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THE EFFECT OF USE AJITEIN IN LAYING HEN
FEED ON EGGS QUALITY

Akhmad Arif1, Irfan H. Djunaidi2, and Osfar Sjofjan2

ABSTRACT

The aim of this reserch was to find out the effect of
the use of “ajitein” on performance in the production of laying
hens. The purpose of this research was to observe the effect of
the use of "ajitein" performances in the production of feed for
laying hens. A total of 80 Isa Brown laying hens from 22 to 27
week of age were randomly allotted to four dietary treatments
with 4 replication groups of 5 hens. Dietary treatment were:
basal feed without the use of "ajitein" (P0), basal substituted
with concentrate feed + "ajitein" 2.5 % (P1), basal substituted
with concentrate + "ajitein" 5 % (P2) and basal substituted
with concentrate feed + "ajitein" 7.5 % (P3). The variables
were the weight of egg, white and yolk volume, Haugh units,
specific gravity and egg yolk protein content. Data was
analyzed with Completely Randomized Design (CRD). The
addition of "ajitein" in the feed was not influenced
significantly (P> 0.05) to the weight of egg, white and yolk
volume, Haugh units, specific gravity and egg yolk protein
content. Based on the research that is done it can be concluded
that the use of "ajitein" in the feed at the level of 2.5% - 7.5%
showed no significantly different results on the quality of egg
laying hens. Use Ajitein up to the level of 7.5% had no
negative effects on the quality of the eggs.

Keywords: “ajitein”, feed, egg quality.



EFEK PENGGUNAAN AJITEIN DALAM PAKAN
TERHADAP KUALITAS TELUR AYAM PETELUR

Akhmad Arif1, Irfan H. Djunaidi2, dan Osfar Sjofjan2

RINGKASAN

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan selama 42
hari di Peternakan Milik Bapak haji asik, Desa Tumpuk
Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Analisa
proksimat bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi
dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
efek terbaik penggunaan campuran “ajitein”  dalam pakan
terhadap kualitas telur ayam petelur. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembaca
diberbagai kalangan sebagai bahan informasi dan
pertimbangan penggunaan “ajitein” dalam pakan terhadap
kualitas telur ayam petelur.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
ayam petelur Strain Isa Brown umur 22 - 27 minggu sebanyak
80 ekor dengan rata - rata produksi 80 %. Pengamatan
dilakukan selama 42 hari. Ajitein yang digunakan dalam
penelitian ini adalah limbah cair berasal dari pabrik bumbu
masak PT. Ajinomoto, Mojokerto, Jawa Timur. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan di lapang
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Perlakuan disusun berdasarkan iso energi dan iso protein
sesuai dengan perlakuan antara lain pakan basal tanpa



penggunaan “ajitein” (P0), pakan basal dengan substitusi
konsentrat + “ajitein” 2,5 %  (P1), pakan basal dengan
substitusi konsentrat + “ajitein” 5 % (P2) dan pakan basal
dengan substitusi konsentrat + “ajitein” 7,5 % (P3).  Masing –
masing perlakuan diulang 4 kali sehingga terdapat 16 unit
percobaan dan setiap unit terdiri dari 5 ekor ayam petelur.
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Berat telur
(g/butir), Volume putih telur dan kuning telur, Haugt Unit
(HU) Telur, Berat gravitasi telur / Specific Gravity,
Kandungan protein kuning telur (%). Data yang diperoleh
dalam penelitian ini ditabulasi dengan program exel dan
dilakukan analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak
Lengkap. Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan
masing-masing kelompok dilakukan  Uji Jarak Berganda
Duncans.

Hasil penelitian menunjukkan rata- rata berat telur dari
perlakuan P0, P1, P2, dan P3 secara berturut – turut adalah
65,42; 64,67; 65,67; dan 67,33 g/butir. Rata – rata volume
putih dan kuning telur dari P0, P1, P2, dan P3 secara berturut –
turut adalah 33,66; 35,28; 36,68; 33,73 dan 18,36; 17,70;
17,85; 18,93 (ml / 60gr butir telur).. Secara kesuluruhan P0
dan P3 memiliki volume total (kuning telur) lebih besar dari
pada P1 dan P2, sedangkan kesuluruhan P1 dan P2 memiliki
volume total (putih telur) dari pada P0 dan P3. rata- rata haugh
unit dari perlakuan P0, P1, P2, dan P3 secara berturut – turut
adalah 68,14; 69,92; 69,10; dan 67,81. Pada telur – telur yang
di lakukan pengamatan HU, di dapatkan rata – rata berat telur
setiap perlakuan adalah P0 = 65,42; P1 = 64,67; P2 = 65,67;
P3 = 67,33. Specific gravity dari perlakuan P0, P1, P2, dan P3
secara berturut – turut adalah 1,08; 1,08; 1,08; dan 1,08. rata-



rata kandungan protein kuning telur dari perlakuan P0, P1, P2,
dan P3 secara berturut – turut adalah 29,73; 29,84; 29,56; dan
29,83. Perlakuan penambahan Ajitein terhadap pakan
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap
berat telur, volume putih dan kuning telur, haugh unit, specific
gravity telur dan kandungan protein kuning telur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa penggunaan “ajitein” dalam pakan pada
level 2,5 % - 7,5 %  menunjukkan hasil yang tidak berbeda
nyata terhadap kualitas telur ayam petelur yang meliputi berat
telur, volume putih dan kuning telur, haugh unit telur (HU),
berat gravitasi / specific gravity, kandungan protein kuning
telur. Penggunaan Ajitein sampai dengan  level 7,5 % tidak
memberikan efek negatif pada kualitas telur.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Salah satu usaha peternakan yang dapat
menanggulangi kekurangan akan protein hewani dengan cepat
adalah usaha peternakan ayam petelur. Keberhasilan usaha
peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh tiga faktor penting,
yaitu bibit, pakan dan manajemen. Pakan merupakan faktor
utama yang mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan
ayam petelur yaitu sekitar 60 - 70 %. Oleh karena itu, pakan
yang digunakan harus memenuhi semua kebutuhan zat
makanan ayam petelur, selain itu tidak mengandung zat-zat
kimia yang berbahaya bagi ternak maupun konsumen yang
akan mengkonsumsi hasil ternak. Hal tersebut bertujuan untuk
mendapatkan produksi telur yang optimal, rendah tingkat
kontaminasi mikroba patogen dan residu senyawa kimia
sintetik serta mengandung protein dan ß-karoten yang tinggi
(Santoso et al., 2008)

