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ABSTRACT 

 
This research aim to find out the optimum effect synbiotic 

(Lactobacillus sp. and Fruktosa Oligosakarida) addition in feed 

laying hen the external quality of egg . This research used 100 laying 

hens at the age of 30 weeks produced by PT. Sierrad Tbk. The feed 

composition consisted of: yellow corn, rice bran and commercial 

concentrate produced by PT. Dinamika Megatama Citra (DMC).  

The method used in this research was field experimental within 5 

treatments and 4 replications. The feeds treatment consisted of P0 

(base feed no Synbiotic), P1 (base feed + 0,2% Synbiotic), P2 (base 

feed + 0,4% Synbiotic), P3 (base feed + 0,6% Synbiotic) and P4 (base 

feed + 0,8% Synbiotic). The variables measured were egg weight, 

egg index and shell thickness. The data collected analyzed using 

ANOVA of Completely Randomized Design (CRD) to investigate if 

there were a significant effect between the treatments then tested by 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result showed that 

effect of addition synbiotic (Lactobacillus sp. dan FOS) in feeding 

give significant effect (P<0,05) on egg weight (g/bird), but did not 

give significant effects (P>0,05) on egg index and shell thickness 

(mm). The conclusion that synbiotic (Lactobacillus sp. dan FOS) 

addition in feed as much as 0,2% it can gives the best results on egg 

weight, egg index and shell thickness.  

  

 

Keywords: Synbiotic, Egg weight, Egg index, Shell thickness and 

      Laying hens 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam petelur 

milik Bapak Ihwan Fathoni, Desa Ngijo, Kecamatan Karang 

Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 1 November - 23 Desember 2015. 

Analisis proksimat bahan pakan dan pakan basal dilaksanakan 

di Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengukur pengaruh penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. 

dan FOS) dalam pakan terhadap kualitas eksternal telur ayam 

petelur yang meliputi berat telur, indeks telur dan ketebalan 

kerabang telur. Dengan adanya informasi mengenai 

pertimbangan dalam penggunaan sinbiotik bagi peternak 

ataupun pihak yang membutuhkan tentang pengaruh 

penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam 

pakan untuk meningkatkan kualitas eksternal telur ayam 

petelur. Dengan adanya informasi ini, kedepannya diharapkan 

dapat digunakan dan disebarluaskan sebagai Feed Additive 

bagi ternak ayam petelur. 

Materi dan metode dalam penelitian ini adalah ayam 

petelur yang digunakan adalah strain Isa Brown berumur 30 

minggu sebanyak 100 ekor yang diproduksi oleh PT. Sierad 

Tbk dan diamati selama 49 hari. Kandang yang digunakan 
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adalah kandang tipe Batteray terbuat dari bambu yang 

berukuran panjang, lebar dan tinggi yaitu 20 x 60 x 35 

(cm/kotak). Setiap kotak Batteray dilengkapi dengan tempat 

pakan dan minum. Pakan tambahan yang digunakan adalah 

sinbiotik kombinasi antara probiotik (Lactobacillus sp.) 

sebanyak 2,56x10
9
 (CFU/g pakan) dan prebiotik (FOS) hasil 

buatan Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Sinbiotik tersebut 

diformulasikan dengan perbandingan 1:2 (w/w) dalam bentuk 

tepung yang merupakan substansi berisi kultur mikroba hidup 

yang menguntungkan bagi ternak. Komposisi pakan basal 

yang digunakan berupa konsentrat 51,45%; jagung 32,15% 

dan bekatul 16,40%. Konsentrat komersial yang digunakan 

diproduksi oleh PT. Dinamika Mediatama Citra (DMC). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Percobaan 

Lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 4 ulangan. Sinbiotik 

(Lactobacillus sp. dan FOS) yang diberikan sebagai berikut: 

(P0) Pakan basal tanpa penambahan sinbiotik (kontrol), (P1) 

Pakan basal + sinbiotik 0,2 % (P2) Pakan basal + sinbiotik 0,4 

% (P3) Pakan basal + sinbiotik 0,6 % dan (P4) Pakan basal + 

sinbiotik 0,8 %. Variabel kualitas eksternal telur yang diamati 

adalah berat telur, indeks telur dan ketebalan kerabang telur. 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan program Microsoft 

excel, selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam 

pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap berat telur (g/butir). Sedangkan penambahan 

sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan tidak 

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

indeks telur dan tebal kerabang telur (mm). Penambahan 
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sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) sebanyak 0,8% dalam 

pakan ayam petelur memberikan pengaruh terbaik pada berat 

telur 65,48±2,41 (g/butir). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 

sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan dapat 

meningkatkan berat telur, tetapi tidak dapat meningkatkan 

indeks telur dan ketebalan kerabang telur. Penambahan 

sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) sebanyak 0,2% dalam 

pakan ayam petelur memberikan hasil yang terbaik terhadap 

berat telur, indeks telur dan ketebalan kerabang. Disarankan 

penggunaan sinbiotik sebanyak 0,2% mampu meningkatkan 

kualitas eksternal telur yang dapat dilihat dari segi efisiensi 

penggunaannya lebih sedikit sebagai feed additive untuk 

meningkatkan kualitas eksternal telur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia peternakan di Indonesia saat ini 

semakin meningkat khususnya dalam industri perunggasan, 

salah satunya yaitu usaha peternakan ayam petelur. Ayam 

petelur adalah ayam yang di ternakkan sesuai tujuan 

pemeliharaannya sebagai penghasil telur. Telur merupakan 

bahan makanan yang bernilai gizi tinggi, yang dibutuhkan oleh 

tubuh manusia. Selain mengandung kadar protein yang tinggi, 

telur juga merupakan sumber zat besi, beberapa mineral lain 

dan vitamin, sehingga telur merupakan bahan pangan sumber 

protein hewani yang dapat dikonsumsi oleh manusia pada 

segala umur. Data Direktorat Jenderal Peternakan Indonesia 

menunjukkan bahwa hingga tahun 2015 populasi ayam  ras 

petelur mencapai 154.657.000 ekor.  

Usaha peternakan ayam ras petelur yang semakin 

bertambah, namun adapun kendala yang dihadapi oleh 

peternak yaitu harga telur yang tidak stabil dan biaya pakan 

cenderung meningkat. Amrullah (2003) menyatakan bahwa 

ayam ras petelur merupakan salah satu jenis unggas yang 

banyak dikembangkan oleh masyarakat, baik dalam skala 

kecil, sekelompok peternak, maupun industri peternakan 

dalam skala yang cukup besar. Ayam ras petelur ini banyak 

peminatnya dikarenakan dapat menghasilkan telur melebihi 

ayam lainnya. Sifat genetis ayam, manajemen pemeliharaan, 

makanan, dan kondisi pasar sangat mempengaruhi 
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keberhasilan peternak dalam mengelola usaha ayam ras 

petelur. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha 

ayam petelur ada tiga yaitu meliputi faktor bibit, manajemen 

pemeliharaan dan pakan. Faktor yang paling penting untuk 

diperhatikan dalam usaha peternakan ruminansia maupun non 

ruminansia salah satunya adalah pakan, karena faktor pakan 

membutuhkan biaya yang paling tinggi mencapai 60-70% dari 

seluruh total biaya produksi. Sehingga perlu dilakukan suatu 

upaya untuk meningkatkan efisiensi pakan agar ternak dapat 

mengoptimalkan penyerapan nutrien yang dibutuhkan tubuh 

ternak.  

Peternak pada umumnya dalam mengoptimalkan 

efisiensi pakan menggunakan penambahan feed additive 

berupa antibiotik. Penggunaan antibiotik berfungsi sebagai 

pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit, meningkatkan 

produktivitas ternak dan meningkatkan kualitas telur. Namun 

penambahan antibiotik pada pakan mengakibatkan adanya 

residu pada tubuh ternak maupun telur sehingga memiliki 

resiko kurang baik terhadap kesehatan manusia apabila 

mengkonsumsi produk tesebut. Ghiyasi, Rezaei and 

Sayyahzadeh (2007) melaporkan bahwa awal tahun 2006 

penggunaan antibiotik dilarang oleh Uni Eropa sebagai 

pencegah penyakit (disease prophylactic) atau dikenal pemicu 

pertumbuhan (Antimicrobial Growth Promoters) didalam 

pakan ternak. 

 Peternak saat ini sudah menggantikan antibiotik 

dengan probiotik sebagai feed additive. Penggunaan probiotik 

merupakan mikroba hidup yang diberikan dalam pakan ternak 

yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan zat pakan 
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yang dibutuhkan bagi ternak didalam tubuh. Namun kinerja 

probiotik akan lebih optimal apabila terdapat substrat sebagai 

zat nutrisi atau sumber energi bagi mikroba probiotik supaya 

mampu berkembangbiak dengan baik untuk berkompetisi 

melawan mikroba patogen di dalam saluran pencernaan. 

Menurut Kompiang (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan 

probiotik sebagai feed additive karena probiotik mampu hidup, 

tumbuh dan berkembang dalam saluran pencernaan sehingga 

akan mampu meningkatkan produksi, memperbaiki efisiensi 

pakan dan meningkatkan kualitas telur.  

Penambahan prebiotik di dalam probiotik dapat 

dimanfaatkan mikroba sebagai zat nutrisi atau sumber energi 

sehingga mikroba mampu berkembangbiak dengan baik dan 

mampu menigkatkan kinerja mikroba secara optimal karena 

adanya prebiotik. Menurut Daud, dkk., (2007) bahwa at 

prebiotik yaitu frukto-oligosakarida atau inulin, keduanya 

yang termasuk karbohidrat ini, dimanfaatkan secara luas untuk 

menambah kadar serat yang tidak dapat dihidrolisis (dicerna) 

oleh enzim percernaan. Prebiotik akan sampai di usus besar 

(kolon) dalam keadaan utuh sehingga kebanyakan akan 

menjadi substrat untuk fermentasi bagi bakteri yang hidup di 

kolon. Dengan demikian, merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan bakteri yang menguntungkan di dalam usus 

besar. 

Sinbiotik adalah bahan yang terdiri dari probiotik dan 

prebiotik. Prebiotik akan meningkatkan kelangsungan hidup 

probiotik dengan cara menyediakan nutrisi untuk probiotik 

yang tidak dapat digunakan oleh mikroba patogen (Weese, 

2002). Kombinasi probiotik dengan prebiotik dalam pakan 

memacu perkembangbiakan mikroba yang menguntungkan 
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dan menghambat perkembangan mikroba patogen dalam 

pencernaan.  Penggunaan sinbiotik sudah banyak diterapkan di 

luar negeri karena memberikan hasil yang positif, namun 

penggunaannya di Indonesia mengenai penelitian dan 

penggunaan kedua bahan ini masih belum banyak dilakukan. 

