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ABSTRACT 

This study was aimed to determine the effects and to find out the 

optimal levels of banana peel meal which were usedto substitute corn 

on the internal quality of Gallus turcicuseggs covering egg weight 

(g), yolkcolor, egg white index, yolk index, and haugh units.The 

materials used in this study were 160 laying arab hens aged14 month 

old. The use of basal feed consisted of a mixture of 37% of corn, 

23% of rice bran, 38% of concentrate, and 2% of minerals. The 

treatments were P0: basal feed, P1: basal feed substitution of corn 

with 15% of banana peel meal, P2: basal feed substitution of corn 

with 30% of banana peel meal, P3: basal feed substitution of corn 

with 45% of banana peel meal, and P4: basal feed substitution of 

corn with 60% of  banana peel meal. The method was experimental 

method by using completely randomized design (CRD) with 5 

treatments. Each treatment had 4 replicationsand each replication 

consisted of 8 Gallus turcicus. Duncan's multiple range test was used 

if it was found significant differences among variables. The 

statistical analysis showed that the effect of feed treatment was not 

significant (P>0.05) on egg weight, egg white index, yolk index and 

haugh unit, while the effect for yolk color was highly significant 

(P<0.01).  

 

Keyword: Gallus turcicus egg, internal  egg quality,  feed corn 
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RINGKASAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret – 

06 April 2014 dipeternakan ayam arab komersial milik Bapak 

Iwan Dharmawan di Jalan Joyo Taman Sari 1. RT.05 RW.06 

Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

Analisis proksimat bahan pakan, pengolahan kulit pisang kepok 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek dan level optimal penggunaan tepung kulit 

pisang (TKPK) sebagai pengganti jagung terhadap kualitas 

internal telur ayam arab yang meliputi berat telur(g), warna 

kuning telur, indeks putih telur, indeks kuning telur, dan haugh 

unit.  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 

ekor ayam arab petelur berumur 14 bulan. Kandang yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah kandang baterai. Kandang 

yang digunakan sebanyak 160 buah berukuran P x L x T : 30 x 20 

x 35 cm dimana tiap petak diisi 1 ekor ayam arab. Tiap petak 

dilengkapi dengan tempat pakan, nippleuntuk minum, dan 

penampung telur. Pakan basal yang digunakan terdiri dari 

campuran 37% jagung, 23% bekatul, 38% konsentrat, dan 2% 

mineral. Perlakuan yang digunakan adalah  P0 : pakan basal, P1 : 

pakan basal substitusi jagung dengan TKPK 15%, P2 : pakan 

basal substitusi jagung dengan TKPK 30%, P3 : pakan basal 

substitusi jagung dengan TKPK 45%, dan P4 : pakan basal 
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substitusi jagung dengan TKPK 60%. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan. Setiap 

perlakuan memiliki 4 ulangan dan pada tiap ulangan terdiri dari 8 

ekor ayam arab. Bila terdapat perbedaan yang nyata dilakukan uji 

jarak berganda Duncan’s. Variabel yang diukur adalah berat 

telur(g), warna kuning telur, indeks putih telur, indeks kuning 

telur, dan haugh unit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai berat 

telur ayam arab pada perlakuan P0 sampai P4 adalah  46,14±2,41; 

46,78±1,83; 47,39±1,36; 45,27±1,52; 44,13±0,65. Warna kuning 

telur ayam arab untuk perlakuan P0 sampai P4 adalah 6,47±0,19; 

5,31±0,14; 4,17±0,68; 4,17±0,56; 3,97±0,19. Indeks putih telur 

pada ayam arab untuk perlakuan P0 sampai P4 adalah 

0,062±0,07; 0,066±0,06; 0,071±0,07; 0,074±0,05; 0,066±0,03. 

Indeks kuning telur pada ayam arab untuk perlakuan P0 sampai 

P4 adalah 0,406±0,13; 0,418±0,11; 0,424±0,11; 0,419±0,28; 

0,406±0,11. Haugh unit telur pada ayam arab untuk perlakuan P0 

sampai P4 adalah 79,85±4,01; 83,19±2,46; 83,54±4,08; 

84,08±2,47; 81,61±2,01. Hasil analisa statistik menunjukkan 

bahwa pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) pada berat telur,indeks putih telur, indeks kuning telur 

dan haugh unit, namun pada warna kuning telur memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan tepung kulit pisang sebagai pengganti  jagung dalam 

pakan  sebanyak 15-60% memberikan hasil yang sama terhadap 

berat telur, indeks putih telur, indeks kuning telur dan haugh unit, 

tetapi memberikan penurunan terhadap kualitas warna kuning 

telur ayam arab. Disarankan bahwa pembuatan tepung kulit 

pisang sebaiknya diberikan penambahan xanthofil sebagai zat 

pewarna alami untuk penelitian lebih lanjut sehingga dapat 

meningkatkan kualitas internal telur ayam arab terutama pada 

variabel warna kuning telur. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk Indonesia setiap tahun bertambah dan terjadi 

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gizi, sehingga 

diperlukan peningkatan ketersediaan sumber gizi  terutama 

protein hewani. Telur ayam arab sebagai salah satu sumber  

protein hewani memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

mempunyai kandungan protein yang tinggi. Menurut Triharyanto 

(2001), telur  ayam arab mengandung protein yang  tinggi dengan 

kandungan lemak rendah, cangkang telur yang lebih tebal, ukuran 

kuning telur yang lebih besar, rasa yang lebih gurih dan tidak 

amis.  

Jenis ayam arab ada dua yaitu ayam arab silver (braekel 

kriel silver) dan gold(braekel kriel gold). Jenis ayam arab silver 

dan gold dibedakan pada warna bulunya. Ayam arab memiliki 

keunggulan  dari  segi  produktivitas  dibandingkan ayam buras 

pada umumnya. Produktivitas ayam arab bisa  mencapai 70 

sampai 80% atau  berkisar 250 butir/ekor/tahun dengan rata-rata 

bobot telur  45 gram bila dipelihara secara intensif (Indra, 2000). 

Pakan sangat berperan penting pada usaha peternakan 

unggas. Biaya pakan menghabiskan sekitar 60-70% dari total 

biaya produksi yang dikeluarkan sehingga diperlukan suatu usaha 

untuk meningkatkan efisiensi pakan yang berbanding lurus 

dengan hasil produksi. Komponen zat makanan yang harus 

diperhatikan untuk  pemenuhan  kebutuhan ayam arab antara lain 

energi  metabolis (EM), karbohidrat,  protein  kasar (PK), serat 

kasar (SK), lemak kasar (LK),  vitamin, mineral  dan  air  

(Amrullah, 2003). Protein merupakan zat organik yang tersusun 

dari unsur karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen. Fungsi protein 

untuk hidup pokok, pertumbuhan jaringan baru, memperbaiki 
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jaringan rusak, metabolisme untuk energi dan produksi 

(Anggorodi, 1995).  

Jagung sangat dibutuhkan sebagai penyusun utama bahan 

pakan ternak terutama unggas karena mengandung energi yang 

tinggi. Komposisi terbesar pada tepung jagung adalah karbohidrat 

yang tersusun atas pati (Takdir dkk, 2007). Karbohidrat dan pati 

merupakan penyusun terbesar  tepung jagung yaitu 82,0% dan 

68,2%. Persyaratan kadar air tepung jagung berdasarkan SNI 01-

3727-1995 adalah maksimum 10%. Kandungan beta karoten 

jagung adalah sebesar 33 mg/kg atau 3,3 mg/100 g. Semakin 

banyak jumlah beta-karoten yang dikonsumsi, semakin turun 

kandungan kolesterol pada telur yang disebabkan karena beta-

karoten dapat menghambat kerja enzim HMG-KoA (hidroksimal 

glutaril-KoA) reduktase yang berperan dalam pembentukan 

mevalonat pada proses biosintesis kolesterol (Nuraini,Sabrina dan 

Latief, 2008). Jumlah kebutuhan jagung di Indonesia meningkat 

dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup tinggi karena 

adanya permintaan dari industri. Hal itu tidak diimbangi dengan 

produksi jagung yang terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan  

harga jagung tidak stabil dan sulit untuk mendapatkan jagung 

tersebut. 

Kulit pisang merupakan limbah buah pisang yang cukup 

banyak jumlahnya, yakni kira- kira 1/3 dari buah pisang yang 

belum dikupas. Kulit pisang memiliki kandungan vitamin A 

tinggi, terutama provitamin A yaitu beta-karoten sebanyak 45 

mg/100 g berat kering. Kulit pisang juga mengandung karbohidrat 

terutama bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 66,20%, sehingga 

dapat digunakan untuk mengganti jagung atau dedak dalam pakan 

(Qotimah, 2000). Menurut Koni (2012), kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca) mengandung protein kasar 3,63%, lemak kasar 

2,52%, serat kasar 18,71%, kalsium 7,18% dan phospor 2,06%. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kulit pisang kepok mempunyai 
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berat sekitar 25-40% dari berat buah pisang tergantung tingkat 

kematangannya, semakin matang, persentase berat kulit pisang 

kepok makin menurun.  