Pakan dalam usaha peternakan unggas memiliki
peranan pokok yang perlu mendapat perhatian selain bibit dan
manajemen. Menurut Wiharto (1997) pakan merupakan
komponen terbesar dari biaya produksi yaitu mencapai 60 - 70
%. Oleh karena itu, masalah ketersediaan bahan pakan ternak
unggas sangat terkait dengan pengembangan usaha
peternakan. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan bahan



pakan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan
produksi ternak.

Upaya yang bisa di lakukan untuk mengatasi masalah
ketersediaan bahan pakan tersebut salah satunya adalah
dengan memanfaatkan ketersediaan bahan pakan lokal yang
bisa dijadikan sebagai bahan pakan ternak unggas. Bahan
pakan lokal pada umumnya tersedia dalam jumlah yang sangat
besar, sehingga memungkinkan harga untuk mendapatkan
mendapatkan relatif lebih murah, selain itu ketersediaan yang
dalam jumlah besar tersebut menjadikan keberadaan pakan
tetap terjaga.

Satu bahan pakan alternatif yang sudah ada, tetapi
penggunaannya belum optimal yaitu memanfaatkan
mikroorganisme yang berupa protein sel tunggal (PST).
Nutrisi penting yang terdapat dalam pakan adalah protein,
karena protein berperan penting dalam pertumbuhan sel - sel
tubuh ternak dan pakan yang kaya akan protein dapat
menghasilkan performance yang optimal. Protein sel tunggal
(PST) merupakan mikoorganisme uniseluler yang
menggunakan bakteri melalui proses fermentasi, kemudian
diekstrak dalam bentuk kering. Salah satu sumber protein pada
pakan ternak terdapat pada ajitein yaitu mikroorganisme yang
berupa protein sel tunggal (Single Cell Protein), dimana
dengan pemberian kurang dari 5 % dapat meningkatkan total
konsumsi pakan dan sebagai zat aditif di dalam pakan. Tetapi
PST juga dapat menurunkan konsumsi dan pertumbuhan ayam
bila digunakan dalam jumlah diatas 7,5 % (Ramli, 2004).

Ajitein merupakan PST dengan asam amino dan kadar
protein tinggi dan bebas Salmonella sp. Salah satu kelebihan



ajitein dibandingkan dengan sumber protein lain bahan pakan,
dengan mengandung beta glukan, ajitein dapat meningkatkan
efek stimulasi kekebalan tubuh berguna untuk meningkatkan
sistem kekebalan tubuh ternak. Dalam industri pengolahan
pakan ternak ajitein dapat diaplikasikan sebagai sumber
protein alternatif (Anonymous, 2009).

Fungsi dari ajitein sebagai material bahan pakan
tambahan alternatif yang berpotensi sebagai bahan alternatif
subtitusi tepung ikan dan bungkil kedelai, keduanya
mengandung sumber protein memadai namun kendala dari
bahan pakan ini adalah harga yang relatif tinggi karena mata
rantai distribusi, dan ketersediaan bahan tersebut yang
terbatas.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi
permasalahan adalah bagaimana pengaruh efek penggunaan
"ajitein" dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur.

1.3  Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui efek terbaik penggunaan campuran “ajitein”
dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur.



1.4  Manfaat

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan
dapat digunakan oleh pembaca diberbagai kalangan sebagai
bahan informasi dan pertimbangan penggunaan “ajitein”
dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur.

1.5  Kerangka Pikir

Ayam petelur merupakan ayam yang sangat efisien
dalam menghasilkan telur (Djannah, 1984). Berdasarkan
kebutuhan zat makanan fase pemeliharaan ayam petelur
dibedakan menjadi tiga yaitu, fase starter mulai umur 0 – 6
minggu, fase grower mulai umur 6 – 18 minggu, dan fase
layer diatas umur 18 minggu. Menurut Amrullah (2003)
sebanyak 72 % protein dalam tubuh ayam petelur akan
dimanfaatkan untuk proses pembentukan telur, sedangkan
sisanya untuk metabolisme basal, pertumbuhan badan dan
bulu. Salah satu protein yang dapat digunakan adalah protein
sel tunggal (PST). Protein sel tunggal (PST) merupakan bahan
baku pakan yang diperoleh dari proses biofermentasi oleh
organisme sel tunggal. Sardjoko, (1991), menyebutkan bahwa
PST dibiakkan terutama untuk memperoleh kandungan
protein, meskipun kenyataannya juga mengandung
karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan senyawa nitrogen
bukan protein yaitu asam nukleat, sedangkan Soetanto, (1995),
menyatakan bahwa produksi PST lebih ditekankan pada upaya
menghasilkan asam amino melalui proses fermentasi.



