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ABSTRACT 
 

EFFECT OF BIOLIFE AS MINERAL FEED SUPPLEMENT  
ON LAYING HEN EGG QUALITY  

 
  

This experiment was conducted to examine the effect of different levels of 
biolife as mineral feed supplement on egg quality of laying hens. One hundred 
hens of Isa Brown strain from 47 to 52 week of age were randomly allotted to five 
dietary treatments with 4 replication groups of 5 hens. The dietary treatments 
were: basal diet (P0), basal diet + 0,025% biolife (P1), basal diet + 0,05% biolife 
(P2), basal diet + 0,075% biolife (P3), basal diet + 0,1% biolife (P4). Variables 
measured were egg weight (g), specific gravity, eggshell weight (g), and eggshell 
thickness (mm). Data during the experiment were subjected to analyze of variance 
with Completely Randomized Design and Least Significant Different Test. 

The result of this research showed that biolife did not significantly 
(P>0,05) improved egg weight (g), specific gravity, eggshell weight (g), and 
eggshell thickness (mm). It can be concluded that biolife supplementation of 
0,025-0,1% has no effect on egg quality. 
 
Key words : biolife, mineral supplement, egg quality, laying hens. 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENAMBAHAN MINERAL SUPPLEMENT  
BIOLIFE DALAM PAKAN TERHADAP  
KUALITAS TELUR AYAM PETELUR 

 
 
Penelitian ini dilakukan di Peternakan ayam petelur “UD. Talang Farm” 

KUD Sari Bumi Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada 
tanggal 30 Juni sampai dengan 11 Agustus 2008, sedangkan analisis proksimat 
bahan pakan dan uji kualitas telur dilakukan di Laboratorium Nutrisi Makanan 
Ternak dan Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan biolife 
sebagai mineral supplement dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur.  

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam petelur strain Isa Brown 
yang berumur 47-52 minggu sebanyak 100 ekor. Metode penelitian adalah 
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 
dan 4 ulangan. Adapun perlakuan tersebut antara lain: pakan basal tanpa 
penambahan biolife (P0), pakan basal + 0,025% biolife (P1), pakan basal + 0,05% 
biolife (P2), pakan basal + 0,075% biolife (P3), dan pakan basal + 0,1% biolife 
(P4). Variabel yang diukur adalah: berat telur (g), berat jenis telur, berat kerabang 
(g), dan tebal kerabang (mm). Pengambilan sampel dan uji laboratorium dilakukan 
setiap 1 minggu sekali. Data diolah secara statistik dengan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biolife dalam pakan 
memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap berat telur 
(g), berat jenis telur, berat kerabang (g), dan tebal kerabang (mm). Kesimpulan 
yang diperoleh adalah penambahan biolife sebesar 0,025-0,1% tidak berpengaruh 
terhadap kualitas telur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Usaha peternakan ayam petelur di Indonesia mengalami banyak kendala, 

salah satu kendala yang dihadapi oleh peternak adalah adanya telur pecah maupun 

retak yang disebabkan karena kerabang telur tipis sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi peternak. Kejadian ini dapat terjadi karena asupan mineral dalam 

pakan tidak tercerna seluruhnya oleh ternak dan atau rendahnya ketersediaan 

mineral yang digunakan untuk ternak, sehingga mengakibatkan kebutuhan 

mineral yang dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh menjadi berkurang. Salah 

satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan penambahan mineral 

supplement dalam pakan. 

Biolife merupakan salah satu produk supplement yang terdiri atas 

beberapa mineral, baik mineral makro maupun mikro. Mineral tersebut berperan 

dalam proses metabolisme tubuh, salah satu contoh adalah untuk meningkatkan 

kualitas telur. Informasi yang terdapat dalam brosur, biolife dapat meningkatkan 

konsumsi zat makanan dalam pakan terutama mineral sehingga asupan mineral 

dalam tubuh dapat terpenuhi (Anonimus, 2003). 

Penelitian tentang biolife pernah dilakukan oleh Wahyudi (2004) terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging dengan mencampur dalam air minum. 

Fenomena yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah biolife tidak dapat 

terkonsumsi seluruhnya oleh ternak, hal ini disebabkan karena mineral tersebut 

tidak dapat larut dalam air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

biolife dalam air minum tidak dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
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pedaging. Berdasarkan uraian tersebut dan belum adanya laporan tentang 

penambahan biolife untuk ayam petelur, maka perlu kiranya dilakukan penelitian 

mengenai penambahan biolife sebagai mineral supplement dalam pakan ayam 

petelur dan pengaruhnya terhadap kualitas telur. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan biolife sebagai mineral supplement dalam pakan ayam petelur 

terhadap kualitas telur. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan biolife 

sebagai mineral supplement dalam pakan ayam petelur terhadap kualitas telur.  

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai penambahan biolife 

sebagai mineral supplement dalam pakan ayam petelur terhadap kualitas telur. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak 

unggas. Mineral terdiri dari berbagai macam jenis diantaranya Ca, P, Mg, Al dan 

Na. Semua mineral dibutuhkan oleh ternak, tetapi pada ayam petelur mineral Ca 

merupakan mineral utama dalam proses pembentukan telur (Underwood and 

Suttle, 2001). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan mineral pada ayam petelur 

sangat penting agar dapat memproduksi telur dengan kualitas yang baik.  
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Adanya telur yang pecah maupun retak dalam suatu peternakan ayam 

petelur adalah kerugian bagi peternak. Hal ini dapat terjadi karena mineral 

khususnya Ca yang terkandung dalam pakan masih belum mencukupi kebutuhan 

ternak untuk membantu proses pembentukan telur. Untuk mengatasi hal tersebut 

maka perlu dilakukan penambahan mineral supplement dalam pakan. 

Salah satu produk yang dapat dimanfaatkan sebagai supplement adalah 

biolife. Biolife adalah produk mineral supplement yang ditambahkan dalam pakan 

karena mineral yang terkandung dalam biolife salah satunya kandungan CaCO3 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas telur (Anonimus, 2003). Kalsium 

dibutuhkan untuk proses pembentukan kerabang telur, jika kebutuhan Ca dalam 

telur kurang terpenuhi maka akan menyebabkan kerabang telur menjadi tipis, 

akibatnya telur akan mudah retak dan pecah. Pada saat inilah kandungan CaCO3 

dalam biolife sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan CaCO3 dalam 

kerabang telur. 

Penelitian Wahyudi (2004) menunjukkan bahwa penambahan biolife yang 

dicampur dalam air minum tidak dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 

pedaging karena biolife sulit larut dalam air sehingga tidak terkonsumsi 

seluruhnya oleh ternak. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang penggunaan biolife sebagai mineral supplement 

dalam pakan ayam petelur untuk mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap 

kualitas telur. 