Penelitian Hernawati (2009) menunjukkan pemberian 

pakan yang mengandung tepung kulit pisang hingga taraf 30% 

pada ayam kampung dapat meningkatkan produksi ayam 

kampung dilihat dari pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, 

konversi pakan, kadar kolesterol dalam serum darah, daging, hati, 

feses, dan berat organ pencernaan menghasilkan nilai yang cukup 

baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok 

(TKPK) sebagai pengganti jagung terhadap kualitas internal telur 

ayam arab. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok (TKPK) sebagai 

pengganti jagung terhadap kualitas internal telur yang meliputi 

berat telur, warna kuning telur, indek putih telur, indek kuning 

telur, dan haugh unit (HU). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung kulit pisang kepok (TKPK) sebagai pengganti 

jagung terhadap kualitas internal telur yang meliputi berat telur, 

warna kuning telur, indek putih telur, indek kuning telur, dan 

haugh unit (HU). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam bidang 

ilmu pengetahuan yaitu memberikan informasi mengenai 
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pengaruh dan level optimal penggunaan tepung kulit pisang 

kepok (TKPK) sebagai pengganti jagung terhadap kualitas 

internal telur ayam arab. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Peternakan ayam arab sebenarnya dapat dijadikan sebagai 

sumber penghasilan yang  cukup  memadai  demi  memenuhi    

kebutuhan  hidup  sehari-hari  peternak dan menjadi  primadona  

baru untuk jenis ayam petelur di Indonesia.Peranan  pakan  dalam  

suatu  usaha  peternakan  sangat  penting  dan menentukan pada 

keberhasilan usaha. Biaya pakan yang dikeluarkan untuk ternak 

unggas menyita biaya produksi sekitar 60 sampai 70%. 

Jagung merupakan bahan pakan  utama sumber energi 

bagi ternak unggas yang tersusun dalam ransum, akan tetapi 

harga bahan pakan ini terus meningkat. Beberapa peternak 

berupaya untuk  mencari bahan pakan alternatif yang memiliki 

kandungan zat makanan hampir serupa dengan jagung, tidak 

bersaing dengan manusia dan memiliki harga yang lebih murah 

dari pada jagung. Bahan pakan  alternatif yang jarang digunakan 

adalah tepung kulit pisang. 

Kulit pisang merupakan limbah tanaman pisang yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kulit pisang 

memiliki kandungan zat makanan yang cukup tinggi. Kulit pisang 

dilihat dari komposisinya memiliki kandungan vitamin A sangat 

tinggi, terutama provitamin A, yaitu beta-karoten, sebesar 45 mg 

per 100 gram berat kering. Beta-karoten berperan sebagai 

antioksidan, kulit pisang juga mengandung karbohidrat terutama 

bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 66,20% sehingga dapat 

digunakan untuk mengganti sebagian jagung atau dedak dalam 

pakan (Qotimah 2000). Beta-karoten juga merupakan salah satu 

karotenoid yang memberikan warna kuning, jingga dan juga 

merah sehingga dapat berfungsi sebagai pigmen warna kuning 

telur(Febrianto, 2004). 
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Penelitian Hernawati (2009) juga menunjukkan bahwa 

pemberian pakan mengandung tepung kulit pisang hingga taraf 

30% pada ayam kampung dapat meningkatkan produksi ayam, 

namun untuk ayam arab belum dilaporkan. Koni (2013) 

mengemukakan bahwa bobot kulit pisang 30-40% dilaporkan 

dapat digunakan hingga 15% sebagai pengganti jagung dalam 

ransum  ayam pedaging. Pemberian pakan kulit pisang kepok 

pada ayam arab masih belum banyak dan terbatas pemanfaatnya. 

Penggunaan tepung kulit pisang kepok sebagai pengganti jagung 

memungkinkan untuk meningkatkan kualitas internal telur ayam 

arab. Kerangka penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flow Chart Kerangka Pikir 

Ayam arab 

(Gallus turcicus) 
Penghasil telur dengan produktivitas 

mencapai 250 butir/ekor/tahun 

Pakan dikeluarkan ± 60-70% 

dari biaya produksi 

Jagung 

Kandungan nutrisi: 

EM : 2960 kkal/g 

PK : 7,53% 

LK :11,98% 

SK :19,95% 

Xantofil 17-25 ppm 

 
 
 

Pakan alternatif 

Kulit pisang 

Kandungan nutrisi: 

EM : 2960 kkal/g 

PK : 7,53%,  

LK :11,98%,  

SK :19,95%,  

beta-karoten 45 mg/100 
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Harga jagung yang relatif mahal 

dan ketesediaan dipasar terbatas 

Harga yang didapat relatif 

murah dan ketersediaannya 

sangat banyak karena salah 

satu limbah 

Kualitas internal ayam arab meliputi: 

*Berat telur  *Warna kuning telur    *Indeks putih telur 

*Indeks kuning telur * Haugh Unit 
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1.6 Hipotesis 

Penggunaan tepung kulit pisang sebagai pengganti jagung 

dapat memberikan hasil yang sama pada kualitas internal telur 

ayam arab. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit Pisang  Kepok dan Kandungan Zat 

Makanannya 

Buah pisang kepok tersusun dalam tandan dengan 

kelompok-kelompok tersusun menjari yang disebut sisir. Hampir 

semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika 

matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, 

ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan 

pangan merupakan sumber energi (karbohidrat) dan 

mineral,terutama kalium (Hardiman, 1982).adapun klasifikasi 

pisang (Musa paradisiaca formatypica) adalah: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies  : Musa paradisiaca formatypica 

Kulit pisang merupakan limbah buah pisang yang cukup 

banyak jumlahnya yakni kira-kira 1/3 dari buah pisang yang 

belum terkelupas. Kulit pisang banyak dijumpai di industri 

pengolahan buah pisang. Limbah kulit pisang memiliki potensi 

untuk diolah dan dimanfaatkan sehingga tidak menimbulkan 

pencemaran pada lingkungan. Kulit pisang dapat dimanfaatkan 

secara optimal sebagai pakan alternatif bahan pakan pada ternak 

khususnya unggas (Munadjim, 1988). Kulit pisang merupakan 

limbah tanaman pisang yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak karena memiliki kandungan zat makanan yang cukup 

tinggi. Kandungan zat makanan kulit pisang di Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalium
http://id.wikipedia.org/wiki/Plant
http://id.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://id.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://id.wikipedia.org/wiki/Zingiberales
http://id.wikipedia.org/wiki/Musaceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musa_%28Musaceae%29&action=edit&redlink=1


8 
 

Tabel 1. Kandungan zat makanan kulit pisang 
Kandungan zat makanan Mentah Hampir matang Matang 

Bahan Kering (%) 91,62 92,38 95,66 

Protein Kasar (%) 5,19 6,61 4,77 

Lemak Kasar (%) 10,66 14,20 14,56 

Serat Kasar (%) 11,58 11,10 11,95 

Abu (%) 16,30 14,27 14,58 

Kalsium (%) 0,37 0,38 0,36 

Phospor (%) 0,28 0,29 0,23 

BETN (%) 47,89 46,20 49,80 

Gross Energi (Kkal/kg) 4383 4692 4592 

Sumber : Tartakon et al. (1999), jenis kulit pisang tidak 

disebutkan. 

Hernawati dkk (2007) melakukan pengujian kandungan 

kimia tepung kulit pisang dengan pengeringan jemur dan oven 

pada tiga varietas yang berbeda. Hasil analisis proksimat tepung 

kulit pisang dengan pengeringan jemur dan oven pada tiga 

varietas yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2. 

Kulit pisang dilihat dari komposisinya memiliki 

kandungan vitamin A sangat tinggi, terutama provitamin A, yaitu 

beta-karoten sebesar 45 mg per 100 gram berat kering. Beta-

karoten berperan sebagai antioksidan. Kulit pisang juga 

mengandung karbohidrat terutama bahan ekstrak tanpa nitrogen 

sebesar 66,20%, sehingga dapat digunakan untuk mengganti 

sebagian jagung atau dedak dalam pakan (Qotimah 2000). Beta-

karoten juga merupakan salah satu karotenoid yang memberikan 

warna kuning, jingga, dan merah sehingga dapat berfungsi 

sebagai pigmen kuning telur (Febrianto, 2004).  

Pemanfaatan limbah tanaman pisang, khususnya kulit 

pisang mempunyai faktor pembatas yaitu tingginya kandungan 

air. Menurut Munadjim (1988), kulit pisang memiliki kandungan 

air yang cukup tinggi (80–90%). Hal ini merupakan faktor 

pembatas dalam pemanfaatan kulit pisang karena mudah busuk. 

Faktor pembatas ini perlu diatasi dengan berbagai perlakuan agar 
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tidak mudah busuk seperti dikeringkan menjadi tepung atau 

dibuat silase. 

