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ABSTRACT 

 
 

EFFECT OF INCLUSION OF ZEOLITE IN FEED ON EGG QUALITY AND 
AMMONIA CONTENT IN THE EXCRETA OF  

LAYING HENS 

 
An experiment was conducted to study effect of Zeolite in feed on egg 

quality and ammonia content of the excreta of laying hens. One hundred of 71 – 
76 weeks old laying hens of Isa Brown were used in this experiment. Variables to 
be measured were egg weight (g), egg mass (g/bird/day), shell thickness (mm), 

haught unit (HU) and ammonia contents of the excreta (μu). 
This experiment was conducted in completely randomized design with 

five levels (P0 = control feed + 0 % zeolite, P1 = control feed + 1 % zeolite, P2 = 
control feed + 2 % zeolie, P3 = control feed + 3 % zeolite, P4 = control feed + 4 % 
zeolite) and four replication. Data were subjected to analysis of variance if there 

was significant influence, it was followed by Duncan’s Multiple Range test 
(DMRT). 

 The result of the research showed that zeolite significantly affected (P < 
0,01) ammonia content of excreta, but did not significantly affect (P > 0,05) egg 
weight, egg mass, shell thickness, and haught unit. 

 It can be concluded that inclusion of zeolite in feed can reduce ammonia 
content of excreta, but did not affect on egg weight, egg mass, shell thickness, and 

haught unit.   
 
 

Key words : Zeolite, Egg Quality, Ammonia, Excreta, Laying Hens 
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RINGKASAN 

 
 

EFEK PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM PAKAN TERHADAP KUALITAS 
TELUR DAN KANDUNGAN AMONIAK EKSKRETA AYAM PETELUR  

 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Ayam Petelur Talang Farm, 
Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan 

mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai tanggal 11 Agustus 2008. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penambahan zeolit 

terhadap kualitas telur dan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur. Penelitian 

ini menggunakan ayam petelur betina periode layer strain Isa brown yang 
berumur 71 – 76 minggu sebanyak 100 ekor dan ditempatakan pada kandang 

battery yang terbuat dari kawat dan tiap cage diisi  dengan 1 ekor ayam. Kandang 
dilengkapi dengan tempat pakan dan saluran air minum berbentuk nipple. Pakan 
yang digunakan merupakan campuran dari konsentrat, jagung, dan bekatul. Pakan 

diberikan dengan sistem penjatahan sekali dalam sehari yaitu pada siang hari 
sebanyak 120 g/ekor/hari, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. 

Variabel yang diukur adalah berat telur (g/butir), Egg Mass (g/ekor/hari), tebal 
kerabang (mm), Haught Unit, dan kandungan amoniak ekskreta (μu).  

Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu P0 = pakan kontrol + 0 % zeolit, P1 = 
pakan kontrol + 1 % zeolit, P2 = pakan kontrol + 2 % zeolit, P3 = pakan kontrol + 

3 % zeolit, P4 = pakan kontrol + 4 % zeolit, dengan menggunakan 4 ulangan. 
Apabila ada perbedaan efek yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji 
jarak Berganda Duncan’s (UJBD).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penambahan zeolit dalam 
pakan diperoleh  rataan berat telur berturut – urut pada perlakuan P0, P1, P2, P3, P4 

sebesar 65,25; 66,75; 67,50; 71,50; 72,00 g/butir, Egg Mass sebesar 55,73; 55,59; 
55,91; 55,28; 54’10 g/ekor/hari,  tebal kerabang telur sebesar 0,35; 0,35; 0,34; 
0,35; 0,35 mm, Haught Unit sebesar 84,52; 85,53; 91,35; 87,37; 89,21 HU, 

kandungan amoniak sebesar 0,14; 0,15; 0,07; 0,11; 0,10 μu.      
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan zeolit dalam 

pakan memberikan efek yang nyata (P < 0,01) terhadap kandungan amoniak 
eksrkreta, tetapi memberikan efek yang tidak berbeda nyata (P > 0,05) terhadap 
berat telur, Egg Mass, tebal kerabang, dan Haught Unit. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa penambahan zeolit dalam pakan 
dapat menurunkan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur, akan tetapi tidak 

memberikan peningkatan terhadap kualitas telur yang meliputi berat telur, Egg 
Mass, tebal kerabang telur, dan Haught Unit telur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan unsur yang penting untuk menunjang kesehatan, 

produksi dan reproduksi ternak. Dalam manajemen pemeliharaan unggas untuk 

mendapatkan hasil yang optimal perlu adanya perhatian terhadap pakan yang 

diberikan sesuai dengan fase-fase pemeliharaan. Dalam batasan normal, pakan 

berguna untuk menjaga keseimbangan jaringan tubuh dan mencukupi kebutuhan 

energi sehingga mampu melakukan peran dalam proses matabolisme. Pakan yang 

baik akan menjadikan ayam mampu menjalankan fungsi tubuh secara normal. 

Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung zat makanan yang dibutuhkan 

oleh tubuh ayam seperti energi, protein, mineral, vitamin, dan air dalam jumlah 

yang cukup. Agar pakan dapat dimanfaatkan lebih maksimal didalam tubuh perlu 

dilakukan peningkatan efisiensi penggunaan pakan.  

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pakan yaitu dengan 

pemberian zeolit. Zeolit mampu meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi 

kandungan amoniak dalam ekskreta unggas. Zeolit memiliki sifat sebagai bahan 

absorben nitrogen dalam pakan sehingga metabolisme nitrogen dapat optimal. 

Optimalnya proses metabolisme nitrogen dalam pakan dapat mengurangi 

penguapan amoniak. Selain itu kemampuan zeolit sebagai absorben tersebut juga 

berperan dalam memperlambat laju pakan dalam saluran pencernaan, sehingga 

memberi peluang lebih besar untuk penyerapan zat - zat makanan. Dengan 

terserapnya zat - zat makanan secara optimal dapat meningkatkan efisiensi 
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penggunaan pakan (Anonimus, 2007). Disamping itu, zeolit ini dapat 

meningkatkan nilai efisiensi pakan sampai 5 % (Anonimus, 2008).  

Sifat-sifat unik zeolit meliputi dehidrasi (melepaskan molekul H2O), 

adsorben dan penyaring molekul, katalisator dan penukar ion (Evan, 2008). 

Selanjutnya Suwondo (2002) menyatakan zeolit memiliki kandungan mineral 

yang berpotensi sebagai bahan tambahan dalam pakan ternak yakni SiO2 72,35 %; 

Al2O3 6,65 %; Fe2O3 1,78 %; CaO 4,72 %; MgO 0,16 %; Cr2O3 0,001 %; Na2O 

0,87 %; K2O 0,66 %; TiO2 0,43 %. 