Protein sel tunggal adalah bahan makanan berkadar
protein tinggi yang berasal dari mikroba. Istilah protein sel
tunggal (PST) digunakan untuk membedakan bahwa PST
berasal dari organisme bersel tunggal atau banyak.
Pemanfaatan mikroorganisme sehingga menghasilkan
makanan berprotein tinggi secara komersial dimulai sejak
Perang Dunia I di Jerman dengan memproduksi khamir torula.
Operasi utama dalam produksi protein sel tunggal adalah
fermentasi yang bertujuan mengoptimalkan konversi substrat
menjadi massa microbial (Anonymous, 2012).

Protein sel tunggal (PST) memiliki kandungan lisin
yang tinggi serta kemampuan yang  tinggi untuk tumbuh pada
pH asam. PST yang terdapat pada “ajitein” adalah bakteri
brevibacterium SP. Salah satu produk bahan pakan sumber
PST yang berasal dari bakteri tersebut adalah “ajitein”, dimana
“ajitein” mempunyai total digestible nutrien (TDN) 65 % dan
energi metabolisme 2.69 Mkal/kg.

Ajitein merupakan suatu protein sel tunggal yang
memiliki keunggulan mengandung protein tinggi lebih dari 50
% dari berat kering, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral
serta kaya akan asam amino seperti lisin dan metionin.
“Ajitein” juga sumber PST yang bebas Salmonella sp dan
bebas dari Aflatoxin B (Anonymous, 2009). Ajitein yang
mengandung protein tinggi nantinya diharapkan mampu
meningkatkan penampilan produksi pada ternak. Berdasarkan
uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang adanya
pengaruh penambahan “ajitein” dalam pakan terhadap
penampilan produksi ayam petelur.



1.6  Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah efek penggunaan
“ajitein” dalam pakan dapat meningkatkan penampilan
produksi ayam petelur yang meliputi berat telur, volume putih
telur dan kuning telur, haugt unit telur, berat gravitasi telur,
dan kandungan protein kuning telur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayam Petelur

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang
dipelihara khusus untuk diambil telurnya (Eva, 2008).
Berdasarkan kebutuhan zat makanannya fase pemeliharaan
ayam petelur dibedakan menjadi tiga yaitu, fase starter mulai
umur 0 – 6 minggu, fase grower mulai umur 6 – 18 minggu,
dan fase layer di atas umur 18 minggu (NRC, 1994). Menurut
Wahju (2004) fase layer juga dapat dibagi dalam dua tahap
fase produksi. Fase I ayam mulai bertelur pada umur 22
minggu, bobot badan 1350g dan konsumsi pakan sebanyak 75
g/ekor/hari. Selama 20 minggu dari periode 22-42 minggu
diharapkan ayam mencapai puncak produksi ± 85 - 90 %,
bobot badan sampai ±1800 g dan berat telur naik dari
40g/butir menjadi 56 g/butir. Fase I adalah periode yang
sangat kritis selama hidup berproduksi. Kebutuhan zat
makanan harus terpenuhi secara baik, sehingga ayam petelur
dapat berproduksi dengan baik. Fase II mulai umur 42 - 72
minggu dan ayam telah mencapai bobot badan yang tetap.

Menurut Eva (2008) ayam petelur dibedakan menjadi
dua yaitu :

A. Tipe ayam petelur ringan
Tipe ayam petelur ini disebut dengan ayam petelur

putih. Ayam petelur ringan ini mempunyai badan
kecil, mata bersinar, bulu berwarna putih bersih, dan



berjengger merah. Ayam petelur ini berasal dari galur
murni white leghorn yang mampu bertelur lebih dari
260 butir telur per tahun. Sebagai petelur kemampuan
produksi ayam tipe ringan ini diarahkan khusus untuk
produksi telur saja, hal ini disebabkan oleh produksi
daging yang sedikit. Ayam petelur ini sensitif terhadap
cuaca panas, keributan, dan mudah kaget sehingga
produksi telur dapat turun cepat.

B. Tipe ayam petelur medium
Tipe ayam petelur medium memiliki bobot badan

yang cukup berat. Meskipun demikian, bobot badan
tipe ini masih berada di antara bobot badan ayam
petelur ringan dan ayam pedaging. Oleh karena itu,
ayam petelur ini disebut tipe ayam petelur medium.
Ciri ayam petelur ini tidak kurus tetapi juga tidak
terlihat gemuk, dan mampu memproduksi telur dan
daging yang cukup banyak. Ayam petelur medium
juga disebut dengan ayam petelur dwiguna. Selain itu
karena warnanya yang coklat, ayam ini juga disebut
dengan petelur cokelat.

2.2 Kebutuhan Pakan Ayam Petelur

Pakan merupakan sumber zat makanan yang
dibutuhkan oleh ternak, oleh karena itu kebutuhan zat
makanan dalam penyusunan pakan harus sesuai dengan
kebutuhan ternak yaitu untuk pertumbuhan, produksi, dan
hidup pokok, dimana kebutuhan zat makanan untuk masing –
masing ternak berbeda (Tilman et al, 1989). Pemberian pakan



pada ayam petelur berguna untuk mencukupi jumlah
kebutuhan semua zat makanan pada berbagai tingkat produksi.
Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, 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 dalam mengetahui ketiga
faktor ini secara tepat akan menentukan koefisien pemberian
pakan. Adapun kebutuhan zat makanan untuk ayam petelur
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.  Standar Kebutuhan Zat Makanan untuk Ayam
Petelur Periode Layer

Zat Makanan Satuan SNI (2006)