Tabel 2. Hasil analisis proksimat tepung kulit pisang dengan 

pengeringan jemur dan oven pada tiga varietas yang 

berbeda 

Kandungan zat 

makanan 

Jenis kulit pisang dan metode pengeringan 

Pisang tanduk Pisang nangka Pisang kepok 

Oven Jemur Oven Jemur oven Jemur 

Air (%) 12,64 7,34 2,84 7,26 5,71 7,41 

Protein Kasar (%) 7,53 6,8 7,54 6,94 5,99 5,15 

Lemak Kasar(%) 6,34 6,35 5,51 5,83 14,63 15,29 

Serat Kasar (%) 11,00 9,65 11,07 10,00 14,04 16,14 

BETN (%) 50,03 59,39 57,57 55,33 47,71 43,95 

Gross Energi 

(Kkal/kg) 
3730 3410 3400 3370 3680 3500 

Abu (%) 12,46 10,47 15,47 14,64 11,92 12,06 

Kalsium (%) 0,23 0,18 0,20 0,26 0,45 0,39 

Phospor (%) 0,18 0,10 0,22 0,23 0,20 0,22 

Sumber: Hernawati dkk (2007) 

Hermanto dan Mashudi (1998) menambahkan bahwa 

selain adanya kandungan air yang tinggi faktor pembatas lainnya 

yaitu adanya metabolit sekunder dalam bentuk senyawa penolik 

berupa tanin. Tanin adalah senyawa pennol yang merupakan berat 

melekul yang cukup tinggi dan mengandung hidroksi pennol dan 

senyawa lainnya yang mampu membentuk ikatan komplek yang 

kuat dengan protein dan makro melekul lainnya, sehingga sulit 

untuk dicerna. 
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2.2 Jagung dan Kandungan Nutrisi Jagung 

 Jagung pada dasarnya merupakan bahan pakan yang kaya 

energi dan sering digunakan sebagai bahan makanan dalam 

campuran pakan ternak unggas yang belum bisa tergantikan oleh 

bahan pakan lain di Indonesia, karena zat makanan yang 

terkandung pada jagung sangat cocok sebagai bahan pakan 

sumber energi. Kandungan zat makanan pada jagung dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan pada jagung 

Zat makanan Kandungan 

Energi metabolis (Kkal/ kg) 3370 

Protein kasar (%) 8,6 

Lemak kasar (%) 3,9 

Serat kasar ( %) 2 

Kalsium (Ca, %) 0,02 

Phospor (P, %) 0,1 

Sumber: Wahju (2004) 

Jagung memiliki protein yang paling utama yaitu glutelin, 

glutelin merupakan protein yang memiliki berat molekul tinggi 

dan larut alkali. Fraksi glutelin merupakan protein endosperm 

yang tersisa setelah ekstraksi protein larut garam dan alkohol 

(zein). Protein lain dalam jagung adalah zein yang merupakan 

protein yang tidak larut dalam air. Ketidaklarutan zein dalam air 

disebabkan karena adanya asam amino hidrofobik seperti leusin, 

prolin dan alanin. Panjangnya rantai grup hidrokarbon dan 

tingginya persentase grup amida menjadi penyebab zein sulit larut 

dalam air. Berdasarkan pada kelarutan, ada dua jenis protein zein 

yaitu á-zein yang larut pada etanol 95% dan â-zein yang larut 

pada etanol 60%. Protein á-zein mengandung lebih banyak 
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histidin, arginin, prolin dan metionin daripada â-zein (Scott et.al. 

1992). 

Jagung merupakan  bahan pakan utama yang menempati 

persentase tinggi dalam menyusun pakan ternak unggas. Maka 

dari itu fluktuasi ketersediaan jagung harus diperhatikan oleh 

peternak. Permasalahan timbul karena ketersediaan jagung hanya 

terjadi pada musim panen, sedangkan pada musim paceklik 

ketersediaan jagung kurang memadai. Indonesia memiliki metode 

penanganan dan tempat penyimpanan jagung yang masih kurang 

memadai, sehingga ketersediaan jagung pada musim panen 

cenderung diekspor keluar negeri. Selain itu harga jagung untuk 

pakan ternak unggas diperkirakan akan mahal saat persediaan 

jagung habis diekspor keluar negeri. Jagung juga masih 

digunakan sebagai bahan pakan manusia. Keadaan ini akan 

mengakibatkan penggunaan jagung untuk pakan ternak unggas 

harus berkompetisi dengan manusia (Widowati, 2007). 

2.2 Ayam Arab 

Ayam arab yang dikenal  sekarang merupakan hasil  

silang dengan ayam buras  yang  sifat  aslinya  mulai  berkurang.  

Ayam  arab  “kedu”  yang  telah dibudidayakan  ini menjadi  

lebih  tahan  terhadap penyakit. Ayam  arab  tidak memiliki  

naluri  untk  mengerami  telurnya,  apalagi  jika  dibudidayakan  

dengan sistem peternakan intensifn yaitu dikandangkan dengan 

cara baterai (Marhiyanto,2000). Jenis ayam arab ada dua yaitu 

ayam arab silver (braekel kriel silver) dan gold(braekel kriel 

gold). Jenis ayam arab silver dan gold dibedakan pada warna 

bulunya. Ayam arab memiliki keunggulan  dari  segi  

produktivitas  dibandingkan ayam buras pada 

umumnya.Ayamarabmerupakan ayam petelurunggulyang  

digolongkan  kedalam ayam  tiperingan  dengan  bobot  badan  

umur 40  minggu  mencapai  2.035g.  Ayam  arab mulai 

berproduksi pada umur 4,5-5,5 bulan dengan  puncak  pada  umur 
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8-9 bulan dan digantikanpullet  baru pada  umur  1,5- 2 tahun.  

Produktivitas ayam arab bisa  mencapai 70 sampai 80% atau  

berkisar 250 butir/ tahun dengan rata-rata bobot telur  45 gram 

bila dipelihara secara intensif (Indra, 2000).Klasifikasi ayam arab 

adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  

Phylum  : Chordata  

 Classis  : Aves  

 Ordo  : Galliformes  

 Familia : Phasianidae  

 Genus  : Gallus  

 Spesies  : Gallus turcicus  

Periode pertumbuhan ayam petelur dapat dibagi menjadi 

periode starter  (umur 0 hari–7 minggu), grower (umur 7–16 

minggu), dan layer (umur 17 – 24 minggu). Kebutuhan zat 

makanan periode starter yaitu 22% PK dan 3870 kkal/kg EM. 

Kebutuhan zat makanan periode grower yaitu 14,9% PK dan 

2750 kkal/kg EM. Kebutuhan zat makanan periode layer yaitu 

18,0% PK dan 2755 kkal/kg EM  (Takdir, 2007). Kebutuhan 

nutrisi  ayam lokal umur 18-70 minggu fase layer disajikan pada 

Tabel 4. Sedangkan kebutuhan mineral ayam petelur tipe medium 

pada fase layer disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Kebutuhan nutrisi   ayam lokal umur 18-70 minggu fase 

layer 

Nutrisi Jumlah 

Energi metabolis (kkal/g) 2750 

Protein kasar (%) 15 

Lemak kasar (%) 5-7 

Serat kasar (%) 7-9 

Calsium (%) 2,75 

Phospor (%) 0,25 

Asam amini lysine (%) 0,70 

Asam amino metionine (%) 0,30 

Sumber: Dwiyanto dkk (2007) 

Tabel 5. Kebutuhan mineral ayam petelur tipe medium pada fase 

layer 

Mineral 
Umur 21 – 40 

minggu 

Umur > 40 

minggu 

Kalsium (%) 3,00 3,25 

Fosfor (total, %) 0,50 0,50 

Natrium (mg/kg) 0,15 0,15 

Mangan (mg/kg) 110 110 

Seng (mg/kg) 50 50 

Sumber: North, 1990 

Kebutuhan PK dan EM pada fase layer tidak sama 

tergantung dari umur ayam, produksi telur, dan konsumsi pakan. 

Hal yang perlu diperhatikan yaitu makin sedikit jumlah pakan 

yang dikonsumsi, kandungan PK dan EM harus ditingkatkan. 

Energi pakan saat fase layer terlalu rendah kurang dari 2600 kkal, 

konsumsi pakan lebih banyak sehingga FCR meningkat dan 

efisiensi pakan menurun, sebaliknya jika energi pakan terlalu 

tinggi akan terjadi penurunan konsumsi (Harms et al., 2000).  
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Protein pakan sebagian besar digunakan untuk produksi 

telur, hanya sebagian kecil untuk hidup pokok. Semakin tinggi 

tingkat produksi maka kebutuhan protein juga semakin tinggi 

(Suprijatna dkk. 2005). Protein pakan harus mencukupi 

kebutuhan asam-asam amino untuk menunjang produksi yang 

optimal (Leeson and Weaver, 2008). 