 
1.6 Hipotesis 

Penambahan biolife sebagai mineral supplement dalam pakan ayam 

petelur dapat meningkatkan kualitas telur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Ayam Petelur  

 Ayam petelur adalah ayam yang sangat efisien dalam menghasilkan telur 

(Djanah, 1984). Fase pemeliharaan ayam petelur berdasarkan kebutuhan zat 

makanannya ada tiga yaitu fase starter mulai umur 0-6 minggu, fase grower mulai 

umur 6-18 minggu dan fase layer di atas umur 18 minggu (NRC, 1994). Lebih 

lanjut, menurut Wahju (1997) fase layer juga dapat dibagi dalam dua tahap fase 

produksi. Fase I ayam mulai bertelur pada umur 22 minggu, bobot badan 1350 g 

dan konsumsi pakan sebanyak 75 g/ekor/hari. Selama 20 minggu dari periode 22-

42 minggu diharapkan ayam mencapai puncak produksi ±85-90%, bobot badan 

sampai ±1800 g dan berat telur naik dari 40 g/butir menjadi 56 g/butir. Fase I 

adalah periode yang sangat kritis selama hidup berproduksi. Kebutuhan zat 

makanan harus terpenuhi secara baik, sehingga ayam petelur dapat berproduksi 

dengan baik. Fase II mulai umur 42-72 minggu dan ayam telah mencapai bobot 

badan yang tetap.  

 
2.2  Pakan Ayam Petelur 

Pakan ayam petelur merupakan berbagai bahan pakan yang memenuhi 

syarat untuk diberikan pada ayam petelur dalam memenuhi kebutuhan zat 

makanannya. Ada beberapa kriteria suatu bahan pakan yang dapat dikatakan 

sebagai pakan ayam petelur yaitu bahan pakan yang digunakan tidak bersaing 

dengan kebutuhan manusia, ketersediaan dari bahan pakan tersebut dan bahan 

pakan tersebut memiliki harga yang sesuai dengan kualitasnya (Rasyaf, 1997). 
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Konsumsi pakan dan kebutuhan protein ayam petelur dipengaruhi oleh bangsa 

ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, perkandangan, pemotongan paruh, 

luas ruang untuk ayam, air minum dingin dan bersih, tingkat penyakit dalam 

kandang dan kandungan energi dalam pakan (Wahju, 1997). Pakan ayam petelur 

umur 18 minggu sampai saat pertama kali bertelur membutuhkan energi metabolis 

sebanyak 2850 kkal/kg dengan kandungan protein kasar sebesar 16% (NRC, 

1994).  

 
2.3 Mineral 

Underwood (1981) menyatakan bahwa mineral merupakan bahan 

anorganik yang dibutuhkan oleh semua hewan termasuk unggas. Menurut 

Anggorodi (1995) mineral memiliki tiga fungsi utama, antara lain membentuk 

bagian kerangka dan paruh, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, serta 

menjaga pertumbuhan secara normal. Adapun kebutuhan mineral untuk ayam 

petelur strain Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan mineral ayam petelur strain Isa Brown 

Mineral Kebutuhan Periode Layer 
Calcium (%) 
Phosphor (%) 
Chlorine (%) 
Natrium (%) 
Magnesium (%) 
Manganese (%) 
Zinc (mg/kg) 
Iron (mg/kg) 
Iodine (mg/kg) 
Copper (mg/kg) 
Selenium (mg/kg) 
Cobalt (mg/kg) 

3,5-3,7 
0,27-0,3 
0,14-0,21 

0,14 
0,0005 
0,00007 

60 
60 
1 
8 

0,25 
0,15 

Sumber : Anonimus (2006) 
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 Mineral yang ada dalam sel dan jaringan tubuh ternak memiliki fungsi dan 

karakteristik jumlah yang berbeda sesuai dengan jaringan. Jumlah yang ada harus 

dalam kisaran yang normal, apabila jumlahnya dalam keadaan normal maka 

fungsi dan strukturnya dalam jaringan akan membuat pertumbuhan, kesehatan dan 

produktivitas ternak menjadi optimal (Underwood, 1981).  

 
2.4  Kualitas Telur 

 Kualitas telur adalah istilah umum yang menghubungkan standar pada 

telur yang beragam. Standar tersebut dapat berubah sehingga digunakan cara 

penentuan kualitas telur yang cocok (Koelkebeck, 2003). Idris dan Thohari (1998) 

menyatakan bahwa kualitas telur dapat dibedakan menjadi dua yaitu kualitas 

internal dan eksternal. Kualitas internal meliputi hal-hal yang menyangkut 

keadaan isi telur seperti putih dan kuning telur. Sedangkan kualitas eksternal 

meliputi ukuran telur, keutuhan telur dan kebersihan kerabang. Telur terdiri dari 

empat bagian yaitu kerabang (11%), selaput kerabang, putih telur (58%) dan 

kuning telur (31%), lapisan telur yang paling tebal adalah albumen (putih telur) 

yang melindungi yolk (Anonimus, 2008).  

2.4.1 Berat Telur 

Idris dan Thohari (1998) menyatakan bahwa telur ayam yang ideal adalah 

telur yang memiliki berat 58 g/butir. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

karakteristik dari telur unggas adalah zat makanan dan lingkungan (Weatherup, 

1980). Faktor zat makanan diantaranya yaitu kandungan Ca dan energi dalam 

pakan, sedangkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap berat telur adalah 

suhu (Gleaves et al., 1977). Kandungan Ca dalam pakan harus berada dalam 

kisaran kebutuhan ayam petelur yaitu 2,5-4% (NRC, 1994 ; Wahju, 1997 ; 
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Anggorodi, 1995 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 2006). Amrullah (2003) 

menyatakan bahwa meningkatnya jumlah konsumsi protein yang seimbang akan 

meningkatkan ukuran telur dan pemberian tingkat protein tinggi akan 

meningkatkan ukuran telur lebih cepat. Selain itu perbedaan berat telur juga 

dipengaruhi oleh kandungan energi dalam pakan.  

Roland et al. (1985) dalam suatu penelitiannya menyatakan bahwa pakan 

yang mengandung Ca dengan level yang berbeda tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap berat telur, seperti pakan yang mengandung Ca sebesar 4,1% 

memberikan pengaruh berat telur sebesar 56,5 g. Sedangkan pakan yang 

mengandung Ca lebih sedikit yaitu sebesar 3,5% berat telurnya sebesar 57 g. 

Damron dan Harms (1980), Ahmad et al. (2003) juga menyatakan bahwa pakan 

yang mengandung Ca 2,5-5% memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

berat telur dengan didapatkan berat telur yang relatif sama yaitu 64,16-64,19 g. 