Penambahan zeolit dalam pakan memiliki banyak manfaat diantaranya 

dapat meningkatkan kualitas telur, meningkatkan tebal kerabang telur, dan 

meningkatkan produksi telur. Selain itu, zeolit juga mampu meningkatkan 

efisiensi pakan, mengurangi kandungan amoniak dalam ekskreta, dan dapat 

mengurangi tingkat kematian unggas. (Anonimus, 2006). Banyak peternakan yang 

menggunakan zeolit dalam pakan untuk menjaga kesehatan ternak dan 

meningkatkan produksi ternak dengan level pemberian antara 0,5 - 2,0 % dari 

total pakan (Anonimus, 2006). 

Dengan penambahan zeolit dalam pakan ayam petelur diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas telur, mempertahankan atau meningkatkan produksi, dan 

menurunkan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur sehingga masa produksi 

ayam petelur lebih lama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efek penambahan zeolit dalam pakan terhadap kualitas telur 

dan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penambahan zeolit dalam 

pakan terhadap kualitas telur dan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan bahan 

pertimbangan tentang penambahan zeolit dalam pakan terhadap kualitas telur dan 

kandungan amoniak ekskreta ayam petelur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

produktivitas ternak ayam petelur. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi 

maka penyusunan pakan perlu di perhatikan kandungan zat pakan yang di 

butuhkan oleh ternak. Penyediaan pakan yang memadai dalam arti cukup jumlah 

dan kandungan zat makanannya dalam memelihara unggas sangat perlu untuk di 

perhatikan. Perhatian tersebut dilakukan dengan adanya peningkatan produksi 

ternak melalui perbaikan kualitas pakan dan efisiensi penggunaan pakan. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 

pada ayam petelur yaitu dengan penambahan zeolit dalam pakan (Anonimus, 

2008). 

 Zeolit merupakan kelompok senyawa berbagai jenis mineral alumino 

silikat hidrat dengan logam alkali. Zeolit memiliki sifat sebagai bahan adsorben 

nitrogen dalam pakan. Kemampuan zeolit ssbagai adsorben  tersebut berperan 
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dalam proses metabolisme zat makanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan (Suwondo, 2002).  

Zeolit memiliki sifat sebagai bahan absorben nitrogen dalam pakan 

sehingga metabolisme nitrogen dapat optimal. Optimalnya proses metabolisme 

nitrogen dalam pakan dapat mengurangi penguapan amoniak. Selain itu 

kemampuan zeolit sebagai absorben tersebut juga berperan dalam memperlambat 

laju pakan dalam saluran pencernaan, sehingga memberi peluang lebih besar 

untuk penyerapan zat - zat makanan. Dengan terserapnya zat - zat makanan secara 

optimal dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Zeolit juga memiliki 

kemampuan mengabsorbsi toksin yang dapat mengganggu proses pencernaan 

pada ayam (Anonimus, 2007). 

Penambahan zeolit dalam pakan memiliki banyak manfaat diantaranya 

adalah untuk meningkatkan kualitas telur, meningkatkan tebal kerabang telur, 

meningkatkan produksi telur, dan dapat mengurangi jumlah kematian unggas. 

Selain itu, zeolit juga mampu meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi 

kandungan amoniak dalam ekskreta. (Anonimus, 2006). 

  Atas pertimbangan hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk melukan 

penelitian tentang penambahan zeolit dalam pakan terhadap kualitas telur dan 

kandungan amoniak ekskreta ayam petelur. 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan zeolit dalam pakan dapat meningkatkan kualitas telur dan 

menurunkan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur.  
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BAB II 

TINAJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Zeolit 

Zeolit merupakan kelompok senyawa berbagai jenis mineral alumino 

silikat hidrat dengan logam alkali. Mineral-mineral yang termasuk dalam 

kelompok zeolit umumnya dijumpai dalam batuan tufa, terbentuk dari hasil 

sedimentasi abu vulkanik yang teralterasi (Herry, 2005).  

Indonesia memiliki cadangan zeolit alam yang tidak sedikit dengan 

kemurnian yang cukup tinggi (55 - 85 %) bahkan lebih tinggi dari zeolit alam 

terbaik di Jepang (55 - 77 %). Zeolit alam asal Malang mempunyai kemurnian 

tertinggi sehingga memiliki prospek yang baik untuk dimanfaatkan (Mustain, 

1997). 

Secara umum, Zeolit memiliki sruktur melekul yang unik, dimana atom 

silikon dikelilingi oleh 4 atom oksigen sehingga membentuk semacam jaringan 

dengan pola yang teratur. Zeolit juga sering disebut sebagai 'molecular sieve' / 

'molecular mesh' (saringan molekuler) karena zeolit memiliki pori-pori berukuran 

molekuler sehingga mampu memisahkan/menyaring molekul dengan ukuran 

tertentu. Zeolit mempunyai beberapa sifat yaitu mudah melepas air akibat 

pemanasan, tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air dalam udara lembab. 

Oleh sebab itu zeolit juga banyak digunakan sebagai bahan pengering. Disamping 

itu zeolit juga mudah melepas kation dan diganti dengan kation lainnya, misalnya 

zeolit melepas natrium dan digantikan dengan mengikat kalsium atau magnesium 

(Anonimus, 2007). 
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Mineral zeolit mempunyai karakteristik yang khas, yaitu dapat melepaskan 

dan mengikat air secara reversibel serta dapat menukar kation-kation yang 

menyusunnya tanpa mengubah struktur utamanya (Santoso, 2002).  

Sifat umum zeolit antara lain adalah mempunyai susunan kristal yang agak 

lunak serta berwarna biru, hijau, putih dan coklat. Terbentuknya zeolit tergantung 

pada lingkungan fisik dan aktifitas penguraian ion H+, ion alkali, H2SO4 dan Al 

(OH)4. Secara empiris, rumus molekul zeolit adalah: 

Mx/n.(AlO2)x.(SiO2)y.xH2O 

Struktur zeolit sejauh ini diketahui bermacam-macam, tetapi secara garis 

besar strukturnya terbentuk dari unit bangun primer, berupa tetrahedral yang 

kemudian menjadi unit bangun sekunder polihedral dan membentuk polihendral 

dan akhirnya unit struktur zeolit (Anonimus, 2006).  

 

2.2 Penggunaan Zeolit Pada Unggas 

Penggunaan zeolit dalam pakan dapat meningkatkan nilai efisiensi pakan 

(Feed Efficiency Values = FEV) sampai lebih dari 5 %. Adapun beberapa 

keuntungan penggunaan zeolit pada ternak, diantaranya adalah:  

 Melarutkan kandungan fosfat sehingga baik digunakan untuk 

perkembangan tulang. 

 Menurunkan tingkat kematian. 

 Meningkatkan jumlah produksi telur.  