2.3 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain penyakit, defisiensi makanan, berdebu, terlalu padat, 

kotor, kondisi lingkungan yang tidak baik, vaksinasi dan 

pemotongan paruh, pengobatan, suara yang rebut, pemindahan 

dan penangkapan (Wahju, 1997). Kualitas pakan perlu 

diperhatikan agar pakan yang telah diformulasikan mampu 

diperoleh ternak yang bersangkutan dan jumlah zat-zat makanan 

yang dibutuhkan dapat dipenuhi karena masing-masingternak 

mempunyai keterbatasan dalam mengkonsumsi pakan 

(Siregar,1980). Unggas mengkonsumsi makanan untuk 

memperoleh energi, sehingga kadar energi yang dihasilkannya 

sangat berhubungan erat dengan jumlah makanan yang dimakan 

tiap harinya. Nilai persentase protein yang tetap terdapat dalam 

semua pakan, maka pakan yang berkonsentrasi ME tinggi akan 

menyediakan protein yang cenderung kurang dalam tubuh unggas 

diakibatkan karena rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi. 

Sebaliknya, apabila energi kurang maka unggas akan 

mengkonsumsi pakan untuk mendapatkan energi lebih banyak 

yang berakibat pada konsumsi protein yang berlebihan (Tillman 

dkk, 1991). 

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

dikonsumsi ternak dalam jangka waktu tertentu. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain: palatabilitas 

pakan, umur, jenis ternak, aktivitas ternak, energi pakan dan 

tingkat produksi. Kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan 
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serta penggolongannya dapat menentukan konsumsi pakan. 

Wahju (1997) menyatakan bahwa iklim, kesehatan, palatabilitas 

pakan, bentuk fisik pakan, stress, besar badan dan tingkat 

produksi telur sangat mempengaruhi konsumsi pakan. 

2.4 Berat Telur Ayam Arab 

Indra (2000) menyatakan bahwa telur ayam arab 

mempunyai berat antara 40-50 g/ butir. Faktor yang menyebabkan 

variasi berat telur antara lain pola alami produksitelur, pakan, dan 

manajemen serta faktor lain yang berhubungan dengan genetik. 

Berat telur diturunkan secara genetik. pengaruh lingkungan 

seperti lingkungankandang, besar tubuh induk, tahap kedewasaan, 

umur, obat-obatan, jenis pakan,jumlah pakan dan zat makanan 

dalam pakan seperti kecukupan protein dan asamamino linoleat 

sangat mempengaruhi berat telur yang dihasilkan, maka dari itu 

jika kekurangan protein dalam pakan menyebabkan telur 

berukuran kecil (Wahju, 1982). Ukuran telur unggas selain 

tersusun dari sebagian besar air, juga tersusun oleh kandungan 

protein dan asam-asam amino dalam pakan, karena lebih dari 

50% berat kering telur adalah protein (Latifah 2007). 

2.5 Warna Kuning Telur 

Warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur 

sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam pakan 

yang dikonsumsi.Dalam pigmen xantofil terkandung banyak 

karoten. Semakin tinggi kandungan karoten akan menyebabkan 

warna kuning telur semakin tua. Sedangkan pigmen xantofil 

banyak terdapat pada jagung (Winarno dan Koswara 2002). 

Sahara (2011) menyatakan warna kuning telur yang pucat 

kurang diminati oleh konsumen karena menyebabkan tampilan 

produk olahan asal telur kurang menarik, apalagi untuk telur asin 

sehingga bisa menurunkan nilai jual pada telur asin. Warna  

kuning telur yang bagus dapat ditambahkan pigmen penguning 
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dalam pakan karena hewan tidak dapat mensitesis pigmen dalam 

tubuhnya sehingga harus didapatkan dari pakan. Pencampuran 

pigmen alami dari tumbuhan atau hewan kedalam pakan ternak 

merupakan pilihan yang tepat. 

Warna kuning telur yang disukai konsumen salah satunya 

dipengaruhi oleh zat warna xantofil dan beta karoten yang dibuat 

oleh tumbuh-tumbuhan dan disimpan didalam daun, buah serta 

biji yang berwarna kuning. Zat tersebut juga mempengaruhi 

warna kulit, shank, paruh dan pigmen ini akan disimpan dalam 

kuning telur. Penyebab keragaman warna kuning telur selain 

disebabkan oleh jumlah kandungan xantofil dan juga beta-karoten 

dalam pakan, juga disebabkan oleh perbedaan galur, keragaman 

individu, serta lemak dalam pakan (Febrianto,2004). 

2.6 Indeks Putih Telur 

Menurut Murtidjo (1996), putih telur terdapat diantara 

kulit telur dan kuning telur. Banyaknya putih telur sekitar 60% 

dari seluruh berat telur. Menurut Nesheim et al. (1977), protein 

putih telur yang berhubungan dengan struktur gel adalah 

ovomucin. Ovomucin merupakan bahan utama yang menentukan 

tinggi putih telur dan pembentukan ovomucin tergantung dari 

konsumsi protein. Indeks putih telur dan kuning telur merupakan 

indeks mutu kesegaran telur yang diukur dari tinggi dan diameter 

putih dan kuning telur. Hasil penelitian Buckle dkk. 

(1985)menunjukkan bahwa  telur  segar ayam arab mempunyai  

indeks  putih telur berkisar  antara 0,05  sampai 0,174. 

2.7 Indeks Kuning Telur 

Telur merupakan bagian terpenting dari isi telur, sebab 

bagian inilah tempat tumbuh embrio khususnya pada telur yang 

dibuahi. Bagian kuning telur pada dasarnya tersimpan zat-zat 

makanan yang sangat menunjang perkembangan embrio 

(Murtidjo, 1996). North (1990) menyatakan bahwa ukuran kuning 
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telur tidak dipengaruhi oleh kecepatan peneluran tetapi 

dipengaruhi oleh lamanya waktu yang diperlukan untuk 

pemasakan kuning telur. Waktu pemasakan kuning telur yang 

semakin lama maka ukuran kuning telur akan semakin besar dan 

sebaliknya, waktu pemasakan kuning telur yang lebih cepat akan 

menyebabkan ukuran kuning telur menjadi lebih kecil. Hasil 

penelitianBuckle dkk (1985)menunjukkan bahwa  telur  segar 

ayam arab  mempunyai  indeks kuning telur berkisar antara 0,33 

sampai 0,51 dengan nilai rata-rata 0,42.   

2.8 Haugh Unit (HU) 

Penentuan kualitas fisik bagian dalam telur meliputi 

keadaan putih telur, kuning telur, dan rongga udara telur. Kondisi 

ini sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan  kesegaran 

dan kualitas mutu telur yang akan dikonsumsi serta mencegah 

terjadinya kerusakan yang merugikan selama penyimpanan. 

Haugh unit (HU) adalah ukuran kualitas telur bagian dalam yang 

didapat dari hubungan antara tinggi putih telur dan bobot telur. 

Tinggi putih telur sangat dipengaruhi oleh kandungan protein 

dalam pakan yang dikonsumsi. Putih telur adalah salah satu 

indikasi dalam menentukan kualitas telur dan berhubungan 

dengan nilai HU. Semakin tinggi putih telur bagian yang kental, 

maka tinggi pula nilai HU dan semakin tinggi kualitas telurnya 

(Indrawan dan Sukadana, 2012). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai HU antara lain penyimpanan, strain unggas, 

umur, molting, zat makanan pakan dan penyakit (Robert, 2004). 

Nilai HU merupakan nilai satuan yang digunakan untuk 

mengetahui kesegaran isi telur terutama bagian putih telur. Nilai 

HUditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yaitu korelasi 

antara bobot telur dan tinggi putih telur. Penurunan nilai HU 

selama penyimpanan terjadi karena penguapan air dalam telur dan 

kantung udara yang bertambah besar (Muchtadi dan 
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Sugiyono,1994) .Menurut Neisheim dkk (1977), nilai HU dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar HU dalam klasifikasi kualitas telur yaitu : 

Nilai HU >72  : Kualitas AA 

Nilai HU 61 – 72 : Kualitas A 

Nilai HU 31 – 60 : Kualitas B 

Nilai HU < 31  : KualitasC 

  

Haugh Unit = 100 log (H+7,57 – 1,7W
0,37

) 

Keterangan : 

H = Tinggi putih telur kental (mm) 

W = Bobot telur (g) 
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BAB III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan ayam arab 

milik Bapak Iwan di Jalan Joyo Taman Sari I RT 05 RW 06, 

Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Uji 

kualitas telur ayam arab dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan TernakFakultas PeternakanUniversitas Brawijaya, 

Malang. Kegiatan penelitian ini telah dilakukan selama 6 minggu. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 

ekor ayam arab betina strain gold yang berumur 14 bulan. 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang 

baterai, dengan ukuran 30 x 20 x 35 cm seperti yang tersaji pada 

Lampiran 1. Kandang yang digunakan berjumlah 160 buah 

dimana tiap petak diisi 1 ekor ayam. Setiap petak dilengkapi 

dengan tempat pakan, nipple untuk minum, penampung ekskreta 

dan penampung telur. Rata-rata egg mass pada ayam arab yang 

digunakan dalam penelitian ini diketahui sebesar 22,39 ± 1,96 

dengan koefisien keragaman sebesar 8,76% (lihat Lampiran 2). 

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jagung, konsentrat CP 124 layer dan bekatul yang disusun 

berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam arab petelur. 