Ayam petelur yang diamati adalah berumur 30 

minggu, sehingga dengan umur tersebut dapat dikatakan 

bahwa kondisi ternak sudah melewati masa puncak produksi, 

sehinggah mulai memasuki masa penurunan produktivitas. 

Karena hasil recording pada ayam yang berumur 25-30 

minggu dari peternak yang diperoleh sangat rendah dengan 

rataan persentase Hen Day Production (HDP) 76,93%, 

sedangkan Hen Day Production (HDP) masa puncak 

produktivitas dapat mencapai 90-94%. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai penggunaan kedua bahan ini 

yaitu penambahan sinbiotik berupa (Lactobacillus sp. dan 

Fruktosa Oligosakarida) dalam pakan ayam petelur yang 

diharapkan mampu mengoptimalkan konsumsi pakan ayam 

petelur, yang berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kualitas eksternal telurr.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan 

masalah yaitu bagaimana pengaruh penambahan sinbiotik 

(Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan terhadap kualitas 

eksternal telur ayam petelur yang meliputi berat telur, indeks 

telur dan ketebalan kerabang telur. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengukur pengaruh penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. 

dan FOS) dalam pakan ayam petelur terhadap berat telur, 

indeks telur dan ketebalan kerabang telur. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Memberikan informasi mengenai pertimbangan dalam 

penggunaan sinbiotik bagi peternak ataupun pihak yang 

membutuhkan tentang pengaruh penambahan sinbiotik 

(Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan untuk meningkatkan 

kualitas eksternal telur ayam petelur.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Faktor yang paling penting untuk diperhatikan dalam 

usaha peternakan ruminansia maupun non ruminansia salah 

satunya adalah penyediaan dan pemberian pakan, karena 

faktor pakan membutuhkan biaya yang paling tinggi mencapai 

60-70% dari seluruh total biaya produksi. Sehingga perlu 

dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pakan 

agar ternak dapat mengoptimalkan penyerapan nutrien yang 

dibutuhkan tubuh ternak.  

Peternak tidak jarang mengalami beberapa kendala 

dalam usaha peternakan ayam petelur salah satunya adalah 

tingginya harga pakan ternak. Sehingga perlu dilakukan suatu 

upaya untuk meningkatkan efisiensi pakan agar ternak dapat 

mengoptimalkan penyerapan nutrien yang dibutuhkan tubuh 

ternak. Pada umumnya peternak dalam mengoptimalkan 
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efisiensi pakan menggunakan penambahan feed additive 

berupa antibiotik. Menurut Simon (2005) bahwa pemakaian 

feed additive berupa antibiotik pada ternak banyak diterapkan 

untuk pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit, 

antibiotik juga umum dipakai untuk pakan imbuhan sebagai 

pemacu tumbuh untuk meningkatkan kinerja ternak. 

Feed additive berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan 

dan meningkatkan efisiensi pakan pada ayam, antara lain 

antibiotik, hormon dan sebagainya. Selama ini digunakan feed 

additive komersial yang selain harganya tinggi juga kurang 

terjamin aspek keamanannya karena adanya residu bahan 

kimia dan hormon dalam produk pangan. Kasus-kasus residu 

zat-zat tersebut dalam produk ternak yang berasal dari unggas 

sering dijumpai (Rahayu dan Budiman, 2005). Pada awal 

tahun 2006 penggunaan antibiotik dilarang oleh Uni Eropa 

sebagai pencegah penyakit (disease prophylactic) atau dikenal 

pemicu pertumbuhan (Antimicrobial Growth Promoters) 

didalam pakan ternak (Ghiyasi et al., 2007).  

Para nutritionist berusaha untuk menggunakan 

probiotik dan prebiotik sebagai bahan aditif pengganti 

antibiotik (Daud dkk., 2007). Pemanfaatan probiotik sebagai 

feed additive karena probiotik mampu hidup, tumbuh dan 

berkembang dalam saluran pencernaan sehingga akan mampu 

meningkatkan produksi, memperbaiki efisiensi pakan dan 

meningkatkan kualitas telur (Kompiang, 2009). Lactobacillus, 

Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus faecium. 

Lactobacillus merupakan salah satu genus bakteri asam laktat 

yang paling banyak dijumpai pada saluran gastro intestinal 

baik pada manusia maupun hewan. Lactobacillus ini dapat 

digunakan sebagai probiotik pada ternak yang berfungsi 
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meningkatkan produktivitas ternak (Primacitra, Osfar dan 

Natsir, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Adi, Sofjan dan 

Natsir (2015) melaporkan bahwa perlakuan penambahan 

probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung dalam pakan 

burung puyuh sebanyak 0,6% mempunyai rata-rata bobot telur 

tertinggi 10,73±0,29 (g/butir) dari pada perlakuan kontrol 

hanya 10,39±0,50 (g/butir). Sebanding dengan indeks bentuk 

telur tertinggi 80,19±1,54 dari pada perlakuan kontrol hanya 

77,99±1,00. 

Prebiotik disebut juga sebagai nutrisi yang sesuai bagi 

bakteri baik, tetapi tidak cocok bagi bakteri yang kurang 

menguntungkan. Dengan perkataan lain prebiotik dapat 

meningkatkan bakteri yang menguntungkan dalam usus 

(Gibson, 1998). Prebiotik seperti oligosakarida secara alami 

terkandung didalam tanaman dan sayuran. Sumber 

oligosakarida yang umum yaitu bawang, Jerusalem artichoke, 

rebung, akar dahlia dan pisang. Prebiotik yang telah tersedia 

secara komersial umumnya yaitu fruktooligosakarida, 

isomalto-oligosakarida, galakto-oligosakarida, transgalakto-

oligosakarida, inulin dan fruktooligosakarida. Pada ayam 

petelur, penggunaan 0,1% ekstrak ubijalar maupun 0,2% 

endapannya sebagai prebiotik mampu meningkatkan produksi 

telur serta memperbaiki efisiensi pakan (Haryati, 2011). Ayam 

petelur jenis White Leghorn pada umur 57 minggu diberikan 

1.0% oligofructose dan 1.0% inulin selama empat minggu, 

maka diperoleh peningkatan produksi telur sebesar 13.35% 

(oligofruktosa) dan 10.73% (inulin). Selain itu, peningkatan 

berat telur secara kumulatif sebesar 12.50% (oligofruktosa) 

dan 10.96% (inulin) (Chen et al., 2005).  
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Sinbiotik (Eubiotik) adalah kombinasi probiotik dan 

prebiotik. Penambahan mikroba hidup (probiotik) dan substrat 

(prebiotik) untuk pertumbuhan bakteri misalnya 

fructooligosaccharide (FOS) dengan bifidobacterium atau 

lactitol dengan lactobacillus. Keuntungan dari kombinasi ini 

adalah meningkatkan daya tahan hidup bakteri probiotik oleh 

karena substrat yang spesifik telah tersedia untuk fermentasi 

sehingga tubuh mendapat manfaat yang lebih sempurna dari 

kombinasi ini (Antarini, 2011).  

Suplementasi 0,5% sinbiotik bisa meningkatkan 

kinerja produksi dan kualitas telur (ketebalan cangkang, warna 

cangkang, dan haugh unit) untuk ayam petelur memberikan 

perbedaan (Xiao-qing et al., 2013). Peningkatan kesehatan 

ternak seperti unggas petelur terjadi karena pakan fungsional 

prebiotik dan probiotik kemudian akan memproduksi telur 

bebas enteropatogen (Salmonella sp.) yang sangat berarti 

untuk menjamin keamanan telur dan menyehatkan manusia 

(Magdalena, S., G.H. Natadiputri, F. Nailufar  dan T. 

Purwadaria, 2013).  

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan perlu 

dilakukan penelitian tentang beberapa bahan feed additive 

yang dapat digunakan dalam dunia peternkan untuk 

menggantikan antibiotik dengan bahan lain yang tidak 

menghasilkan residu sehingga tidak berbahaya  bagi tubuh 

manusia apabila produk peternakan di konsumsi oleh 

masyarakat. probiotik dan prebiotik yang dikombinasi dari 

keduanya yaitu disebut sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) 

yang ditambahkan dalam bentuk tepung pada pakan basal 

ayam petelur, sehingga mengoptimalkan konsumsi pakan, 

serta mampu meningkatkan kualitas eksternal telur yang 
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meliputi berat telur, indeks telur dan ketebalan kerabang telur. 

Berikut bagan kerangka pikir penelitian yang tersaji pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan sinbiotik berupa (Lactobacillus sp. dan 

FOS) dalam pakan dapat meningkatkan kualitas eksternal telur 

pada ayam petelur meliputi berat telur, indeks telur dan 

ketebalan kerabang telur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sinbiotik 

Sinbiotik (Eubiotik) adalah kombinasi probiotik dan 

prebiotik. Penambahan mikroba hidup (probiotik) dan substrat 

(prebiotik) untuk pertumbuhan bakteri misalnya 

fructooligosaccharide (FOS) dengan bifidobacterium atau 

lactitol dengan lactobacillus. Keuntungan dari kombinasi ini 

adalah meningkatkan daya tahan hidup bakteri probiotik oleh 

karena substrat yang spesifik telah tersedia untuk fermentasi 

sehingga tubuh mendapat manfaat yang lebih sempurna dari 

kombinasi ini (Antarini, 2011). Suplementasi 0,5% sinbiotik 

bisa meningkatkan kinerja produksi dan kualitas telur 

(ketebalan cangkang, warna cangkang, dan haugh unit) untuk 

ayam petelur memberikan perbedaan (Xiao-qing et al., 2013). 

Probiotik adalah suatu mikrobial hidup yang diberikan 

sebagai suplemen pakan, memberikan keuntungan bagi induk 

semang dengan cara memperbaiki keseimbangan populasi 

mikroba usus bahwa probitik efektif mampu bertahan dengan 

baik dalam beberapa kondisi lingkungan dan tetap hidup 

dalam beberapa bentuk kemasan.  Probiotik tergolong dalam 

makanan fungsional, dimana bahan makanan ini mengandung 

komponen-komponen yang dapat meningkatkan kesehatan 

ternak dengan cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada 

dalam saluran pencernaan ternak (Daud, dkk., 2007). 

Saluran pencernaan, probiotik membentuk koloni pada 

3 area yang berbeda dalam saluran pencernaan yaitu pada 

permukaan enterocyte, permukaan ephitel cecal, dan berkoloni 
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pada permukaan ephitel. Masing-masing area tersebut 

umumnya meliputi 3 lingkungan mikro yaitu pada digesta, 

permukaan enterocyte, sekum dan kolon, serta pada mucous 

blanket (lapisan mukus) yang menutupi permukaan ephitel 

sama seperti pada sel ephitel dari sekum dan kolon 

(Chichlowski et al., 2007). 