Kadar Air % Maks 14,0

Protein Kasar % Min. 16,0

Lemak Kasar % Maks. 7,0

Serat Kasar % Maks 7,0

Abu % Maks 14,0

Kalsium (Ca) % 3,25 – 4,25

Fosfor (P) Total % 0,60 – 1,00

Fosfor (P) tersedia % Min. 0,32

Energi metabolis (ME) (Kkal/kg) Min. 2650



Total Aflatoksin µg/kg Maks. 50,0

Sistin % Min. 0,80

Metionin % Min. 0,35

Metionin + Sistin % Min. 0,65

Sumber : SNI 01- 3929 (2006)

2.3 Aditif Pakan

Aditif pakan adalah bahan pakan tambahan yang
diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan
produktivitas ternak maupun kualitas produksi (Dahlan, 2007).
Fungsi aditif adalah menjaga dan mempertahankan kesehatan
tubuh terhadap serangan penyakit dan pengaruh stres,
merangsang pertumbuhan (pertumbuhan daging menjadi baik)
dan menambah nafsu makan serta meningkatkan  produksi
daging maupun telur (Priyono, 2009). Aditif pakan yang
sering digunakan adalah antibiotik, probiotik, fitobiotik, enzim
dan hormon. Salah satu aditif pakan yang mampu memberikan
efek positif pada ternak adalah fitobiotik. Zuprizal, (2004)
melaporkan bahwa fitobiotik mampu menstimulasi
pertumbuhan ayam dan sekaligus digunakan untuk
pemeliharaan kesehatan ayam.

2.4 Protein Sel Tunggal (PST)



Protein sel tunggal adalah bahan makanan berkadar
protein tinggi yang berasal dari mikroba. Istilah PST
digunakan untuk membedakan bahwa PST berasal dari
organisme bersel tunggal atau banyak. PST juga merupakan
istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang
berasal dari mikroorganisme, seperti bakteri, khamir, kapang,
ganggang dan protozoa. Sebenarnya ada dua istilah yang
digunakan untuk produk mikroba ini, yaitu PST (Protein Sel
Tunggal) dan Microbial Biomass Product (MBP) atau Produk
Biomassa Mikrobial (PBM) (Anonymous 2011). Bila mikroba
yang digunakan tetap berada dan bercampur dengan masa
substratnya maka seluruhnya dinamakan PBM. Bila
mikrobanya dipisahkan dari substratnya maka hasil panennya
merupakan PST. Aktifitas khamir adalah memberikan efek
stimulasi terhadap pertumbuhan bakteri asam laktat yang akan
menekan populasi mikroba yang merugikan dalam alat saluran
pencernaan ayam, sehingga dapat memperbaiki status
kesehatan dan meningkatkan nilai manfaat penggunaan zat
nutrisi bagi ternak yang bersangkutan (Sjofjan, 2001).

Protein sel tunggal (PST) adalah protein tinggi yang
berasal dari mikroorganisme bersel satu, mengandung banyak
asam nukleat dan mempuyai kandungan protein kasar sekitar
50 – 70 %. PST tidak akan menyebabkan kanker
(karsinogenik), mutasi gen (mutagenik) atau kelainan embrio
(embriotoksis) terhadap kualitas unggas yang dihasilkan jika
PST yang digunakan pada pakan kurang dari 2,5 %
(Anonimous, 2003).

Protein sel tunggal (PST) dapat ditemukan dari hasil
fermentasi limbah seperti limbah industri, pabrik pengalengan,
pertnian, proses pembuatan kayu, straw, makanan, sisa dari



produksi alkohol (Israelidist, 2003). PST mengandung
berbagai mikroorganisme baik uniseluler maupun multiseluler
seperti khamir, jamur atau algae (Anonimous, 2008). PST
bukan protein murni tetapi merupakan campuran protein,
lemak, karbohidrat, asam nukleat, mineral, vitamin dan
mungkin mengandung beberapa toksin dan trace of substance
of the growing. PST mempunyai kandungan protein yang
tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ergul dan Vogt
(1984) PST bakteri dalam pakan optimal pada taraf 4 % dalam
pakan (50 % tepung ikan digantikan PST).

Penampilan ayam petelur akan optimal ketika single
cell protein diberikan 2,5 % dari bahan kering atau 10% dari
protein pakan (Anonimous, 2006). Single cell protein yang
diberikan terhadap pakan unggas dengan tingkat pemberian 0
%, 5 %, 10 %, dan 15 %, pertumbuhan terbaik untuk unggas
terjadi pada tingkat pemberian 5 % dan 10 % (Al-Shadeedl,
1988). Najib, (1996) menyatakan penelitian yang dilakukan di
saudi arabia dengan membandingkan ayam petelur lokal baladi
dengan ayam petelur putih jenis leghorn yang diberikan PST
dalam bentuk ragi Saccharomyces Cerevisiae yang di campur
dalam pakan, mendapati bahwa penampilan terbaik dalam hal
produksi telurnya, berat telur, konversi pakan dan konsumsi
pakan dicapai ketika ragi sebanyak 0,3 % diberikan ke ayam
petelur lokal baladi dan 0,2 % ke ayam petelur jenis Leghorn
putih. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Hassanein and
Soliman, (2010) bahwa penambahan ragi (Saccharomyces
cervisiae) dapat meningkatkan produksi pada ayam petelur
dan pemanfaatan nutrien melalui efek hambatan oleh ragi pada
bakteri patogen yang dapat menyebabkan enteritis dan mal-
absorbsi nutrien.



2.5 Ajitein

Ajitein merupakan suatu protein sel tunggal dengan
asam amino dan kadar protein yang tinggi. “Ajitein” dapat
digunakan sebagai alternatif dari tepung ikan dan kedelai.
Salah satu kelebihan “ajitein” dibandingkan dengan sumber
protein lain bahan pakan, dengan mengandung beta glukan,
“ajitein” dapat meningkatkan efek stimulasi Immune berguna
untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak. Dalam
industri pengolahan pakan ternak “ajitein” dapat diaplikasikan
sebagai sumber protein alternatif (Anonymous, 2009).