Level tepung kulit pisang kepok (TKPK) dalam pakan sesuai 

dengan perlakuan. Kandungan zat makanan pada masing-masing 

bahan yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Proses pengolahan kulit pisang menjadi tepung kulit pisang kepok 

(TKPK) dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Tabel 6. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Bahan pakan 

Kandungan zat makanan 

EM 

(Kkal/g) 

PK  

(%) 

LK  

(%) 

SK 

 (%) 

Ca  

(%) 

P  

(%) 

Lis  

(%) 

Met 

(%) 

Jagung(1) 3370 8.6 3.9 2 0.02 0.1 0.1 0.18 

Bekatul(1) 2860 10.2 7 3 0.04 0.16 0.71 0.27 

Konsentrat(2) 2600 32 3 8 10 1.1 - - 

Mineral-B12 - - - - 48 13 - - 

TKPK(3) 2960(4) 7,54 11,98 19.95 0.23 0.18 - - 

Sumber:  (1) Hernawati dkk (2007) 

 (2) Label kandungan nutrisi CP 124 layer 

(3)  Hasil analisa Laboratorium Nutrisi Pakan Ternak    

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang 

(4) Perhitungan 70% dari hasil analisa GE TKPK 

sebesar 4223,28 Kkal/Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Gambar 2. Proses pembuatan tepung kulit pisang 

Dipotong hingga kecil- kecil menggunakan copper 

Dikeringkan di bawah terik matahari untuk mengurangi kadar air 

yang terkandung pada kulit pisang 

Oven (1 hari dengan suhu 60
0
 C) untuk menghasilkan kulit pisang 

yang kering serta tidak ada kandungan kadar air didalamnya 

Tepung kulit pisang kepok (TKPK) 

 

Digiling dengan menggunakan mesin penggilingan  

 

Kulit pisang kepok 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kandang baterai  

2. Tampat pakan dan minum 

3. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,001 

kg 

4. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 

kandang 

5. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan  menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan. Setiap 

perlakuan memiliki 4 ulangan dan pada tiap ulangan terdiri dari 8 

ekor ayam arab. Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pakan basal terdiri atas jagung, konsentrat CP 124 layer, bekatul, 

mineral dan TKPK sesuai perlakuan bahan pakan dapat dilihat 

pada Lampiran 1. Pemberian pakan perlakuan diberikan sesuai 

kebutuhan periode ayam arab dan minum dilakukan secara ad 

libitum selama 5 minggu (35 hari) yang sebelumnya dilakukan 

masa adaptasi selama satu minggu. Frekuensi pemberian pakan 

dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Perlakuan yang 

diberikan ke ternak adalah sebagai berikut: 

P0 = Pakan tanpa penggunaan tepung kulit pisang kepok  

(TKPK) 

P1 = Pakan dengan penggunaan TKPK 15% pengganti jagung  

P2 = Pakan dengan penggunaan TKPK 30% pengganti jagung  

P3 = Pakan dengan penggunaan TKPK 45% pengganti jagung 

P4 = Pakan dengan penggunaan TKPK 60% pengganti jagung  

Susunan pakan perlakuan disajikan pada Tabel 7. 

Sedangkan perhitungan kandungan zat makanan dari pakan 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut. 
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Tabel 7. Susunan pakan perlakuan dalam penelitian 

Bahan pakan 
Persentase (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 37 31,5 25,9 20,4 14,8 

Bekatul 23 23 23 23 23 

Konsentrat 38 38 38 38 38 

Mineral 2 2 2 2 2 

TKP 0 5,5 11,1 16,6 22,2 

Total 100 100 100 100 100 

 
Tabel 8. Perhitungan kandungan zat makanan  pakan perlakuan 

Kandungan 

zat makanan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

EM (Kkal/g) 2892,7 2869,93 2846,75 2823,98 2800,7 

PK (%) 17,69 17,63 17,57 17,51 17,45 

LK (%) 4,19 4,62 5,05 5,47 5,90 

SK (%) 4,47 5,46 6,46 7,45 8,45 

Ca (%) 4,78 4,80 4,82 4,85 4,87 

P (%) 0,75 0,78 0,76 0,77 0,77 

Lis (%) 0,2 0,19 0,19 0,18 0,18 

Met (%) 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 

 
3.4 Variabel Pengamatan 

1. Berat telur (g) diperoleh dengan menimbang telur ayam 

arab yang dihasilkan dari masing-masing ulangan. 

Penimbangan bobot telur (g) dilakukan setiap hari selama 

lima minggu. Sebanyak 10% produksi telur pada hari ketujuh  

per minggu dari setiap ulangan digunakan untuk menimbang 

berat telur. 
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2. Skor warna kuning telur merupakan pengukuran warna 

kuning telur yang dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan kuning telur dengan egg yolk colour yang 

memiliki standar warna 1–15 seperti yang tersaji pada 

Lampiran 1. Semakin tinggi skor kuning telur maka semakin 

baik kualitas telur tersebut. 

3. Indeks putih telur merupakan perbandingan antara tinggi 

putih telur dan diameter rata-rata putih telur yang diukur 

menggunakan spherometer untuk mengukur tinggi putih 

telur kental dan jangka sorong untuk mengukur diameter 

putih. Alat tersebut bisa dilihat pada Lampiran 1. 

4. Indeks kuning telur merupakan perbandingan tinggi dan 

diameter rata-rata kuning telur yang diukur menggunakan 

spherometer untuk mengukur tinggi kuning telur dan jangka 

sorong untuk mengukur diameter kuning telur. Alat tersebut 

bisa dilihat pada Lampiran 1.  

5. Haugh Unit (HU) telur ditimbang beratnya dengan cara 

telur dipecahkan di atas kaca. Setelah itu tinggi putih telur 

diukur dengan spherometer. Hasil pengamatan HU dicatat 

pada tabel dan selanjutnya dihitung.  

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan setiap satu minggu sekali 

pada hari ke-7. Data yang didapat dari hasil lapang diolah dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Excel. Setelah data rata-rata 

diperoleh dilanjutkan dengan tabulasi setiap minggu selama 

penelitian dan dianalisis statistik dengan menggunakan analisa 

ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat 

nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s.Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) adalah sebagai berikut: 

Yij = u + µi + €ij 
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Keterangan: 

Yi = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

u = Nilai tengah umum 

µi = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij = Kesalahan percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i  = 1, 2, 3, 4, 5 

j  = 1, 2, 3, 4, 5 

3.6 Batasan Istilah 

1. Tepung kulit pisang : Tepung yang dibuat dari limbah kulit 

pisang jenis kepok yang diambil pada perusahaan makanan 

cemilan kripik cap lumba-lumba di Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang, kemudian dikeringkan terlebih dahulu 

lalu digiling sehingga menjadi bentuk tepung. 

2. Ayam arab (Gallus turcicus) : merupakan salah satu 

komoditi unggas penghasil telur dan daging umur 14 bulan. 

3. Kualitas internal telur : Kualitas internal telur yang diuji 

dalam penelitian ini meliputi berat telur,warna kuning telur, 

indeks putih telur, indeks kuning telur dan HU.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Datahasil penelitian tentang pengaruh penggunaan tepung 

kulit pisang sebagai pengganti jagung terhadap kualitas internal 

telur ayam arab meliputi berat telur, warna kuning telur, indeks 

putih telur, indeks kuning telur dan haugh unit dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh pengaruh pengguanaan tepung kulit pisang 

sebagai pengganti jagung terhadap kualitas internal 

telur ayam arab 

Perlakuan 

Variabel 

Berat telur 

(g) 

Warna 

kuning 

telur 

Indeks 

putih telur 

Indeks 

kuning 

telur 

Haugh 

unit 

P0 46,14±2,41 6,47±0,19c 0,062±0,07 0,406±0,13 79,85±4,01 

P1 46,78±1,83 5,31±0,1b 0,066±0,06 0,418±0,11 83,19±2,46 

P2 47,39±1,36 4,17±0,68a 0,071±0,07 0,424±0,11 83,54±4,08 

P3 45,27±1,52 4,17±0,56a 0,074±0,05 0,419±0,28 84,08±2,47 

P4 44,13±0,65 3,97±0,19a 0,066±0,03 0,406±0,11 81,61±2,01 

Ket. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh 

berbeda sangat nyata (P<0,01) 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur 

Berdasarkan data pada Tabel 9 dapat diketahui rata-rata 

berat telur ayam arab dari perlakuan P0-P4 berturut-turut  adalah  

46,14; 46,78; 47,39; 45,27 dan 44,13 g/butir. Hasil analisa 

statistik selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggantian jagung dengan TKPK pada 

pakan tidak berbeda nyata (P<0,05) terhadap berat telur ayam 

arab. Berarti bahwa penambahan TKPK sampai level 60% dalam 

ransum tidak mempengaruhi berat telur. Hal ini disebabkan 

karena kandungan PK dari kelima  perlakuan tidak memiliki 

perbedaan yang jauh yakni berturut-turut P0 17,69; P1 17,54; P2 

17,40; P3 17,25 dan P4 17,11%. Dengan demikian menghasilkan 
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berat telur yang  relatif  sama.Protein pakansetiap perlakuan 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berat 

telurberpengaruh terhadap pembentukan albumin telur dan 

pembentukan kuning telur yang mempengaruhi berat telur yang 

dihasilkan. 