Peningkatan panjang dan lebar vili usus dapat terjadi 

karena beberapa mekanisme, antara lain yaitu fermentasi 

prebiotik oleh bakteri probiotik dalam sekum dan kolon yang 

menghasilkan asam lemak rantai pendek khususnya butirat 

yang dapat meningkatkan proliferasi enterosit (Ferket et al., 

2002). Selain itu, vili usus dapat terlindungi dari kerusakan 

dengan cara mengurangi kolonisasi dan infeksi patogen pada 

dinding usus serta meningkatkan jumlah sel goblet yang 

berfungsi sebagai penghasil mukus untuk melindungi mukosa 

usus dari kerusakan (McCann et al., 2006). Tebal mukosa usus 

halus yang diberi probiotik akan meningkat disebabkan karena 

peningkatan tinggi vili serta kedalaman kripta. Probiotik 

mampu menginduksi asam lemak rantai pendek. Peningkatan 

asam lemak rantai pendek mampu menstimulasi proliferasi sel 

epitel (Wresdiyati, dkk., 2013) 

Probiotik yang mengandung mikroba hidup seperti 

Lactobacillus Bulgaricus dan Streptococcus Thermophillus 

akan memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran 

pencernaan, serta kandungan asam laktatnya juga cukup besar. 

Asam laktat ini akan menurunkan kadar pH dan menghambat 

pertumbuhan mikroba pathogen, membantu aktivitas lambung 

dengan merangsang gerak peristaltik yang dapat memperbaiki 

serta meningkatkan metabolisme (Andriani, dkk., 2010).  

Karakteristik dan kriteria yang aman dari probiotik:  
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1. Non toksik dan non patogenik  

2. Mempunyai identifikasi taksonomi yang jelas  

3. Dapat hidup dalam spesies target  

4. Dapat bertahan, berkolonisasi dan bermetabolisme secara 

aktif dalam target yg ditunjukkan dengan: 

a) Tahan terhadap cairan pencernaan dan empedu  

    b) Persisten dalam saluran pencernaan  

    c) Menempel pada ephitelium atau mucus  

    d) Berkompetisi dengan mikroflora inang  

5. Memproduksi senyawa antimikrobial  

6. Antagonis terhadap patogen  

7. Dapat merubah respon imun  

8. Tidak berubah dan stabil pada waktu proses penyimpanan 

dan lapangan  

9. Bertahan hidup pada populasi yang tinggi  

10. Mempunyai sifat organoleptik yang baik (Gaggia, 

Marttarelli and  Biavati, 2010). 

mikroba yang banyak digunakan sebagai probiotik 

yaitu strain Lactobacillus sp., Bifidobacterium, Bacillus spp., 

Streptococcus, yeast dan Saccharomyces cereviceae (Palet et 

al., 2006). Probiotik Bacillus sp. mempunyai prospek untuk 

digunakan sebagai imbuhan pakan dan dapat diberikan melalui 

pakan maupun air minum produksi unggas intensif/ras dapat 

meningkat sampai 10% melalui perbaikan konversi pakan dan 

penekanan angka kematian hingga 50% atau lebih (Kompiang, 

2009). Penggunaan probiotik mampu memperbaiki kualitas 

telur karena probiotik akan menghasilkan beta-mannase, 

protease dan amylase yang akan mencerna karbohidrat dan 

protein sehingga menjadi glokusa dan asam amino yang 

membantu pembentukan ovumucin,  fosfitin, livovitelin, dan 



 

 

15 

livetin yang merupakan pembentuk yang merupakan 

komponen kandungan protein pada telur (Yeo dan Kim, 2012).  

Prebiotik merupakan bahan pakan berupa serat yang 

tidak dapat dicerna oleh ternak yang memiliki lambung 

tunggal (monogastrik seperti ayam dan babi). Serat tersebut 

dapat menjadi pemicu untuk peningkatan bakteri yang 

menguntungkan bagi ternak seperti Lactobacillus dan 

Bifidobacteria. Prebiotik disebut juga sebagai nutrisi yang 

sesuai bagi bakteri baik, tetapi tidak cocok bagi bakteri yang 

kurang menguntungkan. Dengan perkataan lain prebiotik dapat 

meningkatkan bakteri yang menguntungkan dalam usus 

(Gibson, 1998). Prebiotik dapat menjadi sumber energi dan 

atau nutrien terbatas lainnya bagi mukosa usus dan substrat 

untuk fermentasi bakteri cecal dalam menghasilkan vitamin 

dan antioksidan yang dapat menguntungkan inangnya (Collins 

and Gibson, 1999).  

Zat prebiotik yaitu frukto-oligosakarida atau inulin. 

Kedua komponen yang termasuk karbohidrat ini, 

dimanfaatkan secara luas untuk menambah kadar serat yang 

tidak dapat dihidrolisis (dicerna) oleh enzim percernaan. 

Prebiotik akan sampai di usus besar (kolon) dalam keadaan 

utuh sehingga kebanyakan akan menjadi substrat untuk 

fermentasi bagi bakteri yang hidup di kolon. Dengan 

demikian, merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

bakteri yang menguntungkan di dalam usus besar (Daud dkk., 

2007). Prebiotik seperti oligosakarida secara alami terkandung 

didalam tanaman dan sayuran. Sumber oligosakarida yang 

umum yaitu bawang, Jerusalem artichoke, rebung, akar dahlia 

dan pisang.  
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Prebiotik yang telah tersedia secara komersial 

umumnya yaitu fruktooligosakarida, isomalto-oligosakarida, 

galakto-oligosakarida, transgalakto-oligosakarida dan inulin. 

Pada ayam petelur, penggunaan 0,1% ekstrak ubijalar maupun 

0,2% endapannya sebagai prebiotik mampu meningkatkan 

produksi telur serta memperbaiki efisiensi pakan (Haryati, 

2011). Ayam petelur jenis White Leghorn pada umur 57 

minggu diberikan 1.0% oligofructose dan 1.0% inulin selama 

empat minggu, maka diperoleh peningkatan produksi telur 

sebesar 13.35% (oligofruktosa) dan 10.73% (inulin). Selain 

itu, peningkatan berat telur secara kumulatif sebesar 12.50% 

(oligofruktosa) dan 10.96% (inulin) (Chen et al., 2005). 

 

2.2 Pakan 

Jatah pakan yang di berikan 2 kali sehari itu lebih 

menguntungkan dari pada di berikan langsung sekali. Sebab 

hal ini akan menguranggi pemborosan pakan yang tercecer 

dan dapat menambah nafsu makan (Sudarmono, 2003 ). 

Pemberian pakan ternak tanpa memperhatikan kualitas dan 

kuantitas akan mengakibatkan pertumbuhan maupun 

produktivitas dari ternak tersebut tidak maksimal. Kandungan 

nutrisi utama yang dibutuhkan dalam pakan ternak ayam 

petelur adalah berupa protein, ME, lemak, serat kasar, kalsium 

dan fosfor (Aribowo, 2008).  

Pakan unggas disusun sesuai dengan kebutuhan 

nutrien berdasarkan umur dan tujuan pemeliharaan. Jika energi 

pakan saat fase layer terlalu rendah atau kurang dari 2600 

kkal, konsumsi pakan lebih banyak sehingga Feed Convertion 

Ratio (FCR) meningkat dan efisiensi pakan menurun. 
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Sebaliknya jika energi pakan terlalu tinggi akan terjadi 

penurunan konsumsi (Harms et al., 2000).  

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% berpengaruh terhadap berat 

telur, sebaliknya berat telur akan meningkat jika kadar protein 

mencapai lebih dari 17% meningkat jika kadar protein 

mencapai lebih dari 17% (Atik, 2010). Bahan penyusun pakan 

ayam pada umumnya terdiri dari 70% bahan sumber energy 

dan 25% nya adalah sumber protein serta 5% sisanya adalah 

vitamin dan mineral (Indi dan Zulkarnain, 2012).  

Kebutuhan makanan untuk ayam petelur periode 

starter berkisar antara 10-65 gram/ekor/hari dengan 

kandungan protein berkisar antara 15-17 % dan ME 2.800 

Kkal, untuk periode grower berkisar antara 65-100 

gram/ekor/hari dengan kandungan protein 14-16 % dan ME 

2.850 Kkal, sedangkan untuk periode layer berkisar antara 

100-115 gram/ekor/hari dengan kandungan protein minimal 

16,5 % dan ME 2.850 Kkal (Sarno, 2007).  

Telur konsumsi yang diproduksi oleh ayam 

merupakan deposisi nutrisi dari pakan, oleh karena itu kualitas 

telur akan sangat dipengaruhi oleh kualitas nutrisi dari pakan. 

Ayam dengan kualitas genetik yang baik tidak akan mampu 

menampilkan performa produksi yang maksimal bila tidak 

ditopang oleh kualitas pakan yang baik pula (Amrullah, 2002).  
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2.3 Ayam Petelur 

Ayam ras petelur merupakan salah satu jenis unggas 

yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, baik dalam skala 

kecil, sekelompok peternak, maupun industri peternakan 

dalam skala yang cukup besar. Banyaknya peminat 

dikarenakan ayam ras petelur dapat menghasilkan telur 

melebihi ayam lainnya. Sifat genetis ayam, manajemen 

pemeliharaan, makanan, dan kondisi pasar sangat 

mempengaruhi keberhasilan peternak dalam mengelola usaha 

ayam ras petelur (Amrullah, 2003). 

Strain adalah kelompok unggas dalam satu bangsa 

yang diseleksi menurut kriteria yang spesifik, yaitu umur saat 

dewasa kelamin, daya hidup, produksi telur, kualitas telur, 

atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Macam-macam 

strain ayam petelur yang dikembangkan dari bangsa Leghorn 

antara lain Lohmann (LSL, White), Lohmann Brown, Hy-Line 

W-36 dan W-98, Hy-Line Brown, ISA White dan ISA Brown. 

Strain ayam petelur  berwarna coklat memiliki performa yang 

lebih unggul daripada strain ayam petelur berwarna putih. 

Persentase cangkang pada ISA Brown lebih besar daripada 

ISA White, selain itu bobot telur, egg mass, dan efisiensi 

pakannya juga lebih baik (Al Nasser et al., 2005).   

Ayam petelur memiliki sifat nervous (mudah terkejut 

), bentuk tubuh ramping, cuping telinga berwarna putih, 

produksi telur tinggi  (200 butir / ekor / tahun ), efisien dalam 

pengunaan pakan untuk membentuk telur, tidak memiliki sifat 

mengengram (Sudarmono, 2003). Karakteristik ayam petelur 

yaitu bentuk tubuh lonjong (memanjang), bobot badan relatif 

ringan, shank pipih dan melebar ke samping, peka terhadap 

cuaca, produksi telur tinggi (250-300 butir/tahun), berat telur 
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rata-rata 55-65 gram, serta bebas dari sifat mengeram 

(Yuwanta, 2010).  

