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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam arab lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

ayam kampung, karena ayam arab mempunyai kemampuan 

produksi telur yang lebih tinggi. Ayam kampung hanya 

mampu memproduksi telur dalam setahun 39 sampai 130 butir 

per tahun, sedangkan ayam arab apabila dibudidayakan secara 

intensif setiap tahun dapat bertelur hingga 280 butir. 

(Binawati, 2008) 

Ayam Arab merupakan keturunan dari Ayam Brakel 

Kriel-Silver dari Belgia; keberadaannya di Indonesia karena 

dibawa oleh orang-orang  Indonesia yang datang dari  Saudi 

Arabia. Masyarakat memelihara Ayam Arab terutama untuk 

produksi telur, yang mencapai 190-250 butir per tahun dengan 

berat telur 42,3 gram. Kuning telur lebih besar volumenya 

mencapai 53,2% dari total berat telur. Warna kerabang telur 

sangat bervariasi yakni putih, kekuningan dan coklat. Warna 

kulit yang kehitaman dengan daging yang lebih tipis dibanding 

ayam kampung menjadikannya jarang dimanfaatkan sebagai 

pedaging. Namun potensi genetis ayam Arab akan muncul jika 

kondisi lingkungannya memungkinkan. Pakan sangat 

mempengaruhi produksi telurnya. Beberapa pengalaman 

pemelihara ayam Arab, bahwa pemberian pakan campuran 

dedak, jagung dan konsentrat dengan perbandingan 1 : 2 : 3 

dapat menghasilkan 70-80% selama 2 tahun (Sukmawati, 

2011). 
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Berdasarkan brosur yang ada pada produk (Lampiran 

14), Curmint plus Vit merupakan produk suplemen herbal 

yang efektif menurunkan jumlah infestasi cacing 

gastrointestinal 64,45 %, menambah daya tahan tubuh, 

meningkatkan metabolisme, memperbaiki konsumsi pakan, 

dan meningkatkan bobot telur sebesar 25,48 gr. Pakan yang 

kurang bergizi akan menurunkan kondisi tubuh ayam. 

Akibatnya, ayam menjadi lemah dan kurus, sehingga mudah 

diserang penyakit. Guna  menambah gizi yang terkandung di 

dalam pakan perlu penambahan Curmint plus Vit. Penambahan 

Curmint plus Vit ke dalam pakan menjadikan penggunakan 

pakan lebih efisien karena selain gizi pakan yang tercukupi, 

metabolisme ayam juga meningkat selain itu juga dapat 

meningkatkan bobot telur, sehingga ukuran telur terlihat lebih 

besar dibandingkan dengan tanpa penambahan Curmint plus 

Vit ke dalam pakan. Zat- zat yang terkandung di dalam 

Curmint plus Vit, antara lain ekstrak Curcuma aeruginosa, 

ekstrak Curcuma xanthoriza, vitamin A, vitamin D, vitamin E, 

vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, 

vitamin C, nicothinic, calcium-D-panthotenate,  dan elaktrolit 

berupa Natrium, Kalium, Kalsium dan Magnesium. 

Kandungan kalsium yang terdapat  di dalam Curmint plus Vit 

dapat meningkatkan ketebalan kerabang telur. Temulawak 

sendiri mengandung protein yang juga berpengaruh terhadap 

peningkatan kandungan protein di dalam telur.  Adapun 

kualitas telur yang diukur diantaranya adalah warna kuning 

telur, tebal kerabang telur, kandungan kolesterol kuning telur, 

volume putih telur dan kuning telur, Haugh unit, spesific 

gravity, dan kandungan protein telur. 