Standar berat telur dan berat kerabang ayam petelur strain Isa Brown umur 47-52 

minggu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Standar berat telur dan berat kerabang telur  
 

Umur (Minggu) Berat Telur (g/butir) Berat Kerabang (g) 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

64,1 
64,2 
64,2 
64,3 
64,4 
64,5 

6,39 
6,39 
6,39 
6,42 
6,42 
6,57 

Sumber : Anonimus (2006) 
 
2.4.2 Tebal Kerabang dan Berat Jenis Telur 

 Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kerabang, tetapi 

sebelumnya yang terpenting adalah mengetahui struktur kerabang, dimana 

kerabang mengandung 94% CaCO3. Ketebalan kerabang ditentukan oleh 
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kecepatan Ca dideposit selama pembentukan kerabang dalam uterus. Jika telur 

hanya sebentar dalam uterus maka ketebalan kerabang rendah dan sebaliknya 

(Koelkebeck, 2003). Ketebalan kerabang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

kandungan Ca dalam pakan dan berat jenis telur (Roland et al., 1985 dan Gary 

and Ricard, 2003).  

Butcher dan Miles (2001) menyatakan bahwa berat jenis telur adalah hasil 

bagi dari berat telur dan volume telur. Berat jenis telur sangat berkaitan dengan 

tebal kerabang telur karena berat jenis telur tidak akan mengalami perubahan 

tanpa disertai peningkatan tebal kerabang telur. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi berat jenis telur adalah jenis ayam, umur ayam dan kandungan zat 

makanan (mineral yaitu Ca). Menurut Idris dan Thohari (1998) telur ayam yang 

ideal adalah telur yang memiliki berat jenis 1,09 dan tebal kerabang berkisar 

antara 0,33-0,36 mm. Salah satu kandungan zat makanan yang berpengaruh dalam 

tebal kerabang dan berat jenis telur adalah mineral yaitu Ca. Anggorodi (1995) 

dan Wahju (1997) menyatakan bahwa kandungan Ca yang berlebih dalam pakan 

bisa mengakibatkan imbangan Ca dan P berubah. Hal ini bisa berakibat tidak 

normalnya metabolisme Ca pakan dalam tubuh terutama saat pembentukan telur. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Celebi dan Bolukbasi (2006) 

menunjukkan bahwa pakan yang mengandung mineral Ca sebesar 1-2,5% tidak 

dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat jenis dan tebal kerabang 

telur walaupun kandungan tersebut dapat meningkatkan berat jenis telur dari 

1,088-1,091 dan tebal kerabang dari 0,35-0,364 mm.  
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2.4.3 Berat Kerabang Telur 

Kerabang telur merupakan bagian terluar dari telur dan berfungsi sebagai 

pelindung isi telur. Kerabang telur pada umumnya mengandung 94% CaCO3, 1% 

Mg, 1% Ca3(PO4)2 dan 4% bahan organik terutama protein. Salah satu kandungan 

zat makanan yang dibutuhkan dalam pembentukan kerabang adalah mineral yaitu 

Ca. Kandungan Ca dalam pakan harus berada dalam kisaran kebutuhan ayam 

petelur  yaitu 2,5-4% (NRC, 1994 ; Wahju, 1997 ; Anggorodi, 1995 ; Anonimus, 

2006 ; dan Rizal, 2006). Penentuan berat kerabang telur dapat dilakukan dengan 

menggunakan suatu rumus (Hamilton, 1978) yaitu:  

ESA

SW
SWUSA =  

Dimana:  SWUSA = berat kerabang telur per satuan luas permukaan (mg/cm2)  
SW  = berat kerabang (mg) 
ESA  = luas permukaan telur (cm2) 

 
Untuk memperoleh nilai luas permukaan telur, digunakan rumus (Carter, 1975) 

yaitu: 

ESA = 3,9782 x EW 0,7056 

Dimana: ESA  = luas permukaan telur (cm2) 
 EW = berat telur (g) 
 

Menurut hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

pakan yang mengandung mineral Ca sebesar 3,25-4% memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap berat kerabang telur, dimana kandungan tersebut dapat 

memperluas area permukaan telur dan meningkatkan kekuatan kerabang 

(mengurangi kekeroposan) sehingga berat kerabang telur juga mengalami 

peningkatan dari 4,71-5,36 g (Peterson et al., 1960 ; Davidson and Boyne, 1970 ; 

dan Gleaves et al., 1977).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 
3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan ayam petelur UD. Talang Farm, 

Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pengambilan data 

dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008. 

Analisis proksimat bahan pakan dan uji kualitas telur dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak dan Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.  

 
3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Petelur 

 Ayam petelur strain Isa Brown umur 47-52 minggu sebanyak 100 ekor 

yang ditempatkan pada kandang sistem battery dan dibedakan menjadi 5 

perlakuan dengan 4 ulangan. Setiap ulangan menggunakan 5 ekor ayam. Data 

penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 (halaman 34). 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang sistem 

battery dengan ukuran 80 m x 12 m x 4 m. Peralatan kandang yang digunakan 

adalah tempat pakan, tempat minum berbentuk nipple yang terhubung dengan 

drum air, dan lampu neon sebanyak 4 buah dalam masing-masing kandang. 
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3.2.3 Pakan 

Bahan pakan ayam petelur yang digunakan terdiri dari jagung, bekatul dan 

konsentrat (CP K36) yang didatangkan dari tempat pencampuran pakan “Kandang 

Padi”. Pemberian pakan diberikan dengan cara penjatahan yaitu satu kali sehari, 

sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. Kandungan zat makanan 

masing-masing bahan penyusun pakan dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil 

perhitungan kandungan zat makanan dalam pakan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Sedangkan hasil perhitungan komposisi dan hasil analisis proksimat bahan pakan 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan pada masing-masing bahan pakan 

Zat Makanan   Bahan Pakan   

  Jagung (1) Bekatul (1) Konsentrat (2) 

Energi Metabolis (EM, kkal/kg) 3370 2860 2400 
Protein Kasar (PK,%) 8,6 10,2 36,0 
Lemak Kasar (LK,%) 3,9 7,0 3,0 
Serat Kasar (SK,%) 2,0 3,0 10,0 
Kalsium (Ca,%) 0,02 0,04 11,0 
Fosfor (P,%) 0,1 0,16 1,0 

Sumber : 1)  Wahju (1997) 
2) Label Konsentrat Ayam Petelur produksi Anwar Sierad Feed, Bogor 

 
Mineral Supplement yang digunakan adalah biolife yang diperoleh dari 

perusahaan Biolife International, Netherlands. Kandungan mineral biolife 

ditampilkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan mineral biolife  

Jenis bahan Jumlah 
Calsium carbonat, (CaCO3, %) 93,70 
Magnesium oxide, (MgO, %) 4,50 
Ferric oxide, (FeO3, %) 0,70 
Silicic acid, (SiO2, %) 3,50 
Alumunium oxide, (Al2O3, %) 0,85 
Manganese oxide, (MnO, %) 0,15 
Phosphor oxide, (P2O3, %) 0,01 
Vanadium, (mg/kg) 2,00 
Carbon, (mg/kg) 1,00 
Cuprum, (mg/kg) 12,00 
Arsenikum, (mg/kg) 3,00 
Mercury, (mg/kg) 0,05 
Cromium, (mg/kg) 2,00 
Nikel, (mg/kg) 5,00 
Zinc, (mg/kg) 24,00 
Cadmium, (mg/kg) 0,20 

Sumber : Anonimus (2003) 