Ayam petelur sedang tumbuh (0 – 18 minggu), energi 

dibutuhkan untuk : 

1.       Maintenance 

2.       Aktivitas 

3.       Pertumbuhan jaringan 

Ayam petelur fase 1 ( 18 – 42 minggu), energi dalam pakan 

dibutuhkan untuk : 

1.       Maintenance 

2.       Aktivitas 

3.       Pertumbuhan jaringan 

4.       Produksi telur 

Ayam petelur fase 2 ( 42 – 72 minggu), energi dalam pakan 

dibutuhkan untuk : 

1.       Maintenance 

2.       Aktivitas 

3.       Produksi telur (Lesson and Summers, 2001). 

 

2.4  Kualitas Eksternal Telur 

2.4.1 Berat Telur 

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% berpengaruh terhadap berat 

telur, sebaliknya berat telur akan meningkat jika kadar protein 

mencapai lebih dari 17%  (Atik, 2010). 
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Ukuran telur merupakan faktor penting yang dapat 

menentukan penerimaan harga dalam aspek pemasaran. 

Penentuan klasifikasi standar berat telur per butir khususnya 

dinegara maju seperti Jepang, Amerika dan negara maju 

lainnya telah dilakukan secara seksama dan dusesuaikan 

dengan harga jualnya. Klasifikasi Standart Berat Telur di 

Jepang adalah sebagai berikut : a. Ukuran Jumbo (>76 g); b. 

Extra large (70-77 g); c. Large (64-70 g); d. Medium (58.64 

g); e. Medium Small (52-58 g) dan f. Small (<52 g). Telur yang 

berukuran kecil memiliki kualitas isi yang tinggi dibanding 

telur yang besar. Standar ukuran dalam pemasaran telur adalah 

56,7 gram perbutir (Haryono, 2000). 

Besar kecilnya telur dipengaruhi oleh sumber protein 

yang berasal dari pakan. Kebutuhan protein pada saat puncak 

produksi adalah 17-19% dan akan menurun sampai 14% pada 

akhir siklus produksi (Mulyantini, 2010).  

 

Tabel 1. Komposisi telur ayam 

 

Komposisi 

Telur Ayam 

Putih Telur Kuning Telur Telur Utuh 

Air (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Karbohidrat  

Abu (%) 

88,57 

10,30 

0,03 

0,65 

0,55 

48,50 

16,15 

34,65 

0,60 

1,10 

73,70 

13,00 

11,59 

0,65 

0,90 
Sumber: (Winarno dan Koswara, 2002). 

 

Ayam petelur dengan pemberian probiotik 

menghasilkan bobot telur berkisar antara 40-60 gram, bobot 

kuning telur sebesar 9,5-13 gram, dan HU berkisar antara 99-

112 (Iriyanti, Rustomo dan Rimbawanto, 2008). 
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Keseimbangan nutrien dalam pakan masing-masing perlakuan 

yang relatif sama (iso protein dan iso energi), sehingga 

perlakuan pakan tidak mempengaruhi bobot telur (Melviyanti, 

Iriyanti dan Roesdiyanto, 2013). Penelitian yang dilakukan 

oleh Adi dkk., (2015) melaporkan bahwa perlakuan 

penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung 

dalam pakan burung puyuh sebanyak 0,6% mempunyai rata-

rata bobot telur tertinggi 10,73±0,29 (g/butir) dari pada 

perlakuan kontrol hanya 10,39±0,50 (g/butir). Produksi telur 

dan massa telur pada ayam ras petelur dapat ditingkatkan 

melalui penambahan Lactobacillus 10
4
-10

7
 CFU/g pakan 

(NLRI, 2003). Ayam petelur jenis White Leghorn pada umur 

57 minggu diberikan 1.0% oligofructose dan 1.0% inulin 

selama empat minggu, maka diperoleh peningkatan produksi 

telur sebesar 13.35% (oligofruktosa) dan 10.73% (inulin). 

Selain itu, peningkatan berat telur secara kumulatif sebesar 

12.50% (oligofruktosa) dan 10.96% (inulin) (Chen et al., 

2005). 

 

2.4.2 Indeks Telur  

Indeks telur digunakan sebagai indikasi untuk 

mengukur tingkat kelonjongan atau bulatnya telur, dimana 

semakin tinggi indeks telur maka semakin lonjong bentuk telur 

yang akan berpengaruh pula terhadap persyaratan telur tetas 

yang tidak boleh terlalu lonjong atau bulat tetapi harus dalam 

bentuk bulat oval (Zainuddin dan Jannah, 2008).  

Bentuk telur yang semakin bulat tersebut umumnya 

memiliki nilai indeks bentuk telur yang lebih tinggi (Sodak, 

2011). Indeks bentuk telur akan mengalami penurunan sejalan 
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dengan bertambahnya umur. Indeks telur  dapat dikategorikan 

menjadi bentu lonjong, oval dan bulat. Telur yang baik 

berbentuk oval dan idealnya mempunyai "shape index" (SI) 

antara 72-76. Telur yang lonjong SI= <72 dan telur bulat SI= 

>76. Bentuk telur yang tidak beraturan dan tidak seragam 

dapat disebabkan oleh faktor penyakit seperti Infectous 

Bronchitisn (Haryono, 2000). 

Indeks telur utuh diukur dengan menggunakan alat 

yang disebut jangka sorong, yaitu dengan mengukur sumbu 

lebar telur dibagi dengan sumbu panjang telur dikali 100 dan 

diperoleh nilai indeks telur (Romannof and  Romannof , 

1963). 

Pemberian level potein pada masa grower dan awal 

layer yang sama menyebabkan perkembangan oviduct tidak 

jauh berbeda sehingga menghasilkan bentuk telur yang tidak 

berbeda pula (Nasution dan Adrizal, 2009). Diketahui 

diameternya oviduct lebar maka bentuk telur yang dihasilkan 

cenderung bulat, dan apabila diameternya oviduct sempit maka 

bentuk telur yang dihasilkan cenderung lonjong (Piliang, 

1992). Perlakuan penambahan probiotik Lactobacillus Plus 

bentuk tepung sebanyak 0,6% mempunyai rata-rata bobot telur 

tertinggi 10,73±0,29 (g/butir) dari pada perlakuan kontrol 

hanya 10,39±0,50 (g/butir). Sebanding dengan indeks bentuk 

telur tertinggi 80,19±1,54 dari pada perlakuan kontrol hanya 

77,99±1,00 (Adi dkk., 2015).  

 

2.4.3 Ketebalan Kerabang Telur 

Tebal tipisnya kerabang telur dipengaruhi oleh strain 

ayam, umur induk, pakan, stress dan penyakit pada  induk. 
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Semakin tua umur ayam maka semakin tipis kerabang 

telurnya, karena ayam tidak mampu untuk memproduksi 

kalsium yang cukup guna memenuhi kebutuhan kalsium dalam 

pembentukan kerabang telur. Kalsium mempunyai andil besar 

dalam menentukan kekuatan kerabang secara umum yang 

mayoritas banyak didapatkan melalui pakan (Hargitai, Mateo 

and Torok, 2011).   

Kerabang tersusun dari timbunan kalsium karbonat 

(CaCO3) dalam suatu matriks protein dan mukopolisakarida. 

Lapisan terakhir dari kerabang adalah lapisan kutikula, yaitu 

material organik yang melindungi telur dari mikroba patogen 

dan meminimalkan penguapan air (Blakely dan Bade, 1998).  

Kerabang telur bersifat kuat, halus, berkapur.  

Kerabang telur terdiri dari empat lapisan yaitu : (1)  lapisan 

kutikula yang merupakan lapisan paling luar yang 

menyelubungi seluruh permukaan telur, (2) lapisan bunga 

karang yang terletak dibawah kutikula, (3) lapisan mamila 

yang merupakan lapisan ketiga dan sangat tipis, dan (4) 

lapisan membrane yang terletak paling dalam (Sarwono, 

1994). Struktur kerabang yang terdiri dari 3 lapisan yaitu 

membran/kutikula, spong dan bunga karang diduga kuat juga 

mempengaruhi tampilan histologi kerabang telur ini (Sari, 

Sahara dan Nuzulistyaningsih, 2012).  

Tebal kerabang telur berkisar antara 0,31-0,42 mm 

dengan idealnya adalah 0,35 mm. Tipisnya kulit telur 

dipengaruhi beberapa faktor yakni: umur, tipe ayam, zat 

nutrien, peristiwa faal dari organ tubuh, stres dan komponen 

lapisan kulit telur. Kulit yang tipis relatif berpori lebih banyak 

dan besar, sehingga mempercepat turunnya kualitas telur 
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akibat penguapan dan pembusukan lebih cepat (Haryono, 

2000).  

Pembentukan kerabang telur merupakan proses 

terlama dalam reproduksi sebutir telur. Kerabang telur 

terbentuk hampir sekitar 21 jam lamanya. Kerabang telur 

merupakan pertahanan utama bagi telur terhadap kerusakan 

selama transportasi dan masa penyimpanan, sehingga 

kualitasnya menjadi salah satu indikator penting dari kualitas 

telur baik dari segi berat maupun ketebalannya. Secara umum 

susunan kerabang telur terdiri dari 2 bagian yakni kerabang 

tipis (membran) baik membran luar maupun membran dalam 

yang dibentuk di isthmus dan kerabang telur keras yang 

terbentuk di uterus (Yuwanta, 2010).  

Kerabang telur berfungsi sebagai pelindung embrio 

dari gangguan luar yang tidak menguntungkan. Selain itu, 

kerabang berfungsi sebagai melindungi putih telur dan kuning 

telur agar tidak keluar dan terkontaminasi dari zat-zat yang 

tidak diinginkan. Kerabang telur memiliki pori-pori sebagai 

media lalu lintas gas oksigen dan karbon dioksida selama 

proses penetasan. Pada bagian ujung yang tumpul terdapat 

kantung udara yang berguna untuk pernapasan embrio. 

Kantung udara merupakan indikator umur atau mutu telur, 

karena ukurannya akan membesar dengan meningkatnya umur 

simpan. Perubahan suhu lingkungan dalam telur ketika berada 

dalam tubuh induk (sekitar 40°C) dan suhu luar (sekitar 27°C) 

akan mengakibatkan lapisan membran bagian luar dan dalam 

tidak melekat satu sama lain. Penguapan air meningkat 

diantara membran  luar yang menempel pada kerabang 

sedangkan membran dalam penempel pada albumen yang 
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mengkerut dan menyebabkan kantung udara membesar (Gary, 

Butcher dan Miles, 2009).  

Oguntunji dan Alabi (2010) menyebutkan bahwa 

kerabang telur dipengaruhi oleh sifat genetik, nutrisi di dalam 

pakan, hormon (Folicle Stimulating Hormon (FSH) dan 

Leutinizing Hormon (FH)), lingkungan dan manajemen. 