 Menyeimbangkan jumlah nitrogen dalam feses  

 Mereduksi fosfat sehingga memberikan manfaat yang besar (Anonimus, 

2008). 
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Zeolit mampu meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi kandungan 

amoniak dalam ekskreta unggas. Kandungan amoniak yang tinggi bisa 

menurunkan produksi ayam petelur. Zeolit mampu mengendalikan bau dari feses 

unggas. Penggunaan zeolit dalam pakan merupakan salah satu langkah yang 

paling efektif dalam mengontrol tingkat amoniak eksreta dalam kandang ternak. 

Banyak peternakan yang menggunakan zeolit dalam pakan untuk menjaga 

kesehatan ternak dan meningkatkan produksi ternak dengan level pemberian 

antara 0,5 - 2,0 % dari total pakan (Anonimus, 2006). 

Menurut Santoso (2002) pada ayam petelur pemberian 10 % zeolit 

memberikan kenaikan efisiensi kalori rata-rata 20 %. Pemberian zeolit ternyata 

juga mampu menurunkan produksi gas amoniak. Selain itu, kotoran yang 

dihasilkan ternak menjadi lebih kering dan kurang berbau. Zeolit juga mampu 

menurunkan kosentrasi gas amoniak dalam darah sehingga dapat meminimalisir 

timbulnya kejadian keracunan oleh gas amoniak dalam darah. Turunnya produksi 

gas amoniak akan meningkatkan kesehatan ternak dan peternak serta manusia di 

sekitar lokasi peternakan. Oleh sebab itu, pemberian zeolit sebagai pakan 

tambahan dapat meningkatkan produktivitas ternak serta menurunkan tingkat 

pencemaran yang ditimbulkan oleh hasil kegiatan peternakan.  Dilaporkan juga 

bahwa sampai saat ini belum ditemukan akibat negatif penggunaan zeolit dalam 

pakan ternak.  

 

2.3 Ayam Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang sangat efisien dalam menghasilkan telur 

(Djanah, 1984). Menurut NRC (1994) ada tiga fase pemeliharaan ayam petelur 
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berdasarkan kebutuhan zat nutrisi yaitu fase starter (umur 0 - 6 minggu), fase 

grower  (umur 6 - 18 minggu), dan fase layer di atas umur 18 minggu. Pada fase 

layer, masa produksi telur ayam petelur biasanya selama sekitar 15 bulan dan 

mencapai puncak produksi sekitar umur 32 - 36 minggu dan akhirnya secara 

perlahan menurun sampai tingkatan sekitar 55 % setelah 15 bulan bertelur pada 

umur sekitar 82 minggu (Wahyu, 1997). 

Pemeliharaan masa awal (brooding period) merupakan periode yang 

penting bagi pertumbuhan ayam petelur, karena unggas petelur (ayam dara) 

merupakan calon individu yang nantinya harus bertelur secara produktif. 

Kesalahan yang terjadi pada pemeliharaan masa ini akan mengakibatkan 

mundurnya waktu bertelur Dalam hal ini harus dihindari agar unggas dara tersebut 

tidak terlalu gemuk maupun terlalu kurus (Indarto, 1990).  

Menurut Scott et al., (1992) daur produksi ayam petelur dibagi dalam 2 

tahap produksi yaitu fase produksi umur 22 - 42 minggu, pada fase ini diharapkan 

produksi telur meningkat dari nol sampai puncak produksi sekitar 85 - 90 % 

peningkatan bobot badan, peningkatan ukuran telur dari 40 g/butir pada umur 22 

minggu menjadi lebih dari 56 g/butir pada umur 42 minggu. Selanjutnya fase 

produksi umur 42 - 72 minggu, selama fase ini ayam telah mencapai bobot badan 

yang tetap yaitu periode pada waktu produksi telur kurang dari 65 %. Ayam 

petelur tipe ringan mulai bertelur pada umur 15 - 16 minggu dan ayam tipe 

medium mulai bertelur umur 21 - 24 minggu sedangkan ayam tipe berat mulai 

bertelur antara 22 - 24 minggu (North, 1992). 

Bundy dan Diggins (1982) mengemukakan bahwa ayam dikatakan tidak 

ekonomis lagi dan harus diafkir bila ayam tersebut menghasilkan telur kurang dari 
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50%, sedangkan Ensminger (1980) mengemukakan bahwa ayam petelur harus 

diafkir bila telah berproduksi selama 2 tahun dan mempunyai bobot badan hidup 

yang masih memadai untuk dipotong. 

 

2.4 Pakan Ayam Petelur 

Ayam petelur diberi makan sebenarnya adalah untuk mencukupi jumlah 

kebutuhan semua zat makanan pada berbagai tingkat produksi. Pendekatan ini 

berbeda dengan yang selama ini dilakukan yaitu bahwa kebutuhan zat makanan 

dinyatakan dalam satuan prosentase dan bukan dalam jumlah yang dikonsumsi. 

Jadi, ada 3 hal yang harus diketahui secara tepat yaitu berapa jumlah zat makanan 

yang dikonsumsi ayam petelur setiap hari, berapa kebutuhan petelur tersebut 

untuk tingkat produksi tertentu dan berapa banyak kandungan zat makanan yang 

tersedia dalam pakan. Keberhasilan untuk mengetahui 3 faktor ini secara tepat 

akan menentukan keefisienan pemberian makanan dalam peternakan ayam petelur 

(Amrullah, 2003). 

Pakan ayam petelur merupakan berbagai bahan pakan yang memenuhi 

syarat untuk diberikan pada ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. 

Ada beberapa kriteria suatu bahan pakan yang dapat dikatakan sebagai pakan 

ayam petelur yaitu:  

1. Bahan pakan yang digunakan tidak memiliki daya saing dengan kebutuhan 

manusia. 

2. Ketersediaan dari bahan makanan tersebut tidak akan pernah habis.  

3. Bahan pakan tersebut memiliki harga yang memenuhi syarat yaitu sesuai 

dengan kualitasnya (Rasyaf, 1997). 
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2.5 Telur dan Kualitasnya 

Telur merupakan salah satu produk di bidang perunggasan yang sangat 

digemari masyarakat, karena telur merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi, 

sumber elemen – elemen esensial untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh 

manusia (Idris dan Thohari, 1998). Menurut Winarno (1993) bahwa telur 

merupakan kapsul alami yang bergizi tinggi sehingga dipakai sebagai standart 

untuk mengukur mutu jenis makanan lainnya.  

Telur segar adalah telur yang baru dikeluarkan induk unggas. 

Wiryosuhanto (1995) menyatakan bahwa tanda – tanda telur yang masih segar 

adalah kerabang telur mulus, kuning telur terletak di tengah – tengah dan tidak 

bergerak bebas serta rongga udara kecil.  

Penentuan kualitas telur sangat penting sekali dikerjakan terutama untuk 

isi telur, namun penerapannya masih kurang. Beberapa cara penentuan mutu telur 

yang lazim di masyarakat adalah atas dasar kebersihan, ketebalan kerabang dan 

ukuran telur (Hadiwiyoto, 1983). Kualitas telur dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

kualitas internal dan kualitas eksternal (Idris dan Thohari, 1998). Menurut 

Sarwono (1994), kualitas telur bagian dalam meliputi kekentalan putih telur, 

warna kuning telur dan ada tidaknya noda – noda berupa bintik – bintik darah 

pada kuning maupun putih telur.  