Atik (2010) menjelaskan bahwa faktor terpenting dalam 

pakan yang mempengaruhi berat  telur adalah protein yang 

terkonsumsi dalam pakan karena kurang lebih 50% dari berat 

kering telur adalah protein dan  konsumsi  pakan  beserta  zat-zat  

yang  terkandung  didalamnya seperti  protein,  lemak,  

karbohidrat  dan  vitamin. Kandungan protein pakan 13-17%  

tidak berpengaruh  terhadap berat telur, sebaliknya berat telur 

akan meningkat jika kadar protein mencapai lebih dari 17%. Argo 

dkk (2013) menyatakan bahwa berat telur dapat dipengaruhi oleh 

protein, lemak, dan asam amino esensial yang terkandung pada 

pakan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap berat  telur ayam 

adalah umur ayam, suhu lingkungan, strain dan breed ayam, 

kandungan  zat makanan dalam pakan, berat tubuh ayam, dan 

waktu telur (Yumna, 2013). 

Lina (2013) menyatakan beratkuning telur  dipengaruhi  

oleh perkembangan ovarium. Ovarium merupakan tempat  

pembentukan  kuning  telur  yang  merupakan  bagian  yang 

mempengaruhi berat telur. Kemampuan fisiologis alat  reproduksi  

ayam  pada  penelitian  ini  sudah  menurun  karena semakin 

bertambahnya umur ayam maka fungsi ovarium semakin 

menurun dalam pembentukan telur,  sehingga berat  telur yang 

dihasilkan  sudah optimal. Umur ayam pada saat pengambilan 

sampel berat telur adalah 14 bulan dengan rataan berat telur yang 

dihasilkan 44,13- 47,39 g/butir. Berat telur tersebut tidak sesuai 

dengan rata-rata berat telur menurut literatur. Hal tersebut 

dikarenakan umur ayam yang digunakan dalam penelitian 

mendekati masa afkir sehingga berat telur yang dihasilkan tidak 
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seragam. Indra (2000) menyatakan bahwa ayam arab silver dapat 

menghasilkan berat telur rata-rata 34-37 g dan ayam arab gold  

dapat menghasilkan berat telur 38-45 g. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kuning Telur 

Berdasarkan data pada Tabel 9 dapat diketahui rata- rata 

warna kuning telur ayam arab dari  perlakuan P0-P4 secara 

berturut-turut adalah 6,47; 5,31; 4,17; 4,17 dan 3,97. Hasil analisa 

statistik selengkapnya disajikan pada Lampiran 4. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggantian jagung dengan TKPK pada 

pakan menunjukkan hasil yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

warna kuning telur ayam arab. Hasil yang sangat nyata ini bukan 

memberikan nilai warna yang baik namun memberikan 

penurunan nilai warna kuning telur dari mulai perlakuan P0-P4.   

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kandungan tepung 

kulit pisang yang diberikan dengan perbedaan taraf disetiap 

perlakuan P0-P4 memilki pigmen karotenoid yang makin lama 

makin menurun, sehingga tidak dapat meningkatkan jumlah 

pigmen karotenoid disetiap taraf pemberian pada setiap 

perlakuan. Penurunan ini disebabkan beta karoten yang 

terkandung pada kulit pisang disetiap perlakuan tidak dapat 

menggantikan kandungan xantofil yang terkandung dalam jagung. 

Pigmen dan beta karoten pada setiap perlakuan disebabkan kulit 

pisang yang hampir matang sebagai bahan utama pembuatan 

tepung belum nampak jelas warna kuningnya, sehingga pigmen 

dan beta karoten pada kulit pisangnya tidak begitu banyak 

dibandingkan dengan pisang yang sudah matang.  

 Uma (2008) menjelaskan bahwa warna kulit pisang 

menjadi kuning disebabkan proses pecahnya klorofid sehingga 

kandungan klorofil menurun lambat selama proses pematangan 

buah. Terdegradasinya pigmen klorofil menyebabkan timbul 

warna dari pigmen- pigmen lain yaitu antihosianin, xantofin dan 
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karoten yang mengalami kemunculan. Kandungan klorofil pada 

kulit pisang bervariasi tergantung pada kematangan buahnya. 

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pigmen 

karotenoid dapat mempengaruhi  skor warna kuning telur. Argo 

(2013) menyatakan bahwa warna kuning telur dipengaruhi oleh 

zat- zat yang terkandung dalam pakan seperti xanthofil, beta 

karoten, klorofil dan cytosan. Pigmen pemberian warna kuning 

telur yang ada dalam pakan secara fisiologis akan diserap oleh 

organ pencernaan usus halus dan diedarkan ke organ target yang 

membutuhkan (Sahara, 2011). Warna  kuning  telur  tergantung  

pada  banyaknya  karotenoid  dari  pakan dan karotenoid yang 

paling berpengaruh menentukan warna kuning  telur adalah 

xantofil (Anonimous, 2010).  Zat  xantofil  dalam  pakan 

perlakuan  ini  diduga  dari  bahan  pakan  jagung. Maka dari itu 

dimana taraf pemberian jagung yang makin sedikit makin kecil 

pula nilai warna kuning telurnya yang sesuai dengan data pada 

Tabel 9.  

Perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

sehingga dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan untuk 

mengetahui pengaruh setiap perlakuan yang diujikan. 

Berdasarkan hasil analisa statistik dari uji jarak berganda Duncan, 

P0-P4 memiliki notasi yang berbeda.Nilai warna kuning telur 

tertinggi dihasilkan pada P0 yang tanpa pemberian TKPK dan 

nilai warna kuning telur terendah dihasilkan pada P4 dengan 

pemberian TKPK 60% sebagai pengganti jagung dengan nilai 

rata- rata 3,97. Nilai rata- rata yang dihasilkan memberikan 

indikasi bahwa nilai warna kuning telur di bawah standar 

sehingga nantinya akan mempengaruhi daya tarik konsumen. 

Sudaryani (2003) menyatakan bahwa warna kuning telur yang 

baik berkisar 9-10. Semakin tinggi skor warna kuning telur maka 

semakin baik kualitas telur tersebut. Kuning telur yang memiliki 

warna yang pucat kurang diminati oleh konsumen karena 
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menyebabkan tampilan produk olahannya asal telur menjadi 

kurang menarik apalagi untuk telur asin sehingga bisa 

menurunkan nilai jual telur tersebut (Sahara, 2011). 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Putih Telur 

 Berdasarkan data pada Tabel 9 dapat diketahui rata- rata 

indeks putih telur ayam arab dari  perlakuan P0-P4 secara 

berturut-turut adalah 0,07; 0,06; 0,07; 0,05 dan 0,03 mm/butir. 

Hasil analisa statistik selengkapnya disajikan pada Lampiran 5. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian jagung dengan 

TKPK  pada pakan menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap indeks putih telur ayam arab. Penambahan 

TKPK sampai taraf 60% dalam ransum tidak mempengaruhi 

indeks putih telur. Hal ini disebabkan karena kandungan PK dari 

kelima  perlakuan tidak memiliki perbedaan yang jauh yakni 

berturut-turut P0 17,69; P1 17,54; P2 17,40; P3 17,25 dan P4 

17,11%. Dengan demikian nilai indeks putih telur yang dihasilkan 

tidak  memiliki perbedaanyang jauh.  

Protein pakan setiap perlakuan mempengaruhi nilai 

indeks putih telur karena protein yang tersusun dalam zat 

makanan berpengaruh terhadap proses pembentukan telur. 

Semakin tinggi nilai kekentalan putih telur, semakin bagus nilai 

indeks putih telur yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Anonimous (2010) bahwa semakin banyak kandungan 

protein dalam pakan akan menghasilkan putih telur yang lebih 

kental. Semakin kental putih telur maka semakin tinggi nilai 

indeks putih telur yang berguna untuk mempertahankan kualitas 

putih telur selama masa penyimpanan.  

 Argo (2013) menyatakan bentuk telur merupakan 

ekspresi dari kandungan protein pakan. Protein pakan akan 

mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan  kualitas 

interior telur, selanjutnya dapat mempengaruhi  indeks putih  

telur.  Semakin banyak kandungan protein dalam pakan, maka 
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akan menghasilkan putih telur yang lebih kental. Semakin kental 

putih telur maka semakin tinggi nilai indeks putih telur untuk 

mempertahankan kualitas putih telur selama masa penyimpanan. 