Tabel 5. Kandungan zat makanan dalam pakan perlakuan 

Zat Makanan Perlakuan 
  P0 P1 P2 P3 P4 

Energi Metabolis 
(kkal/kg) 2947,91 2947,17 2946,44 2945,70 2944,97 
Protein Kasar (%) 18,31 18,305 18,3008 18,296 18,291 
Lemak Kasar (%) 4.12 4,119 4,118 4,117 4,116 
Serat Kasar (%) 4,93 4,928 4,927 4,926 4,925 
Calcium (%) 3,81 3,81938 3,82876 3,83814 3,84752 
Phosphor (%) 0,42 0,4200007 0,4200014 0,4200021 0,4200028 

Sumber : Hasil perhitungan 
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Tabel 6. Komposisi bahan pakan dan kandungan zat makanan pakan kontrol 
 
Komposisi Bahan Pakan Total 
Jagung (%) 
Bekatul (%) 
Konsentrat (%) 

48,30 
17,26 
34,44 

Kandungan Zat Makanan (1)  
Energi Metabolisme (EM, kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 
Kalsium (Ca, %) 
Fosfor (P, %) 

2947,91 
18,31 
4,12 
4,93 
3,81 
0,42 

Kandungan Zat Makanan (2)  
Energi Metabolisme (EM, kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 

2742,10 (3) 

18,15 
5,95 
5,24 

Keterangan :  1) Hasil perhitungan 
 2) Hasil analisis proksimat 

3) Hasil perhitungan konversi 75% Gross Energi berdasarkan bahan kering (Indah, 
2004) 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

4 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam. Perlakuan yang 

diberikan adalah : 

1. P0 = pakan kontrol tanpa penambahan biolife . 

2. P1 = pakan kontrol + 0,025% biolife. 

3. P2 = pakan kontrol + 0,05% biolife. 

4. P3 = pakan kontrol + 0,075% biolife. 

5. P4 = pakan kontrol + 0,1% biolife. 

Pemberian pakan perlakuan ini dilakukan selama 6 minggu (42 hari), 

sedangkan untuk pengujian kualitas telur dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan 
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cara mengambil telur dari masing-masing perlakuan dan ulangan pada hari 

ketujuh (ke-7), kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. 

 
3.4 Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh 

penambahan biolife sebagai mineral supplement dalam pakan ayam petelur 

sebagai berikut: 

� Berat telur (g/butir) : telur yang masih utuh ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik, sehingga diperoleh berat telur. 

� Berat jenis telur : telur yang masih utuh tersebut dimasukkan dalam gelas 

ukur yang sudah berisi air, kenaikan air yang disebabkan oleh 

tenggelamnya telur merupakan volume telur. Selanjutnya berat jenis telur 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

V

B
BJ =  

  dimana : BJ adalah berat jenis telur  
       B adalah berat telur (g) 
       V adalah volume telur (ml) 
 
� Berat kerabang (g) : telur dipecah kemudian putih dan kuning telur 

dipisahkan dengan kerabang, selaput dari pecahan kerabang tersebut 

dikeluarkan terlebih dahulu selanjutnya kerabang telur ditimbang dengan 

timbangan analitik, sehingga diperoleh berat kerabang telur.  

� Tebal kerabang (mm) : kemudian dilakukan pengukuran ketebalan 

kerabang dengan menggunakan jangka sorong, sehingga didapatkan 

ketebalan kerabang telur.  
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3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah secara statistik 

dengan analisis ragam menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 

terjadi perbedaan diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT).  

 
3.6 Batasan Istilah 

• Biolife :  merupakan produk mineral supplement yang tersusun atas 

beberapa mineral alami baik mineral makro maupun mikro. 

• Tingkat kekeroposan : merupakan suatu nilai yang menunjukkan 

kekeroposan telur yang dihitung berdasarkan 

volume telur dibagi dengan berat kerabang telur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengaruh penambahan biolife terhadap berat telur, berat jenis telur, berat 

kerabang, dan tebal kerabang ayam petelur umur 47-52 minggu ditampilkan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7.  Rata-rata berat telur, berat jenis telur, berat kerabang, dan tebal kerabang 
pada setiap perlakuan 

 

Perlakuan 
Variabel yang diamati 

Berat Telur 
(g/butir) 

Berat Jenis  
Telur  

Berat 
Kerabang (g) 

Tebal Kerabang 
(mm) 

P0 67,16 ± 1,326 1,14 ± 0,014 6,88 ± 0,087 0,35 ± 0,006 
P1 68,71 ± 2,481 1,15 ± 0,017 7,29 ± 0,187 0,36 ± 0,006 
P2 66,88 ± 0,285 1,14 ± 0,012 7,14 ± 0,054 0,35 ± 0,005 
P3 66,50 ± 2,265 1,14 ± 0,024 7,08 ± 0,127 0,35 ± 0,005 
P4 67,38 ± 1,212 1,14 ± 0,018 6,92 ± 0,157 0,36 ± 0,006 

 
 
4.1. Pengaruh Penambahan Biolife Terhadap Berat Telur 

Tabel 7. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% (P4) 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap berat telur. Hal ini 

disebabkan penambahan tersebut tidak mempengaruhi kandungan mineral Ca 

dalam pakan perlakuan (Tabel 8.) karena hanya sedikit sekali meningkatkan 

jumlah kandungan dan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur yaitu 2,5-4% 

(NRC, 1994 ; Anggorodi, 1995 ; Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 

2006) sehingga tidak ada perbedaan pada berat telur. Secara teoritis, mineral yang 

dapat mempengaruhi berat telur adalah Ca (NRC, 1994 ; Anggorodi, 1995 ; 

Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 2006).  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa kandungan Ca dengan level berbeda-beda memberikan 
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pengaruh yang tidak nyata terhadap berat telur. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Roland et al. (1985) dan Clunies et al. (1992) pakan yang 

mengandung Ca sebesar 3,5-4,1% memberikan pengaruh berat telur antara 56,5-

57 g. Sedangkan Damron dan Harms (1980) juga menyatakan bahwa pakan yang 

mengandung Ca sebesar 2,25-6% memberikan pengaruh berat telur antara 60,8-

61,3 g. Selain itu data dari hasil penelitian Ahmad et al. (2003) menunjukkan 

bahwa kandungan Ca sebesar 2,5-5% dalam pakan memberikan pengaruh berat 

telur antara 64,1-64,16 g. Dalam penelitian ini kandungan Ca dalam pakan 

perlakuan sebesar 3,81-3,85% memberikan pengaruh berat telur antara 66,5-68,71 

g. Hal ini menunjukkan bahwa Ca dalam pakan hanya berpengaruh sedikit 

terhadap berat telur. Kandungan mineral dalam pakan yang diketahui hanya 

mineral Ca dan P karena peneliti tidak melakukan analisis kandungan mineral 

dalam pakan. Hasil perhitungan kontribusi mineral dari biolife pada pakan 

perlakuan ditampilkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kontribusi mineral dari biolife pada pakan perlakuan  