Berat telur dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu zat makanan dan 

lingkungan. Faktor zat makanan diantaranya yaitu kandungan kalsium dan energi 

dalam pakan (Gleaves et al., 1997). Nilai Haught Unit telur ayam petelur yang 

sudah mengalami molting adalah sebesar 67 – 72 (Tharrington et al., 1998). Idris 

dan Thohari (1998) menyatakan bahwa standart di United Stated of America 
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(USA) yang memakai Haught Unit untuk mengelompokkan kualitas telur adalah 

sebagai berikut : 

 Kualitas AA bila nilai Haught Unit diatas 79 

 Kualitas  A  bila nilai Haught Unit diantara 55 – 70 

 Kualitas  B  bila nilai Haught Unit diantara 31 – 54 

 Kualitas  C  bila nilai Haught Unit kurang dari 31 

Menurut Idris dan Thohari (1998) bahwa indeks terbaik untuk mengukur 

kualitas telur mungkin adalah haught unit sebab haught unit menyatakan kualitas 

telur yang ditentukan berdasarkan hubungan antara berat telur utuh dengan tinggi 

putih telur yang kental (thick white). 

 

2.6 Struktur Telur 

Pada umumnya telur utuh terdiri dari bagian – bagian yaitu kerabang, 

selaput kerabang, putih telur dan kuning telur (Benjamin et al., 1960). Menurut 

Sarwono (1994), lapisan telur yang paling tebal adalah albumen (putih telur) yang 

melindungi yolk (kuning telur). Ensminger (1980) menyatakan bahwa, ditinjau 

dari berat telur, persentase bagian – bagian telur terdiri dari 11 % kerabang, 58 % 

putih telur dan 31 % kuning telur. Buckle et al., (1987) menyatakan bahwa, 

struktur telur dibagi menjadi 9 bagian yaitu: 

1. Kerabang telur dengan permukaan yang agak berbintik – bintik. 

2. Membran kerabang luar dan dalam yang tipis, berpisah pada ujung tumpul 

dan membentuk ruang udara. 

3. Putih telur bagian luar yang tipis dan berupa cairan.  

4. Putih telur yang kental dan kokoh berbentuk kantung albumen.  
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5. Putih telur bagian dalam yang tipis dan berupa cairan.  

6. Struktur keruh berserat yang terlihat pada kedua ujung kuning telur. 

Dikenal sebagai kalaza dan berfungsi memantapkan posisi kuning telur.  

7. Lapisan tipis yang melindungi kuning telur, disebut membran vitelin.  

8. Benih atau blastidisc yang terlihat sebagai bentuk kecil pada permukaan 

kuning telur. 

9. Kuning telur, terbagi menjadi kuning telur berbentuk vas (light yolk layer) 

dan kuning telur berlapis yang merupakan bagian terbesar (dark yolk 

layer). 

 

2.7 Amoniak Ekskreta 

Menurut Anggorodi (1985) urin terdiri dari hasil sisa yang mengandung 

nitrogen dan air dari hasil proses metabolisme tubuh. Pada umumnya urin 

merupakan merupakan zat seperti pasta berwarna putih yang melapisi ekskreta. 

Nitrogen urin yang dikeluarkan oleh unggas dalam bentuk asam urat sekitar 65 %, 

sedang lainnya terdiri dari nitrogen purin 9,6 %, urea 6,5 %, Amoniak (NH3) 7,5 

%, keratin 4,5 %, dan allantoin 3,8 %. Amoniak diproduksi melalui aktifitas 

bakteri dalam litter, berasal dari sisa – sisa hasil metabolisme tubuh yang terdiri 

dari makanan yang tak tercerna, bakteri usus, getah pencernaan, jaringan lapisan 

usus yang aus dan zat mineral dalam bentuk ekskreta.  

Menurut Muller (1980) ekskreta mengandung PK yang cukup tinggi yaitu 

45 – 67 %, dari jumlah PK tersebut terkandung 18 – 30 % asam urat , 12 – 17 % 

amoniak (NH3), dan 2 – 4 % kreatin. Ekskreta mempunyai kandungan pH antara 7 

– 8,3, kandungan nitrogen total 34,8 – 43,6 g/kg, fosfor 16,96 – 19,80 g/kg, dan 
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kandungan NH4–n antara 5,78 – 15,5 % (Anonimus, 2004). faktor yang 

mempengaruhi nilai nutrisi eksreta adalah bahan litter yang digunakan, kepadatan 

ternak dalam kandang, strain ayam, tingkat kandungan nutrisi pakan yang 

diberikan, dan cara penyimpanan (Muller, 1980).  

Menurut Santoso (2002) Pemberian zeolit ternyata juga mampu 

menurunkan produksi gas amoniak. Selain itu, kotoran yang dihasilkan ternak 

menjadi lebih kering dan kurang berbau. Zeolit juga mampu menurunkan 

kosentrasi gas amoniak dalam darah sehingga dapat meminimalisir timbulnya 

kejadian keracunan oleh gas amoniak dalam darah. Turunnya produksi gas 

amoniak akan meningkatkan kesehatan ternak dan peternak serta manusia di 

sekitar lokasi peternakan. Oleh sebab itu, pemberian zeolit sebagai pakan 

tambahan dapat meningkatkan produktivitas ternak serta menurunkan tingkat 

pencemaran yang ditimbulkan oleh hasil kegiatan peternakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Ayam Petelur Talang Farm, 

Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pengambilan data 

dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai 11 Agustus 2008. Analisis 

proksimat pakan dan analisis amoniak ekskreta menggunakan metode conway 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. Sedangkan uji kualitas telur dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang.  

 
3.2 Materi Penelitian 

 Ayam Petelur 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ekor ayam petelur 

periode layer berumur 71 - 76 minggu yang di letakkan pada kandang baterai 

dengan sistem atap monitor dan setiap cage diisi 1 ekor ayam petelur. Strain ayam 

yang digunakan yaitu Isa Brown produksi PT. Anwar Sierad, Sidoarjo. 

Karakteristik ayam petelur strain Isa Brown adalah sebagai berikut:  

a. Warna bulu coklat kemerahan dengan kombinasi warna bulu putih di 

beberapa bagian tubuh. 

b. Warna kaki coklat kekuningan 

c. Warna cangkang telur coklat  

d. Warna pial merah 
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e. Temperamen tenang 

f. Waktu pemeliharaan antara umur 18 – 80 minggu 

g. Produksi 330 – 340 butir per tahun 

h. Rata – rata berat telur 64 – 65 g per butir (Anonimus, 2005). 