Kualitas kerabang telur yang rendah pada suhu lingkungan 

yang tinggi (>32°C) juga disebabkan oleh rendahnya 

konsumsi pakan ayam. Konsumsi pakan akan menurun pada 

suhu yang tinggi sehingga nutrien yang diperoleh pun rendah. 

Kemampuan ayam untuk menghasilkan kerabang berkualitas 

baik sangat tergantung pada kalsium dalam pakan yang 

dicerna dan cadangan pada tulang. Rendahnya konsumsi 

pakan dapat menyebabkan kurangnya persediaan kalsium 

dalam tubuh ayam pada saat pembentukan telur, sehingga 

kerabang telur menjadi tipis. 

Pemberian Ekstrak Daun Katuk (EDK)-metanol 

sebesar 1,8 g/kg menghasilkan tebal kerabang yang cenderung 

lebih rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya berat kerabang 

telurnya, karena daun katuk mengandung senyawa yang 

menghambat penyerapan mineral pakan. Oleh sebab itu, 

diduga bahwa senyawa tersebut banyak terlarut dalam 

metanol. Sebaliknya, pemberian Ekstrak Daun Katuk (EDK)-

etanol sebesar 1,8 g/kg menghasilkan tebal kerabang yang 

cenderung lebih tinggi (Santoso, 2007).  Suplementasi 0,5% 

sinbiotik bisa meningkatkan kinerja produksi dan kualitas telur 

(ketebalan cangkang, warna cangkang, dan haugh unit) untuk 

ayam petelur memberikan hasil terbaik (Xiao-qing et al., 

2013) 
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Tebal kerabang diukur dengan memecah telur dan 

memisahkan putih, kuning serta selaput telur, selanjutnya 

mengukur ketebalan mengunakan mikrometer (mm).  

Rumus mengukur ketebalan telur sesuai petunjuk, yaitu:   

 

TK =   T1+T2+T3 

                3  

Keterangan:   

TK = tebal kerabang  

T1 = tebal kerabang bagian tumpul  

T2 = tebal kerabang bagian tengah  

T3 = tebal kerabang bagian lancip (Romanoff dan Romanoff, 

1963). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam petelur 

milik Bapak Ihwan Fathoni, Desa Ngijo, Kecamatan Karang 

Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 1 November - 23 Desember 2015. 

Analisis proksimat bahan pakan dan pakan basal dilaksanakan 

di Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak,  Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1  Ayam Petelur  

 Penelitian ini menggunakan ayam petelur strain Isa 

Brown yang berumur 30 minggu sebanyak 100 ekor yang 

diproduksi oleh PT. Sierad Tbk dan diamati selama 49 hari. 

HDP dari ayam petelur yang diamati adalah 77,69%±6,77% 

dengan nilai koefisien keragaman sebesar 8,72% yang telah 

dihitung pada Lampiran 1. 

 

3.2.2  Kandang 

 Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tipe Batteray dengan sistem kandang panggung yang berfungsi 

sebagai pagar ayam tidak kontak langsung dengan kotorannya. 

Kandang Batteray dibuat dari bambu dilengkapi dengan 

tempat pakan dan tempat minum yang terbuat dari pipa 

paralon yang dibelah menjadi dua bagian. Untuk tempat 

minum dapat dijangkau dengan slang terhubung pada drum 

yang berisi air bersih.  
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Setiap kandang Batteray berukuran panjang, lebar dan 

tinggi yaitu 20 x 60 x 35 (cm/kotak). Atap kandang terbuat 

dari asbes dan alas terbuat dari bambu. Alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian adalah timbangan digital, jangka 

sorong, micrometer, tempat pakan dan tempat minum, plastik, 

gunting, baskom, selang dan eggtray. Peralatan pendukung 

seperti kalkulator, peralatan kebersihan seperti sapu dan 

desinfektan. Bahan yang digunakan adalah  pakan jagung, 

bekatul, konsentrat, premix dan sinbiotik. 

 

3.2.3  Sinbiotik  

  Pakan tambahan yang digunakan dalam pakan 

perlakuan untuk ayam petelur adalah sinbiotik. Sinbiotik 

merupakan suatu bahan pakan dari bentuk sinergi antara 

probiotik dan prebiotik. Komposisi sinbiotik yang digunakan 

terdiri dari kombinasi antara probiotik (Lactobacillus sp.) 

sebanyak 2,56x10
9
 CFU/g pakan dan prebiotik (FOS) hasil 

buatan Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Sinbiotik tersebut 

diformulasikan dengan perbandingan 1:2  (w/w) dalam bentuk 

tepung yang merupakan substansi berisi kultur mikroba hidup 

yang menguntungkan bagi ternak. Dapat dilihat prosedur 

pembuatan sinbiotik pada Lampiran 8. 

 

3.2.4  Pakan  
Komposisi pakan basal yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa konsentrat, jagung kuning dan bekatul. 

Konsentrat komersial yang digunakan diproduksi oleh PT. 

Dinamika Mediatama Citra (DMC). Bahan pakan tersebut 

diformulasi secara manual oleh peternak sesuai kebutuhan 

nutrien ayam petelur pada periode (tertentu) layer. Kandungan 
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nutrien masing-masing bahan penyusun pakan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Metode pencampuran pakan basal dengan sinbiotik 

yaitu diambil konsentrat terlebih dahulu, ditambahkan bekatul 

sedikit demi sedikit sambil diaduk, lalu ditambahkan jagung 

sedikit demi sedikit sambil diaduk lagi sampai semua bahan 

pakan tercampur (homogen). Setelah jadi pakan basal, 

kemudian dimasukkan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) 

sesuai perlakuan yaitu sebesar 0%; 0,2%; 0,4%; 0,6% dan 

0,8%.  

Pakan perlakuan diberikan secara restricted sebanyak 

125 g/ekor/hari pada pagi hari (07.00) dan siang hari (13.00), 

sedangkan untuk pemberian air minum dilakukan secara tidak 

terbatas (ad-libitum) menggunakan tempat minum manual 

yang dialiri air bersih melalui slang. Komposisi dan 

kandungan nutrien pakan basal yang diberikan untuk ayam 

petelur ditampilkan dalam Tabel 3.  

 

Tabel 2. Kandungan nutrien masing-masing bahan pakan 

Nutrien 
Bahan Pakan 

Jagung
a)

 Bekatul
a)
 Konsentrat

b)
 

Energi Metabolis 

(kkal/kg) 

Protein Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

3350 

 

8,5 

3,8 

2,2 

3090 

 

12,2 

11,0 

04,1 

1940 

 

36,0 

03,0 

05,0 

Sumber:    
a) 

NRC (1994) 
b) 

Label Konsentrat DMC KL-36 (2015)
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Tabel 3. Komposisi dan kandungan nutrien pakan basal  

 Jenis Bahan Pakan Jumlah (%) 

Jagung 

Konsentrat 

Bekatul 

51,45 

32,15 

16,40 

Total 100 

Kandungan Nutrien
a)
  

Bahan Kering (%) 

Energi Metabolis  (Kkal/kg) 

Protein Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

Abu (%) 

90,200 

2929,9 

18,070 

5,7900 

8,2600 

26,040 

Sumber:  
a) 

Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Percobaan Lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 4 ulangan 

sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap unit percobaan 

terdapat 5 ekor ayam petelur.  

Perlakuan sinbiotik yang diberikan adalah sebagai berikut : 

P0: Pakan basal tanpa penambahan sinbiotik (kontrol) 

P1: Pakan basal + sinbiotik 0,2 % 

P2: Pakan basal + sinbiotik 0,4 % 

P3: Pakan basal + sinbiotik 0,6 % 

P4: Pakan basal + sinbiotik 0,8 % 

Teknik pengacakan yang digunakan menggunakan 

sistem lotre secara manual dengan menggunakan 20 gulungan 
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kertas untuk mengacak. Tata letak kandang hasil pengacakan 

lotre dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Tata letak kandang hasil pengacakan lotre 

 

3.4  Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati sebagai indikator untuk 

mengetahui pengaruh penambahan sinbiotik dalam pakan 

ayam petelur adalah sebagai berikut : 

 

1. Berat Telur 

Telur diambil dari kandang kemudian dikumpulkan 

atau diletakkan pada egg tray, dihitung dengan cara 

menimbang telur segar utuh satu persatu telur dengan 

menggunakan Timbangan Digital. Menurut Iriyanti, dkk. 

(2008) bahwa telur yang normal memiliki berat telur kisaran 

40-60 gram dan mencatat berat telur tersebut, 

 

2. Indeks Telur 

Telur diukur bagian sumbu panjang dan sumbu lebar 

dengan menggunakan alat Jangka Sorong, kemudian dihitung 

menggunakan rumus berikut (Romannof dan  Romannof , 

1963): 

P0U1 P1U2 P2U3 P3U4 P0U2 P1U3 P2U4 P0U3 

P1U4 P0U4 P1U1 P2U2 P3U2 P4U4 

P2U1 P3U3 P4U3 P3U1 P4U2 P4U1 
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Indeks Telur = 

 

Diameter lebar  

Diameter panjang  

 

 X 100 

 

3. Ketebalan Kerabang Telur 

Telur dipecahkan kemudian putih dan kuning telur 

dikeluarkan dari kerabang telur, selaput dari pecahan kerabang 

tersebut dipisahkan terlebih dahulu selanjutnya kerabang telur 

diukur ketebalannya dengan menggunakan alat Micrometer. 

Cara menghitung ketebalan kerabang telur menggunakan 

rumus berikut  (Romannof dan  Romannof, 1963): 

 

        Tebal Kerabang = 

      

    T1 + T2 + T3 

             3 

Keterangan:  

T1 : Tebal kerabang bagian tumpul (mm) 

T2 : Tebal kerabang bagian tengah (mm) 

T3 : Tebal kerabang bagian lancip (mm) 

 

3.5  Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan program 

Microsoft excel selanjutnya dilakukan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila terdapat pengaruh diantara perlakuan 

maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Model matematis dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) adalah sebagai berikut (Steel dan Torrie, 1993) : 

 



 

 

33 

Yij = µ + τi + ɛij 
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Keterangan : 

Yij  : Pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ  : Rataan umum 

τi  : Pengaruh perlakuan ke-i 

Ɛij : Galat percobaan perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i  : Perlakuan (1.2…5) 

j  : Ulangan (1,2…4) 

 

3.6  Batasan Istilah 

Ayam Petelur   : Strain isa brown  

  yang  berumur 30 minggu. 

 

Sinbiotik  : Kombinasi antara  

   probiotik dan prebiotik  

  Yang menggunakan 

   Lactobacillus sp. dan  

  Fruktosa Oligosakarida. 