Mineral Perlakuan 
  Po P1 P2 P3 P4 

Magnesium (%) - 0,0006775 0,001355 0,0020325 0,00271 
Ferric (%) - 0,00006 0,00012 0,00018 0,00024 
Silica (%) - 0,00041 0,00082 0,00123 0,00164 
Aluminium (%) - 0,000055 0,00011 0,000165 0,00022 
Manganese (%) - 0,0000425 0,000085 0,0001275 0,00017 
Vanadium (mg/kg) - 0,0005 0,001 0,0015 0,002 
Carbon (mg/kg) - 0,00025 0,0005 0,00075 0,001 
Cuprum (mg/kg) - 0,003 0,006 0,009 0,012 
Arsenikum (mg/kg) - 0,00075 0,0015 0,00225 0,003 
Mercury (mg/kg) - 0,0000125 0,000025 0,0000375 0,00005 
Cromium (mg/kg) - 0,0005 0,001 0,0015 0,002 
Nikel (mg/kg) - 0,00125 0,0025 0,00375 0,005 
Zinc (mg/kg) - 0,006 0,012 0,018 0,024 
Cadmium (mg/kg) - 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 

Keterangan : Hasil perhitungan 
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Tabel 8. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% hanya 

sedikit sekali meningkatkan jumlah Ca yang ada dalam pakan, sehingga jumlah 

tersebut juga hanya sedikit sekali mempengaruhi jumlah Ca yang dikonsumsi oleh 

ayam (Tabel 9.). Roland et al. (1985) merekomendasikan agar ayam petelur 

mengkonsumsi Ca sebesar 3,75 g/ekor/hari. Dalam penelitian ini konsumsi Ca 

pada P0 sampai dengan P4 sebesar 4,55-4,60 g/ekor/hari. Apabila dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roland et al. (1985) jumlah 

konsumsi Ca dalam penelitian ini tercukupi, akan tetapi jumlah tersebut masih 

dalam kisaran standar kebutuhan sehingga tidak mempengaruhi berat telur. 

Standar konsumsi Ca untuk ayam petelur adalah 3,25-5,17 g/ekor/hari (Roush et 

al., 1986 ; Frost and Roland, 1991 ; Keshavarz and Nakajima, 1993 ; Roland and 

Bryant, 1994 ; NRC, 1994 ; dan Roland et al., 1996). Hasil perhitungan konsumsi 

pakan dan konsumsi Ca pada masing-masing perlakuan ditampilkan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Konsumsi pakan dan konsumsi Ca  pada masing-masing perlakuan 
 

Perlakuan Konsumsi Pakan (g/ekor/hari)  Konsumsi Ca (g/ekor/hari) 
Po 

P1 
P2 

P3 

P4 

119,331 
119,188 
119,489 
119,256 
119,539 

4,547 
4,552 
4,575 
4,577 
4,599 

Sumber : Hasil perhitungan 
 

Selain kandungan mineral, perbedaan tidak nyata juga disebabkan karena 

penambahan biolife sampai dengan 0,1% tidak mempengaruhi kandungan energi 

dan protein dalam pakan perlakuan (Tabel 4. halaman 11) karena antar perlakuan 

memiliki jumlah yang sama dan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur 

yaitu 2750-2850 kkal/kg (NRC, 1994 ; Farrell, 2000 yang disitasi oleh Amrullah, 

2003 ; Ross, 2002 ; dan Anonimus, 2006). Amrullah (2003) menyatakan bahwa 
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perbedaan dalam berat telur dipengaruhi oleh kandungan energi dan protein dalam 

pakan. Nesheim dan Card (1997) yang disitasi oleh Wahju (1997) menyatakan 

bahwa sebutir telur segar mengandung 66% air, 12% protein, 10% lemak, 1% 

karbohidrat dan 11% abu. Ini menunjukkan bahwa mineral Ca hanya sedikit 

berpengaruh terhadap berat telur. 

 
4.2. Pengaruh Penambahan Biolife Terhadap Berat Jenis Telur  
 

Tabel 7. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% (P4) 

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

disebabkan penambahan tersebut tidak mempengaruhi kandungan mineral Ca 

dalam pakan (Tabel 8.) karena hanya sedikit sekali meningkatkan jumlah 

kandungan dan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur yaitu 2,5-4% (ARC, 

1975 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 2006). Akibatnya, jumlah konsumsi Ca hanya 

sedikit sekali mengalami peningkatan (Tabel 9.) dan masih dalam kisaran standar 

kebutuhan sehingga tidak ada perbedaan pada berat jenis telur. Secara teoritis 

mineral yang dapat mempengaruhi berat jenis telur adalah Ca (ARC, 1975 ; 

Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 2006).  

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa pakan yang mengandung mineral Ca sebesar 1-

4,5% memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat jenis telur dengan 

ditunjukkan adanya peningkatan nilai berat jenis dari 1,078-1,083 (Scheideler, 

1998 ; Ahmad et  al., 2003 ; dan Macisaac et  al., 2007). Dalam penelitian ini 

kandungan Ca sebesar 3,81-3,85% tidak dapat memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap berat jenis telur walaupun nilai berat jenis telur yang dihasilkan jauh 

lebih baik daripada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 1,14-1,15.  
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Hal ini diduga karena adanya tiga faktor yang membedakan antara 

penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Faktor-faktor tersebut adalah pertama, jenis ayam yang digunakan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu ayam petelur strain Babcocks B 300, 

DeKalbs dan Bovanes, sedangkan pada penelitian ini menggunakan ayam petelur 

strain Isa Brown. Berat jenis telur pada setiap strain ayam petelur berbeda 

(Anonimus, 2006). Kedua, umur ayam yang digunakan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya berkisar antara 55-67 minggu, sedangkan dalam penelitian ini umur 

ayam yang digunakan adalah 47-52 minggu. Berat jenis telur ayam akan berbeda 

pada setiap tingkatan umur yang berbeda pula (Anonimus, 2006). Ketiga, jenis 

mineral Ca yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah Ca 

yang berasal dari Limestone berupa Dicalcium phosphate dengan bentuk serbuk, 

sedangkan pada penelitian ini mineral Ca yang digunakan adalah Ca yang 

terkandung dalam suatu produk bernama “Biolife” dan berupa Calcium carbonat 

yang berbentuk serbuk.  