 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan yaitu kandang sistem battery dengan susunan 

triple deck stair step yang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, egg 

tray dan lampu untuk penerangan. Kandang battery terbuat dari kawat, dengan 

ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm, tinggi 33 cm dengan kemiringan 5 cm (± 

100). Tempat pakan terbuat dari bahan plastik dan tempat minum terbuat dari pipa 

berbentuk nipple yang tehubung dengan drum air yang dipasang sepanjang tempat 

pakan. 

Peralatan yang digunakan selama penelitian yaitu tempat pakan untuk 

mencapur dengan zeolit yang terbuat dari ember plastik, timbangan digital, egg 

tray, kantong plastik untuk pakan yang sudah diberi perlakuan, kantong plastik 

yang digunakan untuk pengambilan sampel ekskreta.  

 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan campuran yang terdiri dari jagung, 

bekatul, dan konsentrat (CP K36) dari Anwar Sierad, sedangkan zeolit yang 

digunakan adalah zeolit yang berasal dari Turen yang berbentuk serbuk.  

Kandungan beberapa zat makanan pada masing-masing bahan yang digunakan 

pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan susunan pakan kontrol, 

kandungan zat-zat makanan berdasarkan perhitungan dan analisis proksimat dapat 
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dilihat pada Tabel 2. Pakan diberikan dengan sistem penjatahan sekali dalam 

sehari yaitu pada siang hari, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. 

Tabel 1. Kandungan beberapa zat makanan pada masing-masing bahan pakan 

Zat Makanan 
Bahan Pakan 

Jagung(1) Bekatul(1) Konsentrat(2) Zeolit(3) 

Energi Metabolis (kkal/kg) 3370 2860 2400 - 

Protein Kasar (%) 8,6 10,2 36,0 - 
Lemak Kasar (%) 3,9 7,0 3,0 - 
Serat Kasar (%) 2,0 3,0 10 - 

Kalsium (%) 0,02 0,04 11 - 
Phospor (%) 0,1 0,16 1,0 - 

SiO2 (%) - - - 72,35 

Al2O3 (%) - - - 6,65 
Fe2O3 (%) - - - 1,78 

CaO (%) - - - 4,72 

MgO (%) - - - 0,16 

Cr2O3 (%) - - - 0,001 
Na2O (%) - - - 0,87 

K2O (%) - - - 0,66 

TiO2 (%) - - - 0,43 
Sumber :    1.  Wahju (1997) 

    2.  Label Konsentrat Ayam Petelur produksi PT. Anwar Sierad  

    3.  Report of Analysis PT. Superintending Company of  Indonesia 

 
Tabel 2. Susunan pakan kontrol, kandungan zat makanan berdasarkan perhitungan 

dan analisis proksimat 

Susunan Pakan Kontrol Total 

Jagung (%) 
Bakatul (%) 
Konsentrat (%) 

48,30 
17,26 
34,44 

Kandungan Pakan Kontrol (1)  

Energi Metabolis (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  Pakan Kontrol (2)  

Energi Metabolis (EM, Kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 
Abu (%) 

    2910,70 (3) 
19,17 
4,98 

6,13 
17,12 

Sumber :  (1) Hasil Perhitungan 

  (2) Analisis proksimat 
                (3) Hasil perhitungan konversi 75 % Gross Energi berdasarkan bahan kering (Indah, 2004)   
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan lapang 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

4 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam, sehingga jumlah 

ayam petelur yang digunakan 100 ekor. 

Adapaun perlakuan yang diberikan adalah : 

1. P0  : Pakan kontrol tanpa penambahan zeolit 

2. P1  : Pakan kontrol dengan penambahan zeolit sebesar 1 %  

3. P2  : Pakan kontrol dengan penambahan zeolit sebesar 2 %  

4. P3  : Pakan kontrol dengan penambahan zeolit sebesar 3 %  

5. P4  : Pakan kontrol dengan penambahan zeolit sebesar 4 %  

 

3.4 Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Berat telur (g/butir) yaitu penimbangan berat per butir telur yang diambil 

secara acak dari tiap – tiap  perlakuan dan ulangan dengan menggunakan 

timbangan digital. 

2. Egg Mass (g/ekor/hari) yaitu untuk mengetahui rata – rata berat telur harian 

yang diproduksi per hari per ayam, yang dihitung dengan mengalikan berat 

telur dan HDP.   

3. Ketebalan kerabang telur (mm) yaitu  pengukuran ketebalan cangkang telur 

tiap - tiap telur perlakuan menggunakan jangka sorong . 

4. Haugh Unit (HU) yaitu pengukuran tingkat kualitas telur yang ditentukan 

berdasarkan hubungan antara berat telur utuh dengan tinggi putih telur yang 



 18 

kental (thick albumen) dimana tinggi putih telur di ukur menggunakan alat 

spherometer yang kemudian dimasukkan dalam rumus. Rumus dan prosedur 

menghitung HU pada Lampiran 8 (Idris dan Thohari, 1998). 

5. Kandungan amoniak ekskreta (μu) yaitu pengujian eksreta ayam petelur untuk 

mengetahui tingkat amoniak yang terkandung di dalamnya dengan 

menggunakan metode conway yang kemudian dimasukkan rumus. Rumus dan 

prosedur metode conway pada Lampiran 9 (Chuzaemi dkk, 1990). 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi dengan program excel 

dan dianalisis dengan menggunakan  sidik ragam dari Rancangan Acak Lengkap 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila ada perbedaan efek yang nyata atau 

sangat dari masing – masing perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (Sugandi dan Sugiarto, 1993).  

 

3.6 Batasan Istilah 

 Ad libitum =   penyediaan air secara tidak terbatas (Indarto, 1990).  

 Zeolit = merupakan kelompok senyawa berbagai jenis mineral alumino 

silikat hidrat dengan logam alkali (Anonimus, 2006).  

 Logam Alkali = Kelompok unsur kimia pada golongan 1 tabel periodik, 

kecuali hidrogen. Kelompok ini terdiri dari Natrium (Na), Kalium (K), 

Litium (Li), dan Rubidium (Rb) (Anonimus, 2008). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian terhadap ayam petelur umur 71 – 76 minggu, 

didapatkan efek penambahan zeolit terhadap Berat Telur (g/butir), Egg Mass 

(g/ekor/hari), Tebal Kerabang (mm), Haught Unit {HU), dan kandungan amoniak 

ekskreta (μu) yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Efek penambahan zeolit terhadap rataan Berat Telur (g/butir), egg mass 
(g/ekor/hari), Tebal kerabang (mm), Haught Unit (HU), dan Kandungan 

Amoniak Ekskreta (μu). 