 

Kualitas eksternal telur : Meliputi berat telur,      

ketebalan kerabang telur  

  dan indeks telur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan 

sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan terhadap 

kualitas eksternal telur ayam petelur meliputi berat telur, 

indeks telur dan ketebalan kerabang telur yang ditampilkan 

pada Tabel 4.  

 

Tabel 4.  Hasil pengaruh perlakuan terhadap berat telur, indeks 

telur dan tebal kerabang 

 Varibel 

Perlakuan 
Berat Telur 

(g/butir) 

Indeks 

Telur 

Tebal Kerabang 

(mm) 

P0 60,23±1,53ᵃ 77,13±0,53 0,32±0,01 

P1 65,40±2,92ᵇ 76,47±0,85 0,33±0,02 

P2 63,92±2,24ᵇ 76,00±1,10 0,31±0,01 

P3 64,75±2,03ᵇ 77,81±1,91 0,32±0,01 

P4 65,48±2,41ᵇ 77,30±1,84 0,33±0,01 

 Keterangan: Notasi huruf (a dan b) yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur 

Berat telur dapat ditentukan dengan cara menimbang 

satu per satu butir telur dengan menggunakan timbangan 

digital dan dicatat nilai berat telur yang tertera pada timbangan 

digital setiap butir telur yang ditimbang dengan satuan 

(g/butir). Data hasil pengaruh perlakuan penambahan sinbiotik 

(Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan terhadap berat telur 

ayam petelur ditampilkan pada Tabel 4. diatas menunjukkan 
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perlakuan penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) 

dalam pakan pada P1 dan P4 mempunyai rata-rata nilai berat 

telur tertinggi yaitu 65,40±2,92 dan 65,48±2,41 kemudian 

berturut-turut menurun pada (P3) 64,75±2,03; (P2) 63,92±2,24 

dan (P0) 60,23±1,53. Berdasarkan hasil analisis statistik yang 

dapat dilihat pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa perlakuan 

pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap berat telur. Pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

berat telur ini diduga karena adanya peranan dari mikroba 

probiotik berupa Lactobacillus sp. yang menguntungkan 

didalam usus, sehingga luas permukaan usus untuk menyerap 

nutrien lebih luas dan akan menghasilkan kandungan nutrien 

didalam telur semakin tinggi. Karena semakin tinggi nilai 

nutrien yang dihasilkan, maka semakin tinggi nilai bobot pada 

telur tersebut. Apabila dibandingkan dengan perlakuan kontrol 

tanpa penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) 

hasilnya berbeda jauh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Adi, dkk. (2015) yang melaporkan bahwa 

perlakuan penambahan probiotik Lactobacillus Plus bentuk 

tepung dalam pakan burung puyuh sebanyak 0,6% mempunyai 

rata-rata bobot telur tertinggi dari pada perlakuan kontrol. 

Sjofjan (2003) menambahkan bahwa keseimbangan mikroba 

dalam saluran pencernaan terjadi apabila komposisinya terdiri 

atas 85% mikroba yang menuntungkan dan 15% mikroba 

patogen. Mikroba probiotik dapat melindungi vili usus dari 

kerusakan dengan cara mengurangi kolonisasi dan infeksi 

patogen pada dinding usus serta meningkatkan jumlah sel 

goblet (organ dalam pada unggas) yang berfungsi sebagai 

penghasil mukus untuk melindungi mukosa usus dari 

kerusakan (McCann et al., 2006). NLRI (2003) melaporkan 

bahwa produksi telur dan massa telur pada ayam ras petelur 

dapat ditingkatkan melalui penambahan Lactobacillus 10
4
-10

7
 

CFU/g pakan. Keberadaan probiotik dalam pakan dapat 

meningkatkan aktivitas enzimatis dan meningkatkan aktivitas 
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pencernaan Jin et al. (1997). Namun, penyerapan nutrien oleh 

mikroba tidak akan optimal tanpa adanya substrat atau sumber 

energi bagi mikroba, diduga juga karena adanya kombinasi 

dari probiotik dan prebiotik yang menggunakan susu skim 

Fruktosa oligosakarida (FOS) didalam probiotik sebagai 

substrat yang meningkatkan kinerja mikroba tersebut supaya 

menekan pertumbuhan koloni pathogen dan mengoptimalkan 

penyerapan nutrien didalam usus, sehingga memperbaiki 

efisiensi pakan dan meningkatkan berat telur yang dihasilkan. 

Hal ini seesuai dengan penelitian Haryati (2011) melaporkan 

bahwa pada ayam petelur, dengan penggunaan 0,1% ekstrak 

ubijalar sebagai maupun 0,2% endapannya sebagai prebiotik 

mampu meningkatkan produksi telur serta memperbaiki 

efisiensi pakan.  

Komposisi dan kandungan zat pakan basal antar 

perlakuan tidak berbeda, namun adanya penambahan sinbiotik 

(Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan mampu 

memproduksi glukosa dan asam amino yang dicerna dari 

kandungan zat pakan basal berupa karbohidrat dan protein. 

Telur secara umum mengandung terdiri; air, protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Karena semakin tinggi 

kandungan zat nutrisi didalam telur maka akan semakin berat 

(g/butir) telurnya. Hal ini sebanding dengan Bell and Weaver 

(2002) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap berat telur ayam adalah umur ayam, 

suhu lingkungan, strain dan breed ayam, nutrisi pakan, berat 

induk, waktu peneluran, dan penyakit. Menurut Winarno dan 

Koswara (2002) bahwa komposisi telur ayam secara utuh 

terdiri dari; Air (73,70%) Protein (13,00%) Lemak (11,59%) 

Karbohidrat (0,65) dan Abu (0,90%) yang tertera pada Tabel 

1. Yeo dan Kim (2012) menambahkan bahwa penggunaan 

probiotik mampu memperbaiki kualitas telur karena probiotik 

akan menghasilkan beta-mannase, protease dan amylase yang 

akan mencerna karbohidrat dan protein sehingga menjadi 
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glokusa dan asam amino yang membantu pembentukan 

ovumucin, fosfitin, livovitelin, dan livetin yang merupakan 

pembentuk yang merupakan komponen kandungan protein 

pada telur. Dipertegas oleh Atik (2010) yang menyatakan 

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% berpengaruh terhadap berat 

telur, sebaliknya berat telur akan meningkat jika kadar protein 

mencapai lebih dari 17%. 

 Rataan yang diperoleh pada nilai berat telur berkisar 

antara 60-65 (g/butir), rataan tersebut dapat dikatakan sudah 

optimal. Namun rataan yang dihasilkan tersebut jauh lebih 

tinggi, dibandingkan dengan literatur dari Iriyanti, dkk. (2008) 

yang melaporkan bahwa ayam petelur dengan pemberian 

probiotik menghasilkan bobot telur berkisar antara 40-60 

gram, bobot kuning telur sebesar 9,5-13 gram, dan HU 

berkisar antara 99-112. Hasil tersebut jelas tidak sebanding, 

karena semakin tinggi berat telur yang dihasilkan, maka akan 

semakin tinggi pula komposisi zat yang terkandung didalam 

telur. Telur dapat dikatakan besar atau tidak, apabila diukur 

dengan menggunakan standar berat telur yang sudah 

ditentukan. Haryono (2000) menambahkan bahwa ukuran telur 

merupakan faktor penting yang dapat menentukan penerimaan 

harga dalam aspek pemasaran. Klasifikasi Standart Berat Telur 

di negara maju adalah sebagai berikut : a. Ukuran Jumbo (>76 

g); b. Extra large (70-77 g); c. Large (64-70 g); d. Medium 

(58-64 g); e. Medium Small (52-58 g) dan f. Small (<52 g).  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Telur 
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Indeks telur dapat diketahui dengan cara mengukur 

bagian sumbu lebar telur dan sumbu panjang telur 

menggunakan jangka sorong. Dan dihitung dengan rumus 

sumbu lebar dibagi dengan sumbu panjang dikalikan 100, 

diperoleh nilai indeks telur. Data hasil pengaruh perlakuan 

penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam 

pakan terhadap indeks telur ayam petelur ditampilkan pada 

Tabel 4. diatas menunjukkan perlakuan penambahan sinbiotik 

(Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan pada P3 mempunyai 

rata-rata indeks telur paling tinggi yaitu 77,81±1,91. 

Kemudian berturut-turut menurun yaitu (P4) 77,30±1,84; (P0) 

77,13±0,53; (P1) 76,47±0,85 dan (P2) 76,00±1,10. Berdasarkan 

hasil analisis statistik yang dapat dilihat pada Lampiran 5. 

menunjukkan bahwa perlakuan dalam pakan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P<0,05) terhadap indeks 

telur. Pada perlakuan tidak mengalami perbedaan karena 

kandungan nutrien dalam pakan perlakuan tidak berbeda. 

Nutrien yang ada dalam pakan sudah memenuhi kebutuhan 

ayam tersebut pada fase akhir layer, sehingga akan 

berpengaruh terhadap kualitas eksternal telur. Selain 

kandungan nutrien tidak adanya pengaruh sinbiotik diantara 

perlakuan karena ayam petelur yang diamati tidak berbeda 

yaitu berumur 30 minggu, itu artinya sudah mampu 

memproduksi telur yang sudah mencapai dewasa kelamin. Hal 

ini sebanding dengan penelitian Nasution dan Adrizal, (2009) 

yang melaporkan bahwa hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 

terhadap indeks telur. Pemberian level potein dalam formulasi 

pakan pada masa grower dan awal layer yang sama 

menyebabkan perkembangan organ reproduksi tidak jauh 

berbeda sehingga menghasilkan bentuk telur yang tidak 

berbeda pula.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai indeks telur 

salah satunya adalah bentuk dan besar kecilnya oviduct atau 
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saluran reproduksi. Oviduct ayam berukuran cukup besar yang 

membentang dari ovarium sampai kloaka, dengan daerah 

utama infudibulum, magnum, isthmus, uterus dan vagina. 

Sehingga dari seluruh bagian tersebut merupakan salah satu 

dari beberapa faktor lain yang mempengaruhi nilai indeks 

telur,  selain dari faktor bentuk besar dan kecilnya oviduct. 

Diperkuat oleh pendapat Indi dan Zulkarnain (2012) yang 

menyatakan bahwa ternak unggas yang mempunyai oviduct 

yang relatif sama akan menghasilkan telur yang mempunyai 

indeks telur yang relatif sama pula. Indeks telur dipengaruhi 

oleh lebar tidaknya diameter oviduct, apabila diameternya 

oviduct lebar maka bentuk telur yang dihasilkan cenderung 

bulat, dan apabila diameternya oviduct sempit maka bentuk 

telur yang dihasilkan cenderung lonjong (Piliang, 1992).  