Selain itu, metode pengukuran berat jenis telur yang digunakan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah menggunakan larutan garam 

(pengukurannya dilakukan dengan cara memasukkan telur ke dalam keranjang 

yang berongga, selanjutnya keranjang yang berisi telur tersebut dimasukkan ke 

dalam ember yang berisi larutan garam dengan beberapa tingkat keenceran dan 

diurutkan mulai dari larutan garam yang terendah yaitu 1,06 ; 1,08 ; 1,1 sampai 

1,12 ; kemudian dilihat nilai pada waktu telur mulai mengambang sehingga akan 

didapatkan nilai dari berat jenis telur tersebut). Sedangkan metode pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang tidak lazim karena 
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jarang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pengukurannya 

dilakukan dengan cara telur yang masih utuh dimasukkan dalam gelas ukur yang 

sudah berisi air, kenaikan air yang disebabkan oleh tenggelamnya telur 

merupakan volume telur. Selanjutnya berat jenis telur dihitung dengan 

menggunakan rumus (Idris dan Thohari, 1998): 

V

B
BJ =  

dimana : BJ adalah berat jenis telur  
B adalah berat telur (g) 
V adalah volume telur (ml) 

  
 Perbedaan pengukuran ini menyebabkan nilai yang diperoleh dalam 

penelitian ini jauh lebih tinggi daripada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

1,14-1,15. Telur yang baik adalah telur yang mempunyai nilai berat jenis telur 

antara 1,075-1,080 sehingga telur tersebut memiliki kualitas kerabang yang baik 

(McDaniel et al., 1981 ; Bennet, 1992 ; dan Sudaryani, 1996). Walaupun nilai 

berat jenis telur dalam penelitian ini jauh lebih tinggi, akan tetapi metode 

pengukuran yang tidak lazim tersebut tidak dapat digunakan untuk standarisasi 

kualitas telur. 

Tabel 8. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% hanya 

sedikit sekali meningkatkan jumlah Ca yang ada dalam pakan, sehingga jumlah 

tersebut juga hanya sedikit sekali mempengaruhi jumlah Ca yang dikonsumsi oleh 

ayam (Tabel 9.). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Roland dan Bryant (1994) menunjukkan bahwa konsumsi Ca 

sebesar 2,8-4,8 g/ekor/hari memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat jenis 

telur dan meningkatkan nilai berat jenis telur dari 1,085-1,088. Dalam penelitian 

ini konsumsi Ca sebesar 4,55-4,6 g/ekor/hari tidak dapat memberikan pengaruh 
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yang nyata terhadap berat jenis telur dan memiliki nilai yang relatif sama. Hal ini 

diduga karena adanya empat faktor (seperti telah disebutkan sebelumnya) 

sehingga tidak ada perbedaan pada berat jenis telur.  

Perbedaan yang tidak nyata pada berat jenis telur diduga akibat adanya 

tebal kerabang telur yang tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua 

variabel tersebut saling berkaitan, sehingga jika tebal kerabang telur tidak 

meningkat maka berat jenis telur juga tidak berubah. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan pendapat Peebles dan Brake (1987) bahwa berat jenis telur sangat 

berhubungan dengan tebal kerabang telur. Gaisford (1964) menambahkan bahwa 

berat jenis telur adalah suatu metode yang tidak hanya untuk menentukan tebal 

kerabang telur tetapi juga untuk menentukan mutu dari kerabang, sehingga berat 

jenis telur merupakan indikator untuk menentukan kualitas dari kerabang 

(Wineland, 1998). 

 
4.3. Pengaruh Penambahan Biolife Terhadap Berat Kerabang Telur 

Tabel 7. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% (P4) 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap berat kerabang telur. 

Hal ini disebabkan penambahan tersebut tidak mempengaruhi kandungan mineral 

Ca dalam pakan (Tabel 8.) karena hanya sedikit sekali meningkatkan jumlah 

kandungan dan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur yaitu 2,5-4% 

(Anggorodi, 1995 ; Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 2006). Akibatnya, 

jumlah konsumsi Ca hanya sedikit sekali mengalami peningkatan (Tabel 9.) dan 

masih dalam kisaran standar kebutuhan sehingga tidak ada perbedaan pada berat 

kerabang telur. Secara teoritis, mineral yang dapat mempengaruhi berat kerabang 
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telur adalah Ca (Anggorodi, 1995 ; Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 

2006). 

Tabel 8. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% hanya 

sedikit sekali meningkatkan jumlah Ca yang ada dalam pakan, sehingga jumlah 

tersebut juga hanya sedikit sekali mempengaruhi jumlah Ca yang dikonsumsi oleh 

ayam (Tabel 9.). Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

konsumsi Ca sebesar 2,5-4,2 g/ekor/hari memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap berat kerabang telur dan meningkatkan berat kerabang dari 6,58-8,71 g 

(Petersen et al., 1960 ; Davidson and Boyne, 1970 ; Gleaves et al., 1977 ; dan 

Yasmeen et al., 2004). Dalam penelitian ini konsumsi Ca sebesar 4,55-4,60 

g/ekor/hari tidak dapat memberikan pengaruh yang nyata pada berat kerabang 

telur walaupun jumlah konsumsi tersebut mencukupi kebutuhan ayam petelur.  

Sebagaimana berat jenis telur, hasil penelitian berat kerabang telur diduga 

juga dipengaruhi empat faktor. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, jenis ayam 

yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah ayam petelur strain 

Babcocks B 300, DeKalbs dan Bovanes, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan ayam petelur strain Isa Brown. Kedua, umur ayam yang digunakan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya berkisar antara 76-88 minggu, sedangkan 

dalam penelitian ini umur ayam yang digunakan adalah 47-52 minggu. Suk dan 

Park (2001) menyatakan bahwa berat kerabang telur akan lebih berat pada ayam 

yang sudah tua. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan berat 

kerabang telur seiring dengan bertambahnya umur ayam yang semakin tua 

(Ronald, 1979 ; Roland et al., 1985 ; Nys, 1986 ; dan Roberts, 2004). Ketiga, jenis 

mineral Ca yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah Ca 
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yang berasal dari Limestone dengan berbentuk serbuk, sedangkan pada penelitian 

ini mineral Ca yang digunakan adalah Ca yang terkandung dalam suatu produk 

bernama “Biolife” dan berupa Calcium carbonat yang berbentuk serbuk. 

Keempat, metode pengukuran berat kerabang telur pada penelitian-

penelitian sebelumnya menggunakan suatu rumus (Hamilton, 1978) yaitu:  

ESA

SW
SWUSA =  

Dimana:  SWUSA = berat kerabang telur per satuan luas permukaan (mg/cm2)  
SW  = berat kerabang (mg) 
ESA  = luas permukaan telur (cm2) 

 
Untuk memperoleh nilai luas permukaan telur, digunakan rumus (Carter, 1975) 

yaitu: 

ESA = 3,9782 x EW 0,7056 

Dimana: ESA  = luas permukaan telur (cm2) 
 EW = berat telur (g) 
 

Sedangkan dalam penelitian ini pengukuran berat kerabang telur dilakukan 

dengan cara telur dipecah kemudian putih dan kuning telur dipisahkan dengan 

kerabang, selaput dari pecahan kerabang tersebut dikeluarkan terlebih dahulu 

selanjutnya kerabang telur ditimbang dengan timbangan analitik, sehingga 

diperoleh berat kerabang telur.  