  Variabel yang diamat i 

Perlakuan Berat Telur Egg Mass Tebal Kerabang Haught Unit 
Kandungan 

Amoniak 

 (g/butir) (g/ekor/hari) (mm) (HU) (μu) 

P0  65,25 ± 1,26 55,73 ± 6,06 0,35 ± 0,50.10
-2

 84,52 ± 3,59 0,14 ± 0,02
b
 

P1  66,75 ± 4,86 55,59 ± 9,91 0,35 ± 0,58.10
-2

 85,53 ± 1,69 0,15 ± 0,06
b
 

P2  67,50 ± 4,12 55,91 ± 3,86 0,34 ± 1,73.10
-2

 91,35 ± 3,36 0,07 ± 0,03
a
 

P3  71,50 ± 1,91 55,28 ± 6,67 0.35 ± 0,50.10
-2

 87,37 ± 3,91 0,11 ± 0,02
ab

 

P4  72,00 ± 4,97 54,10 ± 5,38  0,35 ± 0,00.10
-2

 89,21 ± 4,61 0,10 ± 0,00
ab

 

 

4.1. Efek Perlakuan Terhadap Berat Telur 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa rataan berat telur terkecil sampai 

dengan terbesar berturut – turut adalah perlakuan P0  (65,25 g/butir), P1 (66,75 

g/butir), P2 (67,50 g/butir), P3 (71,50 g/butir) dan P4 (72,00 g/butir). Untuk 

mengetahui efek perlakuan terhadap berat telur maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa penambahan zeolit tiap 

pakan perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) memberikan efek yang tidak berbeda 

nyata (P > 0,05) terhadap berat telur.  

Tidak adanya efek perlakuan terhadap berat telur diantaranya disebabkan 

zeolit pada tiap – tiap pakan perlakuan tidak dapat meningkatkan konsumsi pakan 
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sehingga penyerapan zat makanan seperti energi dan protein didalam tubuh ayam 

petelur kurang optimal. Untuk mengetahui tingkat konsumsi pakan masing – 

masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kosumsi pakan tiap – tiap perlakuan selama penelitian 

Perlakuan Konsumsi (g/ekor/hari) 

P0 

P1 
P2 
P3 

P4 

118,64 

118,70 
118,13 
117,57 

118,37 

 

Berat telur dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu zat makanan dan 

lingkungan. Faktor zat makanan diantaranya yaitu kandungan protein dan energi 

dalam pakan. Sedangkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap berat telur 

adalah suhu. Amrullah (2003) menyatakan bahwa perbedaan dalam bobot telur 

dipengaruhi oleh kandungan energi dalam pakan serta meningkatnya jumlah 

konsumsi protein yang seimbang akan meningkatkan ukuran telur lebih cepat.. 

Faktor penting yang mempengaruhi berat telur adalah cukupnya protein 

dan asam amino dalam pakan, karena 50% dari bahan kering yang terkandung 

dalam telur adalah protein. Sebutir telur segar mengandung 66 % air, 12 % 

protein, 10 % lemak,  1 % karbohidrat, dan 11 % abu (Wahju, 1997). Berat telur 

pada saat penelitian  berkisar antara 65 – 72 g/butir, ini  tidak sesuai dengan 

anonimus (2005) yang menyatakan bahwa ayam Isa Brown berumur 71 – 76 

minggu mempunyai berat telur berkisar antara 65 g. 

Pada penelitian didapatkan rataan berat telur pada perlakuan P1, P2, P3, P4 

cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan P0, ini diantaranya 

disebabkan  umur ayam yang digunakan penelitian berumur 71 – 76 minggu, 

sebagaimana diketahui dari segi biologis bahwa semakin tua umur ayam semakin 
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besar pula berat telur yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Amrullah 

(2003) yang menyatakan bahwa semakin tua umur ayam petelur maka berat 

ukuran telur semakin besar, begitu pula dengan prosentase kuning telurnya. 

 

4.2. Efek Perlakuan Terhadap Egg Mass 

Egg Mass adalah rata – rata berat telur harian yang diproduksi per hari per 

ayam (Lesson and Summers, 1991). Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa 

rataan egg mass terkecil adalah pada perlakuan P4 (54,11 g/ekor/hari) yaitu  

perlakuan dengan penambahan zeolit sebesar 4 %, sedangkan rataan Egg Mass 

terbesar adalah perlakuan P2 (55,91 g/ekor/hari) yaitu perlakuan dengan 

penambahan zeolit sebesar 2 %.   

Untuk mengetahui efek perlakuan terhadap egg mass telur maka dilakukan 

analisis statistik. Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

penambahan zeolit tiap pakan perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) memberikan efek 

yang tidak berbeda nyata (P > 0,05) terhadap Egg Mass.  

Tidak adanya efek perlakuan terhadap Egg Mass juga bisa disebabkan 

prosentase zeolit yang ditambahkan dalam pakan hanya berkisar antara 1 - 4 % 

dari total pakan yang diberikan, sehingga masih bisa di toleransi oleh ayam. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Ozturk et al., (1997) yang menyebutkan bahwa pada 

beberapa penelitian penambahan zeolit dalam pakan memberikan efek yang 

negatif pada produksi telur, berat telur, dan konsumsi pakan.  

Egg Mass yang dihasilkan antar perlakuan selama penelitian, pada P2 

menngalami kenaikan dibandingkan P0, dan setelah itu cenderung mengalami 

penurunan pada P1, P3, dan P4. Egg Mass pada P4 cenderung mengalami 
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penurunan yang drastis dibandingkan dengan P0 sehingga dapat dikatakan bahwa 

zeolit yang ditambahkan dalam pakan ayam petelur umur 71 - 76 minggu dengan 

presentase perlakuan lebih tinggi memberikan efek yang negatif terhadap Egg 

Mass. Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi ayam yang digunakan dalam 

penelitian adalah ayam yang mendekati afkir dimana dari segi biologis ayam yang 

tua kurang maksimal dalam menyerap makanan, sehingga zat makanan dalam 

pakan kurang terserap dengan sempurna dalam tubuh ayam. 

 

4.3. Efek Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur 

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa rataan tebal kerabang terkecil 

adalah pada perlakuan P2 (0,345 mm) yaitu  pakan perlakuan dengan penambahan 

zeolit sebesar 2 %, sedangkan rataan tebal kerabang terbesar adalah P1 (0,355 

mm) yaitu pakan perlakuan dengan penambahan zeolit sebesar 1 %. Untuk 

mengetahui efek perlakuan terhadap tebal kerabang telur maka dilakukan analisis 

statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penambahan 

zeolit tiap pakan perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) memberikan efek yang tidak 

berbeda nyata (P > 0,05) terhadap tebal kerabang telur. Hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Anonimus (2006) menyatakan bahwa penambahan zeolit dalam 

pakan memiliki banyak manfaat diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas 

telur, meningkatkan tebal kerabang telur dan meningkatkan produksi telur. Tidak 

adanya efek ketebalan kerabang antar perlakuan, diantaranya disebabkan zeolit 

pada masing – masing pakan perlakuan tidak dapat meningkatkan penyerapan 

protein dan mineral dalam tubuh ayan petelur. 
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Kerabang telur terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu: kutikula, lapisan spons 

(spongy layer), pori – pori, dan mammilaris. Pada umumnya kerabang telur 

mengandung kalsium karbonat 44 %, magnesium 1 %, kalsium fosfat 1 %, dan 

bahan organik terutama protein 4 % (Idris dan Thohari, 1998). 