PST terdapat dalam berbagai bentuk bahan seperti
tetes atau molases, dan limbah bumbu masak. Ajitein
merupakan hasil olahan limbah bumbu masak yang berbentuk
serbuk. Kandungan protein yang ada di dalam “ajitein” dapat
mencapai >55 %. Penelitian yang telah dilakukan terkait
ajitein adalah penggunaan pakan unggas pada ayam pedaging
finisher dapat menjadi subtitusi alternatif tepung ikan dan
tepung kedelai sebanyak 3 - 5,5 % (Faizal, 2010). Kandungan
zat makanan pada ajitein berjumlah yakni Bahan kering (BK)
83 % dan Protein Kasar (PK) 60,44 % (Anonymous, 2009).
Sedangkan total asam amino yang terdapat pada “ajitein”
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan Total Asam Amino (%) pada Ajitein

Asam Prosentase Asam amino Prosentase



Sumber : Brosur ajitein

2.6 Kualitas Telur

2.6.1 Berat Telur

Menurut Hintono (1995) yang menyatakan bahwa telur
ayam normal mempunyai berat antara 40-80 gram per butir.
Ditambahkan oleh Sudaryani (1996), bahwa berat telur
sedang. Telur tidak boleh terlalu berat ataupun terlalu kecil.
Beratnya tidak boleh kurang dari 42g dan tidak boleh lebih
dari 80g. Keseimbangan berat telur dan berat badan anak ayam

amino (%) (%)

Lisin 1,56 Asam aspartat 4,32

Arginin 1,97 Prolin 0,00

Histidin 0,68 Serine 1,56

Treonin 1,96 Asam glutamat 7,73

Leusin 2,84 Glisin 1,73

Isoleusin 1,43 Alanin 3,67

Valin 0,30 Asam
diaminopimelik

0,00

Fenilalanin 1,52 Sistin 1,73

Metionin 1,43 Tirosin 1,05

Triptofan 0,00



adalah tetap adanya. Suprijatna et al. (2005) yang menyatakan
bahwa, berat telur ayam rata – rata 55 – 65g.

2.6.2 Volume Putih Telur dan Kuning Telur

Bagian telur terdiri atas putih telur 58%, kuning telur
31%, dan kerabang telur 11 %. Putih telur mengandung
banyak protein dan sedikit karbohidrat. Putih telur (albumen)
terdiri dari putih encer dan putih kental dan sebagian besar
mengandung protein. Fungsi putih telur sebagai tempat utama
menyimpan makanan dan air dalam telur untuk menggunakan
secara senpurna selama penetasan (anonymous, 2007).
Komposisi dari putih telur (albumen) adalah air 87%, protein
12%, glukosa 0,4%, lemak 0,3%, dan garam 0,3%  (Komala,
2008).

Kuning telur mengandung banyak lemak, asam amino
esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti besi, fosfor,
sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Kuning telur banyak
mengandung zat-zat makanan yang sangat penting untuk
membantu perkembangan embrio. Komposisi kuning telur
adalah air 48,5%, protein 17%, glukosa 0,2%, lemak 32,2%,
dan garam 0,3% (Komala,2008)

Untuk melakukan pengukuran volume putih dan
kuning telur, terlebih dahulu harus dipisahkan antara putih dan
kuning telur tersebut. Anonymous (2005) mengatakan bahwa
pemisahan putih dan kuning telur dapat dilakukan secara
manual maupun dengan mesin. Pemisahan secara manual



dapat dilakukan dengan memecah tepat di bagian tengah telur,
kemudian digoyang-goyang hingga putih dan kuning terpisah.
Setelah putih dan kuning terpisah, selanjutnya diukur dengan
menggunakan gelas ukur.

2.6.3 Haught Unit (HU) Telur

Haught Unit Telur adalah suatu cara untuk menentukan
tingkat kesegaran telur berdasarkan tebal tipisnya albumen (
Anonymous, 2006). Pengukuran Haugh unit ditentukan
berdasarkan hubungan logaritma tinggi albumen (mm) dengan
berat telur (gram) dilakukan dengan menimbang berat telur
dan mengukur tinggi albumen menggunakan tripold
mikrometer, selanjutnya dihitung menggunakan rumus Austic
dan Nesheim (1990) dalam Suprijatna dkk. (2008):

Haugh unit = 100 log (H + 7,57 – 1,7W0,37)

Keterangan :

W = Berat telur utuh

H = Tinggi putih telur kental

Telur dikatakan memiliki tingkat kesegaran yang baik apabila
nilai Haught Unit Telur ≥72 atau masuk kategori AA, secara
berturut-turut adalah:

AA : ≥ 72

A  : 71 - 72



B  : 31 - 59

C  : ≤ 30 (USDA, 1999)

2.6.4 Berat Gravitasi Telur

Selain ketercukupan nutrisi, daya tetas telur juga
dipengaruhi oleh gravitasi spesifik kerabang telur. Nilai
gravitasi spesifik adalah perbandingan relatif antara berat jenis
suatu zat dibandingkan dengan berat jenis air pada suhu 4 °C.
Temperatur tersebut adalah temperatur ketika air memiliki
berat jenis maksimal.