Rataan nilai indeks telur yang diperoleh dalam 

penelitian yaitu berkisar antara 76-77, namun standar indeks 

telur bentuk ideal yaitu oval yang tidak lebih besar dari 77 

seperti yang diperoleh P1 dan P2. Dari rataan yang diperoleh, 

dapat diamati bahwa telur yang dihasilkan tidak jarang 

memiliki bentuk bulat dan oval. Karena semakin tinggi nilai 

indeks telur maka bentuk telur semakin bulat dan sebaliknya 

apabila semakin rendah nilai indeks telur maka bentuk telur 

semakin lonjong.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Zainuddin 

(2008) yang menyatakan bahwa indeks telur digunakan 

sebagai indikasi untuk mengukur tingkat kelonjongan atau 

bulatnya telur, dimana semakin tinggi indeks telur maka 

semakin bulat bentuk telur yang akan berpengaruh pula 

terhadap persyaratan telur tetas yang tidak boleh terlalu 

lonjong atau bulat tetapi harus dalam bentuk bulat oval. 

Ditambahkan oleh (Haryono, 2000) bahwa indeks telur  dapat 

dikategorikan menjadi bentuk lonjong, oval dan bulat. Telur 

yang baik berbentuk oval dan idealnya mempunyai "Shape 

Index" (SI) antara 72-76. Telur yang lonjong SI= <72 dan telur 

bulat SI= >76. Bentuk telur yang tidak beraturan dan tidak 
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seragam dapat disebabkan oleh faktor penyakit seperti 

Infectous Bronchitisn. Indeks bentuk telur akan mengalami 

penurunan sejalan dengan bertambahnya umur.   
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Ketebalan 

Kerabangan Telur 

Tebal kerabang telur dapat ditentukan dengan 

mengukur tebal kerabang bagian tumpul, tebal kerabang 

bagian tengah dan tebal kerabang bagian lancip menggunakan 

alat yang disebut micrometer. Kemudian dihitung dengan 

rumus rata-rata seluruh bagian tebal kerabang atau 

penjumlahan dari seluruh bagian tebal kerabang telur dibagi 3, 

diperoleh nilai tebal kerabang telur dengan satuan (mm). Data 

hasil pengaruh perlakuan penambahan sinbiotik (Lactobacillus 

sp. dan FOS) dalam pakan terhadap ketebalan kerabang telur 

ayam petelur ditampilkan pada Tabel 4. diatas menunjukkan 

perlakuan penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) 

dari yang tertinggi ke terendah adalah  (P2) 0,33±0.01; (P0) 

0,33±0,02; (P1) 0,32±0,01; (P3) 0,32±0,01 dan (P4) 0,31±0,01. 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dapat dilihat pada 

Lampiran 5. menunjukkan bahwa perlakuan dalam pakan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata ( P<0,05) 

terhadap ketebalan kerabang telur. Perbedaaan yang tidak 

nyata antara perlakuan satu dan lainnya disebabkan karena 

kuantitas dan kualitas bahan pakan yang tidak berbeda antar 

perlakuan. Dan bahan pakan yang digunakan salah satunya 

adalah bekatul. Karena bekatul mengandung asam phytat yang 

menghambat penyerapan kalsium (Ca) dan posfor (P), karena 

Asam phytat dapat mengikat kalsium (Ca) dan posfor (P) yang 

dibutuhkan dalam pembentukan tebal kerabang telur. Dengan 

adanya penambahan sinbiotik yang dapat berperan sebagai 

laktosa untuk meningkatkan kadar keasaman, namun laktosa 

tidak dapat digunakan oleh ayam karena sekresi pencernaan 

ayam yang tidak mengandung enzim laktosa yang diperlukan 

untuk mencerna laktosa, sehingga tidak dapat mengoptimalkan 

penyerapan kalsium dalam usus.  Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Andriani, dkk. (2010) yang menyatakan 

bahwa probiotik yang mengandung mikroba hidup seperti 
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Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

akan memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran 

pencernaan, serta kandungan asam laktatnya juga cukup besar. 

Asam laktat ini akan menurunkan kadar pH dan menghambat 

pertumbuhan mikroba pathogen, membantu aktivitas lambung 

dengan merangsang gerak peristaltik yang dapat memperbaiki 

serta meningkatkan metabolisme. Laktosa berperan 

meningkatkan kadar keasaman dalam usus halus (ileum), 

sehingga dapat meningkatkan absorbsi kalsium (Sjofjan, 

2001).  

Kualitas kerabang telur juga ditentukan oleh beberapa 

faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kerabang 

telur adalah umur ayam, semakin meningkat umur ayam 

kualitas kerabang semakin menurun, kerabang telur semakin 

tipis, warna kerabang semakin memudar dan berbanding 

terbalik dengan berat telur. Karena tebal kerabang yang 

dihasilkan pada umur pertama produksi akan sama seperti 

pada umur akhir produksi. Pada umur pertama produksi, telur 

yang dihasilkan ukurannya kecil dan berat telur rendah, 

sehingga ukuran tebal kerabang akan semakin tebal. 

Sedangkan pada umur akhir produksi, telur yang dihasilkan 

ukurannya lebih besar dan berat telur tinggi, sehingga ukuran 

tebal kerabang akan menipis sesuai dengan ukuran telur dan 

berat telur yang dihasilakan. Dan penyerapan nutrien dari 

mikroba dimanfaatkan untuk memperbaiki efisiensi pakan dan 

meningkatkan berat telur. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Hargitai, et al. (2011) yang menyatakan bahwa 

tebal tipisnya kerabang telur dipengaruhi oleh strain ayam, 

umur induk, pakan, stress dan penyakit pada  induk. Semakin 

tua umur ayam maka semakin tipis kerabang telurnya, karena 

ayam tidak mampu untuk memproduksi kalsium yang cukup 

guna memenuhi kebutuhan kalsium dalam pembentukan 

kerabang telur.  



 

 

45 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2002) dan 

Marginingtyas, dkk. (2015) melaporkan bahwa kebutuhan 

kalsium dan phosfor ayam petelur fase layer yaitu 0,32% 

posfor dan 3,4% kalsium. Detail nutrisi yang dibutuhkan 

berikut ini: protein 18%, lemak 5%, serat kasar 4%, ME 2850 

Kkal/kg, kalsium 3% dan fosfor 0,5%. Oguntunji and Alabi 

(2010) menegaskan bahwa kemampuan ayam untuk 

menghasilkan kerabang berkualitas baik sangat tergantung 

pada kalsium dalam pakan yang dicerna dan cadangan pada 

tulang. Rendahnya konsumsi pakan dapat menyebabkan 

kurangnya persediaan kalsium dalam tubuh ayam pada saat 

pembentukan telur, sehingga kerabang telur menjadi tipis. 

Daya kerja alat reproduksi unggas dapat menurunkan 

kemampuan daya cerna pakan, ketersediaan Ca dan mineral 

lainnya pada tubuh dan kemampuan alat reproduksi yang 

terjadi akan berpengaruh terhadap kualitas telur yang 

dihasilkan (Sodak, 2011).  

Rataan nilai ketebalan kerabang telur yang diperoleh 

berkisar antara 0,31-0,33 mm, sedangkan ideal ketebalan 

kerabang telur ayam ras petelur adalah 0,35 mm. Namun, hasil 

rataan yang diperoleh dalam penelitian ini jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil penelitian Haryono (2000) yang 

menunjukkan bahwa tebal kerabang telur konsumsi berkisar 

antara 0,31-0,42 mm.  Winarno dan Koswara (2002) 

menambahkan bahwa kerabang telur memiliki sifat keras, 

halus, dilapisi kapur dan terikat kuat pada bagian luar dari 

lapisan membran kulit luar. Yamamoto et al. (2007) 

menambahkan bahwa kualitas kerabang telur ditentukan oleh 

tebal dan stuktur kulitnya. Kulit telur terdiri dari empat lapisan 

yaitu : (1) lapisan kutikula yang merupakan lapisan paling luar 

yang menyelubungi seluruh permukaan telur, (2) lapisan 

bunga karang yang terletak dibawah kutikula, (3) lapisan 

mamila yang merupakan lapisan ketiga dan sangat tipis, dan 
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(4) lapisan membrane yang terletak paling dalam (Sarwono, 

1994). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini adalah penambahan 

sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan dapat 

meningkatkan berat telur, tetapi tidak dapat meningkatkan 

indeks telur dan ketebalan kerabang telur. Penambahan 

sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) sebanyak 0,2% dalam 

pakan ayam petelur memberikan hasil yang terbaik terhadap 

berat telur, indeks telur dan ketebalan kerabang.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan 

penggunaan sinbiotik sebanyak 0,2% mampu meningkatkan 

kualitas eksternal telur yang dapat dilihat dari segi efisiensi 

penggunaannya lebih sedikit  sebagai feed additive untuk 

meningkatkan kualitas eksternal telur. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Data hen day production (HDP) sebelum 

peneletian untuk penentuan rancangan 

peneletian 

Perlakuan Ulangan HDP Rataan HDP (%) 

P0 

U1 75,06 

75,07 
U2 81,34 

U3 60,90 

U4 82,99 

P1 

U1 84,20 

82,53 
U2 79,29 

U3 85,39 

U4 81,22 

P2 

U1 77,80 

77,88 
U2 82,81 

U3 71,10 

U4 79,80 

P3 

U1 80,80 

74,87 
U2 68,41 

U3 71,45 

U4 78,80 

P4 

U1 89,77 

78,10 
U2 78,44 

U3 70,50 

U4 73,69 

Total (%) 1553,76 

Rataan "x" (%) 77,69 

Sd 6,77 

KK 8,72 
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Lampiran 1. Lanjutan 

 

Perhitungan Sd dan KK:  

 

  

Sd     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KK    = 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan:  Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa 

ayan petelur yang telah digunakan dalam 

penelitian seragam karena mempunyai 

koefisien keragaman HDP kurang dari 10% 

yaitu 8,72% . 
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Lampiran 2. Data berat telur selama 6 minggu penelitian 

(g/butir) 