Kerabang telur pada saat penelitian masih mempunyai ukuran yang normal 

dimana tebal kerabang telur berkisar antara 0,34 – 0,35 mm. Menurut Idris dan 

Thohari (1998) menyatakan bahwa kulit telur yang normal tebalnya antara 0,33 – 

0,36 mm dengan berat sekitar 5 g atau kira – kira 11 % dari berat telur. 

Tebal kerabang telur pada saat penelitian mempunyai kualitas yang cukup 

baik, ini dapat dilihat dari jumlah telur yang dihasilkan hanya sedikit yang pecah, 

rusak, atau abnormal. Hal ini disebabkan pakan yang diberikan berkualitas baik, 

strain ayam yang digunakan baik dan yang lebih penting pengumpulan telur 

dilakukan secara baik dan hati – hati dimana telur sedapat mungkin segera diambil 

setelah ayam bertelur.  

Pada penelitian menunjukkan rataan tebal kerabang telur antar perlakuan 

cenderung sama dengan perlakuan P0 meski ada sedikit penurunan pada perlakuan 

P2. Hal ini diduga zeolit pada masing – masing pakan perlakuan tidak dapat 

meningkatkan penyerapan protein dan mineral dalam tubuh ayam petelur. 

Menurut Amrullah (2003) menyatakan baik atau tidaknya cangkang telur 

ditentukan oleh banyak atau sedikitnya ayam petelur tersebut mengkonsumsi 

protein. Hussein et al., (1988) menyatakan bahwa pakan yang dikurangi 

kandungan mineralnya (0,15 – 0,30 %) akan berpengaruh terhadap kekuatan 

cangkang. 
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4.4. Efek Perlakuan Terhadap Haught Unit (HU) 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa rataan nilai HU terkecil adalah 

pada perlakuan P0 (84,52) yaitu  pakan kontrol tanpa penambahan zeolit, 

sedangkan rataan nilai HU terbesar adalah P2 (91,35) yaitu pakan perlakuan 

dengan penambahan zeolit sebesar 2 %. Untuk mengetahui efek perlakuan 

terhadap tebal kerabang telur maka dilakukan analisis statistik.  

 Hasil analisis statistik (Lampiran 6) menunjukkan bahwa penambahan 

zeolit tiap pakan perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) memberikan efek yang tidak 

berbeda nyata (P > 0,05) terhadap nilai Haught Unit telur. Hal ini disebabakan 

haught unit dipengaruhi oleh berat telur dan tinggi putih telur, dimana berat telur 

pada lampiran 3 juga menunjukkan efek yang tidak berbeda nyata. Menurut 

Thohari (1988) menyatakan bahwa nilai haught unit tergantung pada berat telur 

utuh dan tinggi thick white. 

Nilai Haught Unit (HU) telur tiap – tiap perlakuan pada saat dilakukan 

pengujian di laboratorium mempunyai kualitas AA, dimana telur mempunyai nilai 

HU diatas 79. Hal ini disebabkan telur sampel yang dilakukan pengujian masih 

dalam keadaan segar dan tidak mengalami penyimpanan yang lama. Idris dan 

Thohari (1998) menyatakan bahwa telur yang baru keluar dari tubuh induk 

mempunyai nilai HU sebesar 100. Telur termasuk kelas utama apabila mempunyai 

HU sekurang – kurangnya 75, dan dianggap jelek apabila nilai tersebut kurang 

dari 50. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kualitas telur yang dilakukan 

penelitian mempunyai tingkat kesegaran dan kualitas yang sangat baik. 

Dari penelitian dapat diketahui Haught Unit (HU) yang dihasilkan antar 

perlakuan selama penelitian, pada P1, P2, P3, dan P4 cenderung mengalami 
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peningkatan dibandingkan P0, hal ini disebabkan pada perlakuan P0 mempunyai 

nilai tinggi putih telur yang paling rendah. Nilai tinggi putih telur akan semakin 

rendah seiring dengan lamanya bertambah lamanya penyimpanan, dikarenakan 

semakin encernya putih telur. Tinggi thick white di ukur ditengah – tengah pada 

bagian yang terlebar antara tepi thick white dan tepi kuning telur dengan 

menghindari tempat kalaza ataupun gelembung udara. 

 

4.5. Efek Perlakuan Terhadap Kandungan Amoniak Ekskreta 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa rataan kandungan amoniak 

ekskreta terkecil adalah pada P2 (0,075 μu) yaitu pakan perlakuan dengan 

penambahan zeolit sebesar 2 %, sedangkan rataan kandungan amoniak terbesar 

adalah P1 (0,150 μu) yaitu pakan dengan penambahan zeolit sebesar 1 %. Untuk 

mengetahui efek perlakuan terhadap tebal kerabang telur maka dilakukan analisis 

statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan bahwa penambahan 

zeolit pada tiap pakan perlakuan (P0, P1, P2, P3, dan P4) memberikan efek yang 

sangat berbeda nyata (P < 0,01) terhadap kandungan amoniak ekskreta ayam 

petelur. Hal ini diduga bahwa fungsi zeolit yang ditambahkan dalam pakan 

mampu bekerja secara optimal di dalam sistem metabolisme ayam petelur. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Santoso (2002) yang menyatakan pemberian zeolit 

ternyata juga mampu menurunkan produksi gas amoniak. Selain itu, kotoran yang 

dihasilkan ternak menjadi lebih kering dan kurang berbau. Zeolit juga mampu 

menurunkan kosentrasi gas amoniak dalam darah sehingga dapat meminimalisir 

timbulnya kejadian keracunan oleh gas amoniak dalam darah. Selanjutnya 
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Anonimus (2008) menyatakan dalam penambahan zeolit mampu mereduksi 80 % 

kandungan gas amoniak ekskreta pada ayam petelur. 

Zeolit memiliki sifat sebagai bahan adsorben nitrogen dalam pakan 

sehingga proses metabolisme dapat optimal. Optimalnya proses metabolisme 

nitrogen dalam pakan dapat mengurangi penguapan amoniak (Suwondo, 2002).  

Besar kecilnya kadar amoniak tergantung pada tinggi rendahnya protein 

dalam pakan. Ekskreta yang masih basah dan lembab merupakan sumber utama 

amoniak. Panas dan kelembaban yang meningkat merupakan akibat dari ekskreta 

yang dikeluarkan oleh ayam. Gas amoniak yang ditimbulkan dari tubuh ayam 

merupakan hasil aksi dinamik spesifik yang dikeluarkan melalui pernafasan, 

panas kulit, dan hasil sekresi serta temperatur yang naik. Keadaan tersebut akan 

membuat ayam banyak mengkonsumsi air minum, karena ayam mengimbangi 

naiknya suhu yang menyebabkan ekskreta menjadi encer akibat tingginya 

kelembaban yang berpengaruh negatif pada ayam. Anonimus (1987) yang disitasi 

oleh Sujono dkk., (2001) menyatakan bahwa tingginya kadar protein pakan 

menyebabkan kadar air ekskreta naik karena kelebihan nitrogen tidak dapat 

disimpan oleh tubuh dan untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh 

maka kelebihan tersebut harus dibuang.  