Nilai gravitasi spesifik memiliki hubungan dengan
kualitas telur dan fertilitas. Telur dengan nilai gravitasi
spesifik rendah akan mengahsilkan daya tetas yang rendah dan
meningkatkan mortalitas embrio, khususnya pada tiga hari
pertama penetasan. Nilai gravitasi spesifik diukur dengan
menggunakan larutan garam (NaCl) dalam air dan ditentukan
standarnya dengan hidrometer. Standar nilai gravitasi spesifik
1,08; 1,09; 1,10; dan 1,11 pada hidrometer dibuat dengan
melarut 1,81; 2,17; 2,54; dan 2,90kg garam dapur (NaCl)
kedalam 15 liter air. Jika telur tenggelam maka berat jenisnya
lebih besar, jika melayang berarti berat jenisnya sama, dan jika
terapung berarti berat jenisnya lebih ringan dari berat jenis
larutan. Hal ini menunjukan telur yang tenggelam memiliki
nilai gravitasi spesifik yang besar, dan kemungkinan tingkat
fertilitasnya tinggi. (Anonymous, 2008)

Nilai gravitasi spesifik telur lebih dari 1,08
memberikan fertilitas 94,3% dan daya tetas 93%, sedangkan



nilai gravitasi spesifik kurang dari 1,08 memberikan fertilitas
91,5% dan daya tetas sebesar 83%. Namun, nilai gravitasi
spesifik lebih dari 1,11 menunjukan kecenderungan terjadinya
penurunan fertilitas dan daya tetas (Anonymous, 2008).

2.6.5 Kandungan Protein Kuning Telur

Kuning telur mengandung banyak lemak, asam amino
esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti besi, fosfor,
sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Kuning telur banyak
mengandung zat-zat makanan yang sangat penting untuk
membantu perkembangan embrio. Komposisi kuning telur
adalah air 48,5%, protein 17%, glukosa 0,2%, lemak 32%, dan
garam 0,3% (Komala,2008)

Kandungan protein yang terdapat dalam kuning telur
sebesar 17%, sementara pada butih telur berkisar 13%, tidak
hanya protein kuning telur mengandung zat besi dan viatamin
A yang terkonsentrasi serta lemak yang cukup tinggi yaitu
sekitar 32%.



BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2012

sampai dengan 18 mei 2012 di Peternakan ayam petelur milik
Bpk. Haji Asik, Desa Tumpuk Krenteng, Kecamatan Turen.
Kabupaten Malang. Analisa proksimat bahan pakan dan pakan
dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Ayam Petelur

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
ayam petelur Strain Isa Brown umur 22 - 27 minggu sebanyak
80 ekor dengan rata - rata produksi (HDP) 80 %. Pengamatan
dilakukan selama 42 hari.

3.2.2. Kandang

Kandang yang digunakan adalah kandang battery
yang terbuat dari bambu dengan ukuran 37 x 20 x 34 cm.
Secara keseluruhan kandang battery dilengkapi dengan tempat
pakan dan tempat minum yang terbuat dari pipa yang dibelah
menjadi dua bagian.



3.2.3. Ajitein

Ajitein yang digunakan dalam penelitian ini adalah
limbah cair berasal dari pabrik bumbu masak P. T. Ajinomoto,
Mojokerto, Jawa Timur.

3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah percobaan di lapang dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang
dilakukan sebanyak 4 kali dan masing-masing perlakuan
diulang 5 kali, sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap
satu unit percobaan terdiri dari 5 ekor ayam sehingga
jumlah ayam yang digunakan adalah 100 ekor. Perlakuan
disusun berdasarkan iso energi dan iso protein sesuai
dengan perlakuan sebagai berikut :

P0 : pakan kontrol (jagung 60 % + bekatul 20 % +
konsentrat 20 %)

P1: pakan (jagung 60% + bekatul 20% + konsentrat
17,5%) + 2,5%  Ajitein.

P2 : pakan (jagung 60% + bekatul 20 % + konsentrat
15%) + 5% Ajitein.

P3 : pakan (jagung 60% + bekatul 20% + konsentrat
12,5%) + 7,5% Ajitein.



Tabel 3. Kandungan Zat Makanan (% BK) Bahan Pakan
Penelitian.

No
Bahan
Pakan

BK PK ABU SK LK GE

1
Jagung
kuning* 87,49 8,52 1,41 1,23 2,03 3832,60

2 Konsentrat* 89,71 41,47 14,73 5,49 4,45 3565,43

3 Bekatul* 90,43 8,64 19,16 26,85 1,64 3555,81

4 Ajitein** 82,96 60,44 8,38 0,98 2,4 3999,91

Sumber : (*) Amrullah (2003)

(**) Anonymous (2003), brosur ajitein



Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan.

Bahan Pakan
%

P0 P1 P2 P3

Bahan Kering 88,52 88,35 88,18 88,01

Protein Kering 15,13 15,60 16,08 16,55

ABU 7,62 7,46 7,30 7,14

Serat Kasar 7,20 7,09 6,98 6,86

Lemak Kasar 2,43 2,38 2,33 2,28

GrossEnergy
(GE) (Kkal/Kg)

3723,81 3734,67 3745,54 3756,4

3.4 Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi

dengan program exel. Data yang didapat dari penelitian ini
dianalisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap.
Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan masing-
masing kelompok dilakukan  Uji Jarak Berganda Duncans
(Yitnosumarto, 1993). Model matematik Rancangan Acak
Lengkap yang digunakan adalah :

Yijk = µ + τ+ εij

Keterangan :



Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke –I ulangan ke -
J

µ = Nilai tengah umum

τij = Pengaruh perlakuan ke -I

εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-I ulangan ke -J

i = 1, 2.........5

j = 1, 2.........4

3.5 Variabel Penelitian
Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini

adalah:

1. Berat telur (g/butir) : adalah berat yang diperoleh dari telur
utuh yang ditimbang dengan menggunakan timbangan
analitik

2. Volume putih telur dan kuning telur : Telur yang telah di
pecah kemudian di pisahkan antara putih dan kuning telur.
Masing-masing bagian tersebut kemudian di ukur
menggunakan gelas ukur.