Perl

aku

an 

Ula

nga

n 

Minggu ke- 
Rata
an 

Sd 
1 2 3 4 5 6 

P0 

U1 70,66 57,61 57,01 56,81 59,12 56,24 59,58  5,52  

U2 65,1 63,74 58,99 65,05 58,85 62,17 62,32  2,84  

U3 70,62 66,13 54,56 56,77 56,18 57,52 60,30  6,49  

U4 61,39 58 55,17 62,92 62,01 52,98 58,75  4,04  

P1 

U1 64,49 61,48 66,46 66,59 74,04 71,22 67,38  4,55  

U2 63,49 60,74 58,85 58,65 66,11 63,95 61,97  3,02  

U3 57,48 68,16 67,75 67,95 64,31 58,65 64,05  4,86  

U4 70,12 63,71 67,46 68,48 71,77 67,79 68,22  2,73  

P2 

U1 59,9 59,26 57,52 64,72 59,51 66,88 62,05  3,65  

U2 66,7 61,7 58,47 66,57 66,73 66,09 64,38  3,49  

U3 60,48 57,55 63,13 58,58 58,19 63,46 62,36  2,57  

U4 70,27 53,06 53,82 66,58 67,04 63,76 66,91  7,26  

P3 

U1 69,89 66,27 61,47 70,79 70,77 65,31 67,42  3,74  

U2 65,63 60,79 61,49 69,02 70,03 64,39 65,23  3,79  

U3 64,77 64,08 60,75 61,74 64,59 63,12 63,18  1,63  

U4 60,86 61,34 59,69 63,9 68,24 64,96 63,17  3,17  

P4 

U1 66,45 59,98 59,59 65,76 66,3 73,42 65,25 5,09  

U2 70,82 65,26 71,4 64,99 69,4 71,89 68,96 3,09  

U3 68,85 61,33 58,29 64,7 66,8 62,24 63,70  3,85  

U4 62,05 60,53 65,83 63,78 63,88 68,07 64,02  2,68  



 

 

63 

Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap 

berat telur (g/butir) 

 Ulangan    

Perlaku
an 

U1 U2 U3 U4 Total Rataan Sd 

P0 
   

59,58  

          

62,32  

       

60,30  

            

58,75  

          

240,93  

            

60,23  

           

1,53  

P1 
   

67,38  

            

61,97  

       

64,05  

            

68,22  

          

261,62  

            

65,40  

           

2,92  

P2 
   

62,05  
            

64,38  
       

62,36  
            

66,91  
          

255,70  
            

63,92  
           

2,24  

P3 
   

67,42  

            

65,23  

       

63,18  

            

63,17  

          

258,98  

            

64,75  

           

2,03  

P4 
   

65,25  

            

68,96  

     

63,70  

            

64,02  

          

261,94  

            

65,48  

           

2,41  

Total     1279,17    
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Lampiran 3. Lanjutan 

 

c. Jumlah Kuadrat Total 

 

 

     FKPerlakuan 

 

             

   = 75,65 

 

 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 
 

JKGalat   = JKTotal - JKPerlakuan 

= 153,02 - 75,6   

= 77,36 

 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F Tabel 

F Hitung 5% 1% 

Perlakuan 4 75,6543  18,9136  3,6672  3,0556  4,8932  

Galat 15 77,3632  5,1575     

Total 19      

 

KESIMPULAN: 

FHitung > F0,05 

Berbagai perlakuan penambahan sinbiotik memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap berat telur (P<0,05). 
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Lampiran 3. Lanjutan 

 

 

Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan's 

 

 

 SE = = 1,1355  

 

 
JND 5% 3,0140  3,1600  3,2500  3,3120  

JNT 5% 3,4224  3,5882  3,6904  3,7608  

 

 
Perlakuan Rataan Selisih Notasi 

P0 60,23  a 

P2 63,92 3,691625 b 

P3 64,75 0,820458333 b 

P1 65,4 1,475041667 b 

P4 65,48  1,558791667 b 

 

Kesimpulan: Perlakuan P4 memberikan nilai berat telur paling 

tinggi yang pengaruhnya tidak berbeda dengan 

perlakuan lainnya. 

r

KTgalat
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Lampiran 4. Data indeks telur selama 6 minggu penelitian 
Pe

rla

ku
an 

Ul

an

ga
n 

Minggu ke- 
Rataa

n 
Sd 

1 2 3 4 5 6 

P0 

U1 77,09  77,46  78,88  78,60  77,32  77,22  77,76  0,77  

U2 74,87  77,76  76,77  79,75  75,44  75,08  76,61  1,89  

U3 77,87  78,43  75,09  76,16  78,56  74,56  76,78  1,75  

U4 77,84  76,37  76,45  75,99  75,65  81,88  77,36  2,34  

P1 

U1 75,85  75,64  79,41  77,20  74,52  78,90  76,92  1,94  

U2 75,13  75,74  77,52  77,92  69,68  78,40  75,73  3,23  

U3 72,71  76,13  77,25  76,66  76,95  75,00  75,78  1,70  

U4 76,17  81,03  74,62  78,73  74,51  79,65  77,45  2,74  

P2 

U1 74,25  74,49  75,35  79,02  67,54  79,15  74,97  4,24  

U2 78,26  75,04  72,83  77,37  78,12  75,86  76,25  2,10  

U3 74,27  78,65  77,56  73,91  68,15  79,57  75,35  4,21  

U4 77,74  78,87  74,10  77,53  76,52  79,90  77,44  2,01  

P3 

U1 79,39  81,82  79,68  80,27  79,35  79,51  80,00  0,95  

U2 75,85  77,34  80,98  78,02  80,17  78,05  78,40  1,88  

U3 75,99  77,87  78,82  77,88  76,67  77,19  77,40  1,00  

U4 76,56  75,96  73,30  76,12  75,71  74,92  75,43  1,18  

P4 

U1 74,78  79,43  79,39  80,35  84,15  77,32  79,24  3,13  

U2 77,57  79,43  72,35  68,15  75,21  76,10  74,80  4,03  

U3 77,09  77,29  78,84  76,94  78,04  77,86  77,67  0,71  

U4 76,42  80,04  79,32  79,37  79,03  70,82  77,50  3,50  
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Lampiran 5. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap 

indeks telur  
 Ulangan    

Perlakua

n 
U1 U2 U3 U4 Total Rataan Sd 

P0 77,76  76,61  76,78  77,36  308,52  77,13  0,53  

P1 76,92  75,73  75,78  77,45  305,89  76,47  0,85  

P2 74,97  76,25  75,35  77,44  304,01  76,00  1,10  

P3 80,00  78,40  77,40  75,43  311,23  77,81  1,91  

P4 79,24  74,80  77,67  77,50  309,21  77,30  1,84  

Total     1538,86    
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Lampiran 5. Lanjutan 

 

c. Jumalah Faktor Kuadrat Perlakuan 

 

         

  FKPerlakuan 

 
 

 

 

 

 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

 

JKGalat   =  JKTotal - JKPerlakuan 

    =  35,90 - 8,09  

 =  27,81 
 

 

Tabel ANOVA 

    F Tabel 

SK db JK KT F Hitung 5% 1% 

Perlakuan 4 8,08650  2,0216  1,0903  3,0556  4,8932  

Galat 15 27,8126  1,8542     

Total 19      

 

KESIMPULAN: 

FHitung < F0,05 

Berbagai perlakuan  memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap indeks telur (P>0,05). 
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Lampiran 6. Data ketebalan kerabang telur selama 6 minggu 

penelitian (mm) 

Perla

kuan 

Ulan

gan 

Minggu ke- 
Rataan Sd 

1 2 3 4 5 6 

P0 

U1 0,29  0,33  0,24  0,30  0,37  0,32  0,31  0,04  

U2 0,28  0,35  0,36  0,33  0,31  0,34  0,33  0,03  

U3 0,30  0,33  0,34  0,32  0,30  0,29  0,31  0,02  

U4 0,34  0,31  0,24  0,32  0,30  0,36  0,31  0,04  

P1 

U1 0,33  0,36  0,33  0,31  0,33  0,28  0,32  0,03  

U2 0,28  0,31  0,31  0,30  0,38  0,35  0,32  0,04  

U3 0,28  0,27  0,34  0,33  0,36  0,35  0,32  0,04  

U4 0,36  0,32  0,38  0,32  0,39  0,37  0,36  0,03  

P2 

U1 0,30  0,28  0,31  0,32  0,30  0,32  0,31  0,01  

U2 0,34  0,29  0,35  0,36  0,34  0,32  0,33  0,03  

U3 0,30  0,29  0,34  0,32  0,31  0,31  0,31  0,02  

U4 0,29  0,23  0,32  0,33  0,29  0,34  0,30  0,04  

P3 

U1 0,28  0,33  0,28  0,36  0,31  0,29  0,31  0,03  

U2 0,41  0,28  0,27  0,38  0,29  0,26  0,32  0,06  

U3 0,28  0,34  0,26  0,32  0,37  0,32  0,32  0,04  

U4 0,32  0,32  0,33  0,34  0,31  0,33  0,33  0,01  

P4 

U1 0,40  0,33  0,35  0,34  0,33  0,29  0,34  0,03  

U2 0,29  0,36  0,34  0,33  0,35  0,31  0,33  0,02  

U3 0,36  0,30  0,32  0,36  0,36  0,27  0,33  0,04  

U4 0,34  0,29  0,32  0,35  0,37  0,27  0,32  0,04  
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Lampiran 7. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap 

ketebalan kerabang telur (mm) 

 Ulangan    

Perlakuan U1 U2 U3 U4 Total Rataan Sd 

P0 0,31  0,33  0,31  0,31  1,26  0,32  0,01  

P1 0,32  0,32  0,32  0,36  1,32  0,33  0,02  

P2 0,31  0,33  0,31  0,30  1,25  0,31  0,01  
P3 0,31  0,32  0,32  0,33  1,26  0,32  0,01  

P4 0,34  0,33  0,33  0,32  1,32  0,33  0,01  

Total     6,42    
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Lampiran 7. Lanjutan 

 

c. Jumalah Faktor Kuadrat Perlakuan 

 

  

    FKPerlakuan   

 

   

   

 

 

 

 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

 

JKGalat  =  JKTotal - JKPerlakuan 

     =  0,0034 - 0,00013  

      =  0,0021 

 

 

Tabel ANOVA 

    F Tabel 

SK db JK KT F Hitung 5% 1% 

Perlakuan 4 0,0013  0,0003  2,3191  3,0556  4,8932  

Galat 15 0,0021  0,0001     

Total 19      

 

KESIMPULAN: 

FHitung < F0,05 

Berbagai perlakuan  memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap ketebalan kerabang telur (P>0,05). 
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Lampiran 8. Skema pembuatan Sinbiotik (Lactobacillus sp. 

dan FOS) oleh (Sofjan, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isolat 

Lactobacillus sp. 

sp. 

Proses Inkubasi (18 jam) 

Probiotik Bentuk Cair 

dan Susu Skim  

Homogen (imobilisasi) 

Max ketebalan 3 cm 

Oven 30-40  C selama 

3 hari 

Homogenkan 

Blender Tepung 

Probiotik Bentuk Tepung 

Ditambahkan Susu Skim 

(Fruktosa Oligosakarida)  

Probiotik dan Prebiotik 

perbandingan 1:2 (w/w) 

 

Sinbiotik 

 (Lactobacillus sp. dan FOS) 
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 Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 

 

 

        
Pakan basal       Konsentrat layer 

 

 

 
Menimbang berat telur               Pengambilan telur 

 

 

 
  Mengukur indeks telur       Kandang batteray 
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