Bukan hanya faktor protein dalam pakan saja yang 

mempengaruhi kualitas indeks putih telur namun faktor lain yang 

mempengaruhi nilai indeks putih telur yaitu lama penyimpanan 

dan suhu tempat penyimpanan. Semakin lama telur disimpan 

maka kualitas putih telur akan semakin menurun. Menurut Atik 

(2010), bahan utama yang menentukan tinggi putih telur adalah 

ovomucin yang mempunyai peranan penting pada kekentalan 

putih telur. Indeks putih telur akan menurun akibat penyimpanan 

yang terlalu lama karena terjadi pemecahan ovomucin. 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Kuning Telur 

 Berdasarkan data pada Tabel 9 dapat diketahui rata-rata 

indeks kuning teluar ayam arab dari perlakuan P0-P4 secara 

berturut-turut adalah 4,06;4,18; 4,24; 4,19 dan 4,06. Hasil analisa 

statistik selengkapnya disajikan pada Lampiran 6. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggantian jagung dengan TKPK pada 

pakan menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap indeks kuning telur ayam arab. Penambahan TKPK 

sampai taraf 60% dalam ransum tidak mempengaruhi indeks 

kuning telur. Hal ini disebabkan karena kandungan PK dari 

kelima  perlakuan tidak memiliki perbedaan yang jauh yakni 

berturut-turut P0 17,69; P1 17,54; P2 17,40; P3 17,25 dan P4 

17,11%. Dengan demikian nilai indeks kuning telur yang 

dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang jauh. Protein pakan 

setiap perlakuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

nilai indeks kuning telur, karena protein yang tersusun dalam zat 

makanan dalam pembentukan membran vitelin dan khalaza yang 

berfungsi untuk menjaga kekokohan kuning telur saat proses 

pembentukan telur.  
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Selain protein yang terdapat pada pakan, 

kandunganlemak juga berpengaruh terhadap terbentuknya kuning 

telur karena deposit lemak terdapat pada kuning telur yang 

nantinya dapat memberikan kualitas yang baik terhadap indeks 

kuning telur. Atik (2010) menjelaskan bahwa semakin tinggi 

kandungan protein dan lemak dalam pakan maka semakin tinggi 

indeks kuning telur karena kadar lemak yang terdapat dalam 

kuning telur mencapai 36,2% (Endang, 2004). Tuti (2009) 

berpendapat bahwa kualitas indeks kuning telur bergantung pada 

besarnya kuning telur. Berat telur yang dihasilkan tidak berbeda 

nyata sehingga memungkinkan tinggi maupun lebarnya kuning 

telur juga sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kuning 

telur antara lain lama penyimpanan, suhu tempat penyimpanan, 

kualitas membran vitelin dan zat makanan pakan.  

Pengukuran indeks kuning telur bertujuan untuk 

mengetahui kekuatan membran dan bentuk kuning telur. 

Pengukuran indeks kuning telur dilakukan dengan mengukur dan 

menghitung  perbandingan  antara  tinggi  kuning  telur dengan 

diameter diukur  setelah  dipecahkan di atas meja kaca. Keadaan  

kuning  telur  yang  cembung  dan  kokoh ditentukan  oleh  

kekuatan  dan  keadaan  membran  vitelin  dan khalaza yang 

terbentuk oleh pengaruh protein pakan dalam  mempertahankan  

kondisi  kuning telur. Penurunan kekuatan daya ikat maupun 

keadaan membran vitelin yang mulai melemah dapat 

menyebabkan perpindahan air dari putih ke kuning telur. 

Perpindahan air mengakibatkan kuning telur menjadi encer dan 

berbentuk relatif datarsehingga nilai indeks akan menjadi rendah 

(Argo, 2013).  

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh Unit (HU) 

Berdasarkan data pada Tabel 9 dapat diketahui rata-rata 

indeks putih telur ayam arab dari perlakuan P0-P4 secara 

berturut-turut adalah 79,85; 83,19; 83,54; 84,08 dan 81,61. Hasil 
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analisa statistik selengkapnya disajikan pada Lampiran 7. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggantianjagung dengan TKPK 

pada pakan menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap HU ayam arab. Penambahan TKPK sampai level 60% 

dalam ransum tidak mempengaruhi HU. Hal ini disebabkan 

karena kandungan PK dari kelima perlakuan tidak memiliki 

perbedaan yang jauh yakni berturut-turut P0 17,69; P1 17,54; P2 

17,40; P3 17,25 dan P4 17,11%. Dengan demikian nilai indeks 

kuning telur yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang jauh. 

Protein pakan setiap perlakuan mempengaruhi berat telur dan 

juga berfungsi dalam pembentukan kekentalan putih telur, karena 

keduanya berpengaruh terhadap kualitas nilai HU yang 

dihasilkan. 

Atik (2010) mengungkapkanbahwa kualitas telur yang 

meliputi tinggi putih telur dan nilai HU sangat nyata dipengaruhi 

oleh macam pakan dan tidak dipengaruhi oleh protein pakan, 

imbangan lisin atau metionin dan interaksinya. Tuti (2009) 

menyatakan bahwa berat telur dan kekuatan putih telur yang tidak 

berbeda nyata akan menghasilkan nilai HU yang tidak berbeda 

nyata pula, karena besar kecilnya nilai HU tergantung pada berat 

telur dan tinggi albumen. Nilai HU menggambarkan antara berat 

telur dan tinggi albumen kental. Semakin tinggi nilai HU maka 

semakin tinggi  pula kualitas  putih telurnya. Kualitas putih telur  

tergantung pada struktur protein yang menyusun putih telur 

tersebut seperti ovalbumin, ovomucin, lisosyme, conalbumin dan 

lain-lain. Struktur dan komposisi protein didalam putih telur 

ditentukan oleh kadar protein dalam pakan. Apabila kadar protein 

diantara pakan perlakuan sama, maka nilai HU yang dihasilkan 

tidak berbeda (Endang, 2004). Ovomucin sangat berperan dalam 

membentuk struktur gel albumen. Jika jala-jala ovomucin banyak 

dan kuat maka albumen akan semakin kental yang berarti 

viskositas albumennya tinggi. Protein albumen terdiri dari protein 
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serabut yaitu ovomucin. Banyaknya kandungan ovomucin putih 

telur mampu mempertahankan kekentalan dan kesegaran putih 

telur dengan baik (Wahju, 1997). 

Nilai HU ayam arab pada penelitian ini berkisar antara 

79,85 sampai 84,08 lihat (lihat Tabel 9). Telur-telur yang 

dihasilkan selama penelitian tergolong kualitas AA. Menurut 

Neisheim (1977), kualitas telur berdasarkan nilai HU digolongkan 

menjadi tiga yaitu kualitas B dengan nilai 33- 60, kualitas A 

dengan nilai 60-72, dan kualitas AA dengan nilai 72-100. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Stadelman (1997) yang menyatakan 

bahwa telur yang mempunyai nilai HU diatas 72 dapat 

digolongkan dalam kualitas AA.  
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan tepung kulit pisang sebagai pengganti jagung 

dalam pakan sebanyak 15-60% memberikan hasil yang sama 

terhadap berat telur, indeks putih telur, indeks kuning telur dan 

haugh unit, tetapi memberikan penurunan terhadap kualitas warna 

kuning ayam arab. 

5.2 Saran 

Pada proses pembuatan tepung kulit pisang sebaiknya 

diberikan penambahan xanthofil sebagai zat pewarna alami untuk 

penelitian lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

internal telur ayam arab, terutama pada variabel warna kuning 

telur. 
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Lampiran 1. Dokumentasi penelitian 

 

 
 

Susunan kandang baterai  

  

 
 Jagung Konsentrat CP 124 Bekatul  

    

 
 Mineral B-12 TKPK   

  Susunan pakan perlakuan 
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  Skor warna kuning telur   Pengukuran indeks putih telur 
 

   

 
 

 
 
 
 
 

 Pengukuran indeks kuning telur 
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Lampiran 2. Data adaptasi penelitian untuk penentuan rancangan 

Perlakuan Ulangan Egg mass (g) 

P0 U1 23,124 

 
U2 22,50 

 
U3 18,75 

 
U4 23,00 

P1 U1 23,75 

 
U2 22,50 

 
U3 22,88 

 
U4 22,50 

P2 U1 23,25 

 
U2 17,37 

 
U3 23,75 

 
U4 23,87 

P3 U1 23,25 

 
U2 23,00 

 
U3 22,38 

 
U4 18,00 

P4 U1 24,00 

 
U2 23,63 

 
U3 23,75 

 
U4 22,63 

Total 
 

447,88 

Rata-rata 
 

22,39 

Standar Deviasi 
 

1,96 

Koefisien Keragaman 
 

8,76 
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Rataan egg mass ayam arab : 

X =∑x = 447,88 = 22,39 

  n         20 

 

Koefisien Keragaman (KK) : 

KK = Sd x 100% = 1,96 x 100% = 8,76 

 x 22.39 

 

Kesimpulan :  

Rata–rata egg mass pada ayam arab yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat di katakan seragam dengan koefisien 

keragaman sebesar 8,76%  
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Lampiran 3. Hasil analisis ragam  berat telur g/butir 

 

FK = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

= 
4 x 5

918,8 2

 

= 42209,67
 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (47.87
2 
+ 44.44

2
 + … + 43.54

2
) –  42209,67 

= 42277,15 – 42209,67 

=67,4784 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

 
42209,67-

4

176,51181,07  189,56  187,1  184,56 22222 

 
  = 42235,98 – 42209,67 

  = 26,30 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 67,4784– 26,30 

  = 41,16985 

Perlakuan 

 