3. Haugt Unit (HU) Telur : adalah suatu cara untuk
menentukan tingkat kesegaran telur berdasarkan tebal
tipisnya putih telur kental. Telur terlebih dahulu di
timbang untuk mengetahui beratnya. Setelah itu di
pecahkan dan kemudian di letakkan di atas kaca
(permukaan datar). Setelah itu di ukur ketebalan albumen
dengan menggunakan mikrometer.



Haugh unit = 100 log (H + 7,57 – 1,7w0,37)

Keterangan :

W = Berat telur utuh

H = Tinggi putih telur kental

4. Berat gravitasi telur / Specific Gravity : Nilai gravitasi
spesifik diukur dengan menggunakan larutan garam
(NaCl) dalam air dan ditentukan standarnya dengan
hidrometer

5. Kandungan protein kuning telur (%): kandungan protein
dalam kuning telur di
ukur dengan menggunakan Soxhlet Extration dari metode
analisis lemak kasar.

3.6 Batasan Istilah
1) Ayam petelur : ayam-ayam betina dewasa yang

dipelihara khusus untuk memproduksi telur.
2) Aditif pakan : pakan tambahan yang berasal dari zat non

nutrisi yang ditambahkan dalam jumlah sedikit yang
berfungsi mengoptimalkan efisiensi pakan.

3) Ajitein : by produk mikroorganisme tunggal dalam
keadaan kering berupa khamir beserta dengan
substratnya yang digunakan secara langsung sebagai
bahan pakan ternak yang diproduksi oleh PT.
AJINOMOTO.

4) Protein Sel Tunggal (PST) : Sel mikroorganisme yang
dikeringkan seperti bakteri alga dan jamur yang



sebelumnya ditumbuhkan dalam sistem biakan yang
berskala besar. Protein ini dipakai untuk konsumsi
manusia atau hewan.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang pengaruh perlakuan terhadap
kualitas telur meliputi Berat Telur, Volume Putih dan Kuning
Telur, Haugh Unit, Specific gravity, Kandungan Protein
Kuning Telur yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh penambahan AJITEIN terhadap Berat
Telur, Volume Putih dan Kuning Telur, Haugh Unit,
Specific gravity, Kandungan Protein Kuning Telur

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur
Berdasarkan data pada Tabel 5 di atas dapat dikatahui

bahwa rata- rata berat telur dari perlakuan P0, P1, P2, dan P3
secara berturut – turut adalah 65,42; 64,67; 65,67; dan 67,33g /
butir. Untuk mengetahui pengaruh pelakuan, maka dilakukan
analisis statistik.



Berdasarkan hasil analisis Lampiran 3 menunjukkan
bahwa pakan pelakuan memberikan  pengaruh yang tidak
berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat telur. Penggunaan
Ajitein dalam pakan tidak memiliki perbedaan terhadap berat
telur. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Anggorodi  (1995)
bahwa berat  telur  dipenggaruhi oleh kadar  protein  ransum,
zat  gizi  makanan penting  yang  mempengaruhi  berat  telur
adalah  protein  dan  asam  amino  pada ransum, defisiensi
protein dapat menyebabkan rontok bulu atau produksi
menurun bahkan  berhenti  sama  sekali  disertai  menurunnya
berat  telur. Faktor  yang mempengaruhi berat telur antara lain
umur masak kelamin, bangsa, umur unggas, tingkat  protein
dalam  ransum,  cara  pemeliharaan,  dan  suhu  lingkungan.
Kekurangan  protein,  vitamin  D,  dan  kalsium  bisa
menyebabkan  turunnya  berat telur,  sehingga  dari  sini
diberikan  kadar  protein  yang  sesuai  kebutuhan  ayam
petelur fase produksi yaitu sekitar 18% agar tidak terjadi
defisiasi protein. Tidak ada pengaruh terhadap berat telur juga
disebabkan oleh umur ayam. Pada awal  produksi,  telur  yang
dihasilkan  akan  relatif  lebih  kecil,  hal  ini dikarenakan
fungsi  organ  reproduksi  belum  matang,  sehingga  sekresi
protein untuk  penyusun  telur  belum  maksimal.  Pada  fase
puncak  produksi  sekitar  umur 28-30 minggu dan seterusnya
berat telur yang dihasilkan akan relatif konstan dan sudah
mencapai berat optimum sehingga telur yang dihasilkan
beratnya tidak jauh berbeda antara perlakuan yang satu dengan
yang lain.

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Volume Putih dan
Kuning Telur



Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat diketahui rata –
rata volume putih dan kuning telur dari perlakuan P0, P1, P2,
dan P3 secara berturut – turut adalah 33,66; 35,28; 36,68;
33,73 (ml / 60gr butir telut) dan 18,36; 17,70; 17,85; 18,93 (ml
/ 60gr butir telur) Untuk mengetahui pengaruh perlakuan,
maka dilakukan analisis statistik.

