 

0,13

 

4 4,25

 

4,50

 

4,00

 

4,00

 

16,75

 

4,19

 

0,24

 

Jumlah 24,25

 

25,50

 

24,50

 

24,25

 

99,00

  

   6,19   

 

Faktor koreksi 

FK    = 

 

         

= (87,75 + 99,00)2

   

2x4x4  
= 1089,861  

Jumlah kuadrat total  

JKT  = 2 - FK 

          = (7,002 + ...... + 4,002)  - 1089,861  

= 53,826 

Jumlah kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan  = 

 

FK     

= 87,752 + 99,002 

 

_  1089,861 
4x4   

= 3,955  



  
Jumlah kuadrat level  

JK (L- P1)     = 

     
            = (26,502 + ...... + 14,252)  _  87,752

 

4  4x4   
= 21,699  

JK (L- P2)  = 

     

           = (29,252 + ....... + 16,752)  _  99,002

 

4  4x4   
= 22,625  

JK (P-L) = JK (L-B1) + JK (L-B2)   

= 21,699 + 22,625 = 44,324  

JK Galat  = JK total 

 

JK perlakuan 

 

JK Level 

= 53,826 

 

3,955 

 

44,324 
= 5,547   

Analisa Ragam Warna Kuning Telur 

SK Db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01 
Perlakuan

 

1

 

3,9551

 

3,9551

 

0,53538

 

4,26

 

7,82

 

P-L 6

 

44,3242

 

7,3874

 

31,9634

 

2,51

 

3,67

 

Galat 24

 

5,5469

 

0,2311

       

Total 31

 

Kesimpulan : Perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap 

warna kuning telur (F hit < F 5%), sedangkan level pemberian 

terhadap perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (F 

hit > F 1%) terhadap warna kuning telur. 



  
Hasil Uji Jarak Duncan s 

SE = 

 
     = 0,2404 

JNT = JND X SE 

2 3 4 
JND 1%

 

3,96 4,14 4,24 
JNT 1%

 

0,952

 

0,995

 

1,019

  

P1 P2 

Level Rata-rata Notasi Level Rata-rata Notasi 

L4 3,56

 

a L2 4,19

 

a 
L3 5,63

 

  b L1 6,56

 

  b 
L2 6,13

 

  b L3 6,69

 

  b 
L1 6,63

 

  b L4 7,31

 

  b 

           



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