Perbedaan pengukuran ini menyebabkan nilai berat kerabang telur yang 

diperoleh dalam penelitian ini jauh lebih tinggi daripada penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu 6,88-7,29 g. Akan tetapi metode pengukuran yang tidak sama 

dengan standarisasi tersebut menyebabkan tidak dapat memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap berat kerabang telur, sehingga walaupun berat kerabang antar 

perlakuan dalam penelitian ini memiliki nilai yang tinggi daripada penelitian-
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penelitian sebelumnya, maka belum tentu berat kerabang yang tinggi (P1) tersebut 

tingkat kekeroposannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan berat kerabang 

yang rendah (P0, P2, P3 dan P4). Penelitian-penelitian sebelumnya melakukan 

pengukuran dengan cara standar sehingga dapat diketahui tingkat kekeroposan 

dari kerabang melalui perhitungan yang menggunakan rumus SWUSA. Rumus 

tersebut dapat menunjukkan tingkat kekeroposan kerabang berdasarkan 

pengukuran secara keseluruhan permukaan area telur, sedangkan dalam penelitian 

ini hanya dilakukan pengukuran berat kerabang telur utuh tanpa 

memperhitungkan luas area permukaan telur sehingga tidak dapat diketahui 

tingkat kekeroposan kerabang antara berat kerabang yang tinggi dengan berat 

kerabang yang rendah. 

 
4.4. Pengaruh Penambahan Biolife Terhadap Tebal Kerabang Telur 
 

Tabel 7. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% (P4) 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap tebal kerabang telur. 

Hal ini disebabkan penambahan tersebut tidak mempengaruhi kandungan mineral 

Ca dalam pakan (Tabel 8.) karena hanya sedikit sekali meningkatkan jumlah 

kandungan dan masih dalam kisaran kebutuhan ayam petelur yaitu 2,5-4% (ARC, 

1975 ; Anggorodi, 1995 ; Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 2006). 

Secara teoritis mineral yang dapat mempengaruhi tebal kerabang telur adalah Ca 

(ARC, 1975 ; Anggorodi, 1995 ; Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 

2006). 

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan pendapat Ahmad et al. 

(2003) yang menyatakan bahwa pakan yang mengandung mineral Ca sebesar 2,5-

5% dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap tebal kerabang telur dengan 
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menunjukkan adanya kenaikan tebal kerabang yang jelas yaitu dari 0,36-0,39 mm. 

Dalam penelitian ini dengan kandungan Ca sebesar 3,81-3,85% memberikan 

pengaruh yang tidak nyata pada tebal kerabang telur dengan tebal kerabang antara 

0,35-0,36 mm. Nilai tebal kerabang tersebut masih sesuai dengan pendapat Idris 

dan Thohari (1998) yang menyatakan bahwa telur ayam yang ideal adalah telur 

yang memiliki tebal kerabang berkisar antara 0,33-0,36 mm.  

Ketidaksejalanan ini diduga karena terdapat perbedaan jenis dan umur 

ayam antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2003) dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian Ahmad et al. (2003) 

menggunakan ayam petelur strain Bovanes umur 57-65 minggu, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan ayam petelur strain Isa Brown umur 47-52 minggu. 

Menurut Anggorodi (1995) jenis dan umur ayam petelur yang berbeda memiliki 

kebutuhan zat makanan (terutama mineral) yang berbeda pula, sehingga hasil dari 

metabolisme mineral yang dicerna dan diserap juga berbeda (misalnya, pada ayam 

petelur mineral Ca diperlukan dalam jumlah relatif besar dalam pembentukan 

kerabang telur). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur tebal kerabang telur berbeda. Pada penelitian Ahmad 

et al. (2003) alat yang digunakan adalah Micrometer, sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan alat berupa Jangka Sorong. Diduga bahwa alat yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki angka-angka pengukuran yang kurang detail (rinci) 

sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat memberikan perbedaan terhadap tebal 

kerabang telur. 

Tabel 8. menunjukkan penambahan biolife sampai dengan 0,1% hanya 

sedikit sekali meningkatkan jumlah Ca yang ada dalam pakan, sehingga jumlah 
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tersebut juga hanya sedikit sekali mempengaruhi jumlah Ca yang dikonsumsi oleh 

ayam (Tabel 9.). Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Roland dan Bryant (1994) menunjukkan bahwa konsumsi Ca 

sebesar 2,8-4,8 g/ekor/hari memberikan pengaruh yang nyata terhadap tebal 

kerabang telur dengan meningkatkan tebal kerabang dari 0,34-0,36 mm. Apabila 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roland dan 

Bryant (1994) jumlah konsumsi Ca dalam penelitian ini tercukupi, akan tetapi 

jumlah tersebut masih dalam kisaran standar kebutuhan sehingga tidak ada 

perbedaan pada tebal kerabang telur. 

Selain mempengaruhi jumlah Ca yang dikonsumsi, kandungan mineral Ca 

dalam pakan berpengaruh terhadap imbangan antara Ca dan P dalam pakan. 

Imbangan Ca dengan P pada masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Perbandingan Ca dengan P dalam pakan perlakuan 

Perlakuan Rasio 
Ca  : P 

P0 9,07 : 1 
P1 9,09 : 1 
P2 9,11 : 1 
P3 9,14 : 1 
P4 9,16 : 1 

Sumber : Hasil perhitungan 
 

 Berdasarkan Tabel 10. diketahui bahwa semakin tinggi jumlah 

penambahan biolife maka semakin tinggi pula imbangan antara Ca dengan P yang 

ada di dalam pakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan imbangan 

Ca dengan P tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap tebal 

kerabang telur. Hal ini disebabkan imbangan Ca dengan P (Tabel 10.) masih 

dalam kisaran imbangan Ca dengan P untuk ayam petelur yaitu 6,3:1 sampai 10:1 

(ARC, 1975 ; Anggorodi, 1995 ; Wahju, 1997 ; Anonimus, 2006 ; dan Rizal, 
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2006) sehingga tidak mempengaruhi tebal kerabang telur. Tetapi imbangan antara 

Ca dengan P berpengaruh terhadap penyerapan salah satu mineral baik Ca 

maupun P karena ada sifat antagonis absorpsi antara Ca dengan P (Linder, 1992 

disitasi oleh Karyadi, 2003). Sesuai dengan pendapat Rasyaf (1997) yang 

menyatakan bahwa apabila imbangan tersebut tidak tepat, maka akan 

mengganggu penyerapan kedua mineral tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada 

informasi yang jelas mengenai rasio Ca dengan P yang tepat untuk kebutuhan 

ayam petelur. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan biolife 

sebagai mineral supplement dalam pakan ayam petelur umur 47-52 minggu tidak 

meningkatkan kualitas telur. 