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4 dan 5
menunjukkan bahwa perlakuan level Ajitein memberikan
pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap volume putih
dan kuning telur. Secara kesuluruhan perlakuan P0 dan P3
memiliki volume total (kuning telur) lebih besar dari pada
perlakuan P1 dan P2, sedangkan kesuluruhan perlakuan P1
dan P2 memiliki volume total (putih telur) dari pada perlakuan
P0 dan P3. Keadaan tersebut dimungkinkan karena protein
(kuning telur) yang terkandung dalam pakan perlakuan P0 dan
P3 lebih tinggi dari pada perlakuan P1 dan P2, sedangkan pada
putih telur kandungan protein bahan pakan perlakuan P1 dan
P2 lebih tinggi dari pada perlakuan P0 dan P3. Seperti yang
diungkapkan oleh Komala (2008), bahwa protein merupakan
komponen terbesar penyusun putih dan kuning telur selain air
dan lemak (pada kuning telur)

Besar kecilnya kuning telur juga dapat di pengaruhi
oleh level kandungan lemak dalam pakan. Beberapa penelitian
melaporkan bahwa penggunaan beberapa jenis minyak dalam
pakan dapat meningkatkann berat kuning telur. Seperti pada
penelitian (Roughani, et al 2007), penggunaan minyak Canola
pada pakan ayam petelur Hy–line White sebesar 3 % dapat
meningkatkan berat kuning telur dari 17,98 gmenjadi 18,07 g.
Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Saerang (1997) tentang
penggunaan minyak kelapa dalam pakan ternak puyuh yang
mampu meningkatkan berat kuning telur dari 4,20 g menjadi



4,92 g, meskipun secara statistik tersebut tidak memberikan
pengaruh yang nyata (P<0,05).

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh Unit
Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat di katahui bahwa

rata- rata haugh unit dari perlakuan P0, P1, P2, dan P3 secara
berturut – turut adalah 68,14; 69,92; 69,10; dan 67,81. Untuk
mengetahui pengaruh pelakuan, maka dilakukan analisis
statistik.

Berdasarkan hasil analisis Lampiran 6 menunjukkan
bahwa pakan pelakuan memberikan  pengaruh yang tidak
berbeda nyata (P>0,05) terhadap haugh unit telur.
Penggunaan Ajitein dalam pakan tidak memiliki perbedaan
terhadap haugh unit telur.

Berat telur dapat mempengaruhi HU telur, karena dari
rumus perhitungan HU = 100 log (H + 7,57 – 1,7w0,37)
dimana: HU = haugh unit, H = tinggi putih telur, W = bobot
telur (g), maka dapat dikatakan semakin berat telur maka HU
akan semakin kecil. Pada telur – telur yang di lakukan
pengamatan HU, di dapatkan rata – rata berat telur setiap
perlakuan adalah P0 = 65,42; P1 = 64,67; P2 = 65,67; P3 =
67,33. Keadaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di
mana telur yang mempunyai berat lebih besar menghasilkan
nilai HU yang lebih kecil. Hal ini diperkuat oleh Sudaryani
(2003) menyatakan nilai haugh unit yang normal berkisar
lebih dari 72 di golongkan kualitas AA.

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Gravitasi telur /
Specific Gravity

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat di katahui bahwa
specific gravity dari perlakuan P0, P1, P2, dan P3 secara



berturut – turut adalah 1,08; 1,08; 1,08; dan 1,08. Untuk
mengetahui pengaruh pelakuan, maka dilakukan analisis
statistik.

Berdasarkan hasil analisis Lampiran 7 menunjukkan
bahwa pakan pelakuan memberikan  pengaruh yang tidak
berbeda nyata (P>0,05) terhadap specific gravity telur.
Penggunaan Ajitein dalam pakan tidak memiliki perbedaan
terhadap specific gravity.

Penelitian lain yang di lakukan oleh (Ahmad et al.,
2003) menunjukkan bahwa pemberian protein dari level 2,5%
sampai level 5% memberikan pengaruh yang tidak berbeda
nyata (P>0,05) terhadap sepecific gravity, meskipun perlakuan
tersebut dapat meningkatkan specific gravity diatas 1,07
menjadi 1,08. Kualitas telur yang baik memiliki specific
gravity diatas 1,07 maka kualitas telur baik, maka hasiil
penilitian ini menunjukkan telur yang dihasilkan kualitasnya
baik.

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Protein
Kuning Telur

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat di katahui bahwa
rata- rata kuning telur dari perlakuan P0, P1, P2, dan P3 secara
berturut – turut adalah 29,73; 29,84; 29,56; dan 29,83. Untuk
mengetahui pengaruh pelakuan, maka dilakukan analisis
statistik.

Berdasarkan hasil analisis Lampiran 8 menunjukkan
bahwa pakan pelakuan memberikan  pengaruh yang tidak
berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat telur. Penggunaan
Ajitein dalam pakan tidak memiliki perbedaan terhadap
protein kuning telur.



Kandungan protein  telur dipengaruhi  oleh  kualitas
protein  ransum. Seperti penyataan Komala (2007), bahwa
protein  yang  berkualitas  tinggi  adalah  protein  yang
memiliki  nilai kecernaan tinggi dan dapat menyediakan
semua asam amino esensial yang dibutuhkan ternak. Nilai
kecernaan suatu protein akan memberikan gambaran tentang
persentase makanan yang dapat dicerna. Nilai kecernaan
protein ransum berhubungan dengan besar kecilnya serat kasar
pada pakan. Pakan  yang memiliki serat kasar tinggi akan
menghambat kecernaan protein dan penyerapan asam-asam
amino esensial, sehingga terjadi defisiensi asam amino.
Kekurangan asam-asam amino esensial akan berpengaruh
pada produksi unggas, seperti rendahnya kadar protein telur.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

penggunaan “ajitein” dalam pakan tidak meningkatkan hasil
terhadap kualitas telur ayam petelur yang meliputi berat telur,
volume putih dan kuning telur, haugh unit telur (HU), berat
gravitasi / specific gravity, kandungan protein kuning telur.
Penggunaan Ajitein sampai dengan  level 7,5 % tidak
memberikan efek negatif pada kualitas telur.

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan adalah penggunaan Ajitein dapat
digunakan sampai level 7,5 % dalam pakan ayam petelur.
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