Vitamin komersial yang digunakan sebagai pembanding 

dari Suplemen herbal adalah Strong egg. Strong Egg adalah 
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bubuk yang larut dalam air yang mengandung asam amino dan 

multivitamin yang dibutuhkan untuk produksi telur yang 

optimal dan berkualitas. Strong Egg ini memiliki keunggulan 

dapat memperkuat kulit telur, mencegah telur tipis dan rapuh, 

meningkatkan ukuran telur sehingga dapat menghasilkan telur 

yang lebih besar dan lebih berat, dapat meningkatkan produksi 

telur dan memperpanjang masa produksi telur serta 

mempersingkat periode molting. (Kusumawati, 2009) 

Pemberian pakan sangat mempengaruhi kualitas telur 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian tentang 

penambahan Suplemen herbal dan vitamin komersial dalam 

pakan ini dilakukan untuk mengetahui kualitas telur ayam arab 

yang baik dan yang diinginkan oleh konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

bagaimana pengaruh perbedaan Penambahan Suplemen herbal  

Dan Vitamin Komersial dalam Pakan Terhadap Kualitas Telur 

Ayam Arab yang meliputi tebal kerabang telur, volume putih 

dan kuning telur, warna kuning telur, kandungan kolesterol 

kuning telur, Haugh unit dan kandungan protein telur. Vitamin 

komersial lain yang dipakai adalah Strong Egg  yang memiliki 

kegunaan hampir sama dengan Suplemen herbal (Curmint plus 

Vit). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Pengaruh Penambahan Suplemen herbal  

Dan Vitamin Komersial dalam Pakan Terhadap Kualitas Telur 
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Ayam Arab  yang meliputi warna kuning telur, tebal kerabang 

telur, kandungan kolesterol kuning telur, volume putih telur 

dan kuning telur, Haugh unit dan kandungan protein telur.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

bahan pertimbangan bagi peternak pada umumnya dan peneliti 

pada khususnya untuk memilih vitamin mana yang baik untuk 

digunakan. Serta diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan 

pada ternak unggas yang lain. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Curmint Plus Vit merupakan suplemen herbal yang 

mengandung Curcuma aeruginosa Roxb, Curcuma xanthoriza 

L, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, 

Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Nicothinic, 

Calcium-D-panthotenate, serta Elektrolit berupa Natrium, 

Kalium, Kalsium dan Magnesium yang dapat meningkatkan 

nafsu makan, menambah daya tahan tubuh, meningkatkan 

metabolisme tubuh dan meningkatkan bobot telur. Kandungan 

kalsium di dalam Suplemen herbal ini dapat berpengaruh 

terhadap tebal cangkang telur ayam arab. Kalsium  merupakan 

mineral utama yang dibutuhkan dalam proses pembentukan 

telur, oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan mineral pada 

ayam arab petelur sangat penting agar dapat memproduksi 

telur dengan kualitas yang baik. 

Adanya telur yang pecah maupun retak dalam suatu 

peternakan ayam petelur adalah kerugian bagi peternak karena 

mineral khususnya kalsium yang terkandung di dalam pakan 
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masih belum mencukupi kebutuhan ternak untuk membantu 

proses pembentukan telur, oleh karena itu perlu dilakukan 

penambahan kalsium yang salah satunya terkandung di dalam 

Suplemen herbal tersebut. 

Salah satu komponen zat makanan utama lainnya yang 

terkandung di dalam Suplemen herbal ini adalah vitamin. 

Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam 

jumlah sedikit atau disebut pula dengan zat mikro makanan 

namun mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar 

terhadap produktivitas ayam. Defisiensi salah satu vitamin 

akan berpengaruh terhadap performa produksi telur maupun 

pertumbuhan. Ketersediaan vitamin akan membantu proses 

metabolisme zat makanan lainnya, seperti karbohidrat, protein 

dan lemak sehingga dapat dicerna. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang penambahan Suplemen herbal 

dan Vitamin komersial lain di dalam pakan ayam arab petelur 

untuk mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap kualitas 

telur. 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan Suplemen herbal dan Vitamin Komersial 

dalam pakan dapat meningkatkan kualitas telur ayam arab. 
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