 
5.2 Saran 

 Biolife tidak dapat memperbaiki kualitas telur sehingga disarankan tidak 

menambahkan biolife dalam pakan ayam petelur. 
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Lampiran 1. Data kualitas telur selama penelitian 
 

Perlakuan Ulangan Berat Telur 
Tebal  

Kerabang 
Berat Jenis 

Telur 
Berat  

Kerabang 
   (g) (mm)  (g) 

Po 1 69,00 ± 1,67 0,35 ± 0,01  1,16 ± 0,03 6,97 ± 0,56 
 2 66,83 ± 2,93  0,35 ± 0,01 1,14 ± 0,03 6,88 ± 0,36 
 3 65,83 ± 1,83 0,34 ± 0,02 1,13 ± 0,02 6,76 ± 0,37 
 4 67,00 ± 4,20 0,34 ± 0,02 1,13 ± 0,02 6,89 ± 0,34 
Rata-rata 67,17 0,35 1,14 6,88 

SD 1,326 0,006 0,014 0,087 
P1 1 72,00 ± 5,06 0,35 ± 0,02 1,17 ± 0,06 7,32 ± 0,36 
 2 68,17 ± 3,06  0,35 ± 0,01 1,14 ± 0,03 7,53 ± 0,20 
 3 66,00 ± 2,76 0,36 ± 0,01 1,13 ± 0,03 7,19 ± 0,59 
 4 68,67 ± 2,50 0,36 ± 0,01 1,15 ± 0,02 7,10 ± 0,61 
Rata-rata 68,71 0,36 1,15 7,29 

SD 2.481 0,006 0,017 0,187 
P2 1 67,17 ± 4,07  0,35 ± 0,02 1,13 ± 0,04 7,15 ± 0,63 
 2 66,50 ± 3,21 0,36 ± 0,01 1,15 ± 0,03 7,19 ± 0,20 
 3 66,83 ± 3,06 0,35 ± 0,02 1,15 ± 0,03 7,06 ± 0,51 
 4 67,00 ± 2,00 0,35 ± 0,03 1,13 ± 0,03 7,14 ± 0,42 
Rata-rata 66,88 0,35 1,14 7,14 

SD 0.285 0,005 0,012 0,054 
P3 1 69,67 ± 5,32 0,35 ± 0,02 1,17 ± 0,04 7,14 ± 0,47 
 2 66,50 ± 3,62 0,35 ± 0,02 1,12 ± 0,04 7,23 ± 0,45 
 3 65,33 ± 1,97 0,36 ± 0,01 1,13 ± 0,03 6,98 ± 0,39 
 4 64,50 ± 1,38 0,35 ± 0,01 1,12 ± 0,02 6,97 ± 0,47 
Rata-rata 66,50 0,35 1,14 7,08 

SD 2,265 0,005 0,024 0,127 
P4 1 67,00 ± 3,63 0,36 ± 0,01 1,13 ± 0,04 6,89 ± 0,28 
 2 65,83 ± 2,40 0,35 ± 0,01 1,12 ± 0,04 6,78 ± 0,48 
 3 68,17 ± 2,93 0,35 ± 0,02 1,15 ± 0,03 6,85 ± 0,48 
 4 68,50 ± 2,88 0,36 ± 0,01 1,16 ± 0,02 7,14 ± 0,34 
Rata-rata 67,38 0,36 1,14 6,92 

SD 1,212 0,006 0,018 0,157 
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Lampiran 2. Analisis statistik pengaruh penambahan biolife terhadap berat telur 
(g/butir) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata Stdev 
1 2 3 4 

P0 69,00 66,83 65,83 67,00 268,67 67,17 1,326 
P1 72,00 68,17 66,00 68,67 274,83 68,71 2,481 
P2 67,17 66,50 66,83 67,00 267,50 66,88 0,285 
P3 69,67 66,50 65,33 64,50 266,00 66,50 2,265 
P4 67,00 65,83 68,17 68,50 269,50 67,38 1,212 

Total 1346,5   
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   = 11,30 
 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 55,08 - 11,30 
= 43,78 

 
 
KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 
   = 11,30 / 4 
   = 2,824 
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Lanjutan lampiran 2. 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 
=  43,78 / 15 
=  2,92 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  =  2,824 / 2,92 
  =  0,97 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 11,30 2,824 0,97 3,06 4,89 
Galat 15 43,78 2,92    
Total 19 65,38     

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel, ini berarti bahwa 
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap berat telur 
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Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh penambahan biolife terhadap tebal 
kerabang telur (mm) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata Stdev 
1 2 3 4 

P0 0,35 0,35 0,34 0,34 1,38 0,35 0,006 
P1 0,35 0,35 0,36 0,36 1,42 0,36 0,006 
P2 0,35 0,36 0,35 0,35 1,41 0,35 0,005 
P3 0,35 0,35 0,36 0,35 1,41 0,35 0,005 
P4 0,36 0,35 0,35 0,36 1,42 0,36 0,006 

Total 7,04   
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,00072 - 0,00027 
= 0,00045 

 
KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 
   = 0,00027 / 4 
   = 0,0000675 
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Lanjutan lampiran 3. 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 
=  0,00045 / 15 

=  0,00003 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  =  0,0000675 / 0,00003 
  =  2,25 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,00027 0,0000675 2,25 3,06 4,89 
Galat 15 0,00045 0,00003    
Total 19 0,00072     

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel, ini berarti bahwa 
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap tebal kerabang telur 
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Lampiran 4. Analisis statistik pengaruh penambahan biolife terhadap berat jenis 
telur 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata Stdev 
1 2 3 4 

P0 1,16 1,14 1,13 1,13 4,56 1,14 0,014 
P1 1,17 1,14 1,13 1,15 4,59 1,15 0,017 
P2 1,13 1,15 1,15 1,13 4,56 1,14 0,012 
P3 1,17 1,12 1,13 1,12 4,54 1,14 0,024 
P4 1,13 1,12 1,15 1,16 4,56 1,14 0,018 

Total 22,81  
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,004895 - 0,00032 
= 0,004575 

 
 
KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 
   = 0,00032 / 4 
   = 0,00008 
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Lanjutan lampiran 4. 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 
=  0,004575 / 15 

=  0,000305 
 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  =  0,00008 / 0,000305 
  =  0,26 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,00032 0,00008 0,26 3,06 4,89 
Galat 15 0,004575 0,000305    
Total 19 0,004895     

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel, ini berarti bahwa 
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap berat jenis telur 
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Lampiran 5. Analisis statistik pengaruh penambahan biolife terhadap berat 
kerabang telur (g) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 

Stdev 
1 2 3 4 

P0 6,97 6,88 6,76 6,89 27,50 6,88 0,087 
P1 7,32 7,53 7,19 7,10 29,14 7,29 0,187 
P2 7,15 7,19 7,06 7,14 28,54 7,14 0,054 
P3 7,14 7,23 6,98 6,97 28,32 7,08 0,127 
P4 6,89 6,78 6,85 7,14 27,66 6,92 0,157 

Total 141,16  
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 6,70 - 0,45 
= 6,25 

 
 
KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 
   = 0,45 / 4 
   = 0,112 
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Lanjutan lampiran 5. 
 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 
=  6,25 / 15 

=  0,42 

 
F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  =  0,112 / 0,42 

  =  0,27 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,45 0,112 0,27 3,06 4,89 
Galat 15 6,25 0,42    
Total 19 6,70     

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel, ini berarti bahwa 
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap berat kerabang telur 
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