Ulangan 
Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 47.87 44.44 48.52 43.73 184,56 46.14 2.41 

P1 45.36 47.52 49.02 45.20 187,10 46.78 1.83 

P2 46.63 47.90 45.99 49.04 189,56 47.39 1.36 

P3 45.33 46.21 46.43 43.10 181,07 45.27 1.52 

P4 44.52 44.84 43.61 43.54 176,51 44.13 0.65 

Jumlah 229.71 230.91 233.57 224.61 918,80 
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KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

= 
4

26,30
 

  = 6,58 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

 =
15

41,16985
 

  = 2,74 

 

Tabel analisis ragam 

 

Kesimpulan :  

Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan bahwa F hitung < 

F tabel pada taraf 3,06 yang berarti perlakuan pada pakan 

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

berat telur ayam arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 4 26.31 6.58 2.40 3,06 4,89 

Galat 15 41.17 2.74 
   

Total 19 
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Lampiran 4. Hasil analisi ragam warna kuning telur 

Perlakuan 
 

Ulangan 
Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 6,22 6,66 6,56 6,44 25,88 6.47 0.19 

P1 5,11 5,44 5,33 5,34 21,22 5.31 0.14 

P2 5,00 4,44 3,56 3,67 16,67 4.17 0.68 

P3 4,00 3,89 3,78 5,00 16,67 4.17 0.56 

P4 3,78 3,89 4,00 4,22 15,89 3.97 0.19 

Jumlah 24,11 24,32 23,23 24,67 96,33 
 

 

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

= 
4 x 5

96,33 2

 

 = 463,97 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (6,22
2 
+ 6,66

2
 + …,, + 4,22

2
) –463,97 

= 484,69 – 463,97 

=20,71 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

 
 

463,97-
4

15,8916,67  16,67  21,22  25,88 22222 
 

  = 482,08 – 463,97 

  = 18,11 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 20,71– 18,11 

  = 2,60 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 = 
4

18,11
 

  = 4,52 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 =
15

2,60
 

  = 0,17 

 

 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hit Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 18.11 4.53 26.08 3,06 4,89 

Galat 15 2.60 0.17 
   

Total 19 
     

 

Kesimpulan :  

Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan bahwa F hitung > F 

tabel pada taraf 3,06 yang berarti perlakuan pada pakan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P< 0,01) terhadap warna 

kuning telur. 
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Uji Duncan 

 

Sx = √  
     

 
  

 = √
    

 
 

 = 0,21 

 

LSR = Sx X SSR 

 

SSR didapat dari tabel Duncan 

DB-Galat 

20 

Banyaknya rata-rata perlakuan 

2 3 4 5 

SSR 4,17 4,37 4,50 4,58 

LSR 0,86 0,90 0,92 0,94 

 

Tabel uji Duncan  

 

Keterangan :  

Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 3,97 A 

P3 4,17 a 

P2 4,17 a 

P0 5,31 b 

P1 6,42 c 
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Lampiran 5. Hasil analisis ragam indeks putih telur 

Perlakuan 

 

Ulangan 
Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 0,055 0,057 0,069 0,067 0,248 0,062 0,007 

P1 0,074 0,061 0,063 0,067 0,265 0,066 0,006 

P2 0,082 0,068 0,068 0,066 0,284 0,071 0,007 

P3 0,067 0,080 0,076 0,074 0,297 0,074 0,005 

P4 0,068 0,067 0,066 0,061 0,262 0,066 0,003 

Total 0,346 0,333 0,342 0,335 1,356 
 

 

 

FK  = rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 
= 

4 x 5

13,56 2

 

 = 9,19 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (0,055
2 
+ 0,057

2
 + …,, + 0,061

2
) –9,19 

= 9,28 – 9,19 

=0,09 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

 
 

9,19-
4

0,2620,297  0,284  0,265  0,248 22222 
 

  = 9,23 – 9,19 

  = 0,04 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 0,09– 0,04 

  = 0,05 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

= 
4

0.04
 

  = 0,01 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

=
15

0.05
 

  = 0,00 

 

 

Tabel analisis ragam 

 

Kesimpulan :  

Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan bahwa F hitung < 

F tabel pada taraf 3,06 yang berarti perlakuan pada pakan 

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

indeks putih telur, 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 0,04 0,01 2,64 3,06 4,89 

Galat 15 0,05 0,00 
   

Total 19 
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Lampiran 6. Hasil analisis ragam indeks kuning telur 

Perlakuan 
 

Ulangan 
Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 3,96 4,06 4,23 3,97 16,22 4,06 0,13 

P1 4,20 4,11 4,33 4,08 16,72 4,18 0,11 

P2 4,15 4,33 4,35 4,14 16,97 4,24 0,11 

P3 4,56 4,20 4,10 3,89 16,75 4,19 0,28 

P4 3,96 4,00 4,20 4,08 16,24 4,06 0,11 

Jumlah 20,83 20,70 21,21 20,16 82,90 
 

 

 

FK  = rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 
= 

4 x 5

82,90 2

 

 = 343,62 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (3,96
2 
+ 4,04

2
 + …,, + 4,08

2
) – 343,62 

= 344,12 – 343,62 

=0,50 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

 
343,62-

4

16,2416,75  16,97  16,72  16,22 22222 
 

  = 343,73 – 343,62 

  = 0,11 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 0,50– 0,11 

  = 0,39 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

= 
4

0,11
 

  = 0,03 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

=
15

0,39
 

  = 0,02 

 

Tabel analisis ragam 

 

Kesimpulan :  

Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan bahwa F hitung < 

F tabel pada taraf 3,06 yang berarti perlakuan pada pakan 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,06) terhadap 

indeks kuning telur, 

 

 

 

 

 
 

SK db JK KT F hit Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 0,11 0,03 1,29 3,06 4,89 

Galat 15 0,32 0,02 
   

Total 19 
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Lampiran 7. Hasil analisis ragam Haugh Unit (HU) 

Perlakuan 

 

Ulangan 
Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 76,03 76,77 83,72 82,89 319,41 79,85 4,01 

P1 86,25 84,00 80,73 81,76 332,74 83,19 2,46 

P2 89,45 80,18 82,76 81,77 334,16 83,54 4,08 

P3 81,11 86,43 85,76 83,03 336,33 84,08 2,47 

P4 83,56 81,36 82,60 78,92 326,44 81,61 2,01 

Jumlah 416,40 408,74 415,57 408,37 1649,08 
 

 

 

FK = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

= 
4 x 5

1649,08 2

 

 = 135973,24 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (76,03
2 
+ 76,77

2
 + … + 78,92

2
) –135352,25 

= 136167,35 – 135973,24 

=194,11 

 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 



60 
 

 
135973,24-

4

326.44336.33  334.16  332.74  319.41 22222 

 

  = 136020,63 – 135973,24 

  = 47,38 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 194,11 – 47,38 

  = 146,72 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

= 
4

47,38
 

  = 11,85 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

=
15

146,72
 

  = 9,78 

 

Tabel analisis ragam 

 

Kesimpulan :  

Hasil analisis statistik keragaman menunjukkan bahwa F hitung < 

F tabel pada taraf 3,06 yang berarti perlakuan pada pakan 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap HU 

telur ayam arab. 

SK Db JK KT F hit Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 47,38 11,85 1,21 3,06 4,89 

Galat 15 146,72 9,78 
   

Total 19 
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Lampiran 8. Persentase pakan perlakuan dan harga bahan pakan 

tiap perlakuan/kg 

Bahan 

Pakan 

Persentase (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 37 31,5 25,9 20,4 14,8 

Bekatul 23 23 23 23 23 

Konsentrat 38 38 38 38 38 

Mineral 2 2 2 2 2 

TKP 0 5,5 11,1 16,6 22,2 

Total 100 100 100 100 100 

 
bahan 
pakan 

harga 
pakan/kg 

haraga 
pakan P0 

harga 
pakan P1 

harga 
pakan P2 

harga 
pakan P3 

harga 
pakan P4 

 jagung 3700 1369,00 1165,50 958,30 754,80 547,60 

bekatul 2100 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 

konsentrat 6780 2576,40 2576,40 2576,40 2576,40 2576,40 

mineral 4500 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

tepung kulit 

pisang 2531,65   139,24 281,01 420,25 562,03 

harga 
pakan/kg   4518,40 4454,14 4388,71 4324,45 4259,03 

 
Contoh menghitung harga pakan P1 : 

Jagung   : persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  31,5  x 3700 =  1165,50 

 

      100 

 

Bekatul  :  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  23 x 2100 =  483,00 

      100 

 

Konsentrat :  persentase pakan  x harga pakan 

100 



62 
 

=  38 x 6780 =  2576,40 

      100 

Mineral  :  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  2   x 4500  =  90,00 

      100 

T. Kulit Pisang :  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  5,5  x 2531,65  =  139,24 

      100 

Harga ransum PI/kg : 1165,50 + 483,00 +  2576,40 + 90,00 + 

139,24 

=  4454,1 

 