Pada hasil penelitian dapat diketahui nilai kandungan amoniak pada 

perlakuan P1 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan P0, kemudian berturut 

– urut menurun pada perlakuan P3, P4, dan P2, ini dapat dikatakan bahwa zeolit 

yang ditambahkan dalam pakan ayam petelur umur 71 - 76 minggu dengan 

presentase sampai 4 % mampu menurunkan kandungan amoniak ekskreta ayam 

petelur.  
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Pada perlakuan P1 diperoleh nilai kandungan amoniak sedikit ada 

peningkatan dibanding P0, hal ini diduga pada perlakuan P1 yang mengunakan 

level penambahan zeolit dalam pakan sebesar 1 % dinilai masih terlalu kecil, 

sehingga zeolit belum mampu berperan secara optimal. Nilai kandungan amoniak 

terendah diperoleh pada perlakuan P2, hal ini diduga bahwa pada level 

penambahan zeolit sebesar 2 % dalam pakan fungsi zeolit sudah mampu bekerja 

secara optimal, dimana zeolit mampu mengikat amoniak (NH3) dalam sistem 

pencernaan ayam.  Menurut Soejono dan Santosa (1990) bahwa gas – gas NH3 

yang dikeluarkan dalam proses pencernaan ternak akan diikat oleh zeolit sehingga 

daya racunnya berkurang dan tidak masuk ke jaringan. Ini meningkatkan nilai 

efisiensi pemakaian nitrogen pakan, mengotrol kelembaban dan pengontrol 

kandungan amoniak (NH3) ekskreta ternak.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 

zeolit dalam pakan dapat menurunkan kandungan amoniak ekskreta ayam petelur, 

tetapi tidak meningkatkan kualitas telur, jika ditinjau dari berat telur, Egg Mass, 

tebal kerabang telur dan Haught Unit telur. Penambahan 2 % zeolit dalam pakan 

memberikan penurunan kandungan amoniak yang paling rendah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan penambahan zeolit 2 % 

dalam pakan dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kandungan amoniak ekskreta 

ayam petelur.  
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Lampiran 1. Data Kualitas Telur 

 
Perlakuan Ulangan Berat Telur HDP Egg Mass Tebal Kerabang HU 

    (g/butir) (%) g/ekor/hari (mm)   

P0 1 67 74.76 50.09 0.35 79.37 
  2 64 79.52 50.89 0.35 87.39 
  3 65 94.29 61.28 0.36 86.45 

  4 65 93.33 60.66 0.35 84.88 

Rataan   65.25 85.47 55.73 0.35 84.52 

Stdev   1.25 9.82 6.06 0.0050 3.58 

P1 1 64 67.62 43.27 0.36 85.67 
  2 73 91.90 67.09 0.36 86.33 
  3 62 86.67 53.73 0.35 83.12 

  4 68 85.71 58.28 0.35 86.98 

Rataan   66.75 82.97 55.59 0.35 85.52 

Stdev   4.85 10.59 9.91 0.0058 1.69 

P2 1 73 83.33 60.83 0.36 93.39 
  2 67 85.24 57.11 0.35 87.33 
  3 67 78.10 52.32 0.35 89.92 

  4 63 84.76 53.39 0.32 94.74 

Rataan   67.50 82.85 55.91 0.34 91.34 

Stdev   4.12 3.27 3.86 0.0173 3.35 

P3 1 71 90.48 64.24 0.36 89.37 
  2 73 76.67 55.96 0.35 84.07 
  3 69 75.71 52.24 0.35 84.13 

  4 73 66.67 48.67 0.35 91.90 

Rataan   71.50 77.38 55.27 0.35 87.36 

Stdev   1.91 9.82 6.67 0.0050 3.91 

P4 1 69 68.57 47.32 0.35 94.05 
  2 78 75.24 58.68 0.35 87.85 
  3 67 86.67 58.16 0.35 91.48 

  4 74 70.48 52.25 0.35 83.44 

Rataan   72.00 75.23 54.10 0.35 89.20 

Stdev   4.96 8.11 5.38 0.0000 4.60 
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Lampiran 2. Data Kandungan Amoniak Ekskreta  

 

Perlakuan Ulangan Kandungan Amoniak Ekskreta 
  (μu) 

P0 1 0.15 
  2 0.15 
  3 0.15 

  4 0.1 

Rataan   0.14 
Stdev   0.025 

P1 1 0.2 
  2 0.2 

  3 0.1 
  4 0.1 

Rataan   0.15 
Stdev   0.057 

P2 1 0.05 
  2 0.1 

  3 0.05 
  4 0.1 

Rataan   0.07 
Stdev   0.029 

P3 1 0.15 
  2 0.1 

  3 0.1 
  4 0.1 

Rataan   0.11 
Stdev   0.025 

P4 1 0.1 
  2 0.1 

  3 0.1 
  4 0.1 

Rataan   0.1 
Stdev   0 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Efek Perlakuan Terhadap Berat Telur (g/butir) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Stdev 
1 2 3 4 

P0 67 64 65 65 261 65,25 1,26 

P1 64 73 62 68 267 66,75 4,86 

P2 73 67 67 63 270 67,50 4,12 

P3 71 73 69 73 286 71,50 1,91 

P4 69 78 67 74 288 72,00 4,97 

Total 1372   
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  = 94262.5 – 94119.2 
  = 143,30 

 
JKG = JK Total – JK Perlakuan  
  = 354,80 – 143,30 

= 211,50 
 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

  = 143,30 / 4 
  = 35,83 

 
KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  211,50 / 15 
=  14,10 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

 
F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

  =  35,83 / 14,10 
  =  2,54 
 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 143,30 35,83 2,54* 3,06 4,89 

Galat 15 211,50 14,10    

Total 19 354,80     

 
Keterangan * : Hasil analisis ragam menunjukkan F hitung < F tabel, ini berarti 

tingkat penambahan zeolit memberikan efek yang tidak berbeda 
nyata (P > 0,05) terhadap berat telur.  

. 
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Lampiran 4. Analisis Statistik Efek Perlakuan Terhadap Egg Mass (g/ekor/hari) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Stdev 
1 2 3 4 

P0 50,09 50,89 61,28 60,66 222,92 55,73 6,065 

P1 43,27 67,09 53,73 58,28 222,37 55,59 9,912 

P2 60,83 57,11 52,32 53,39 223,65 55,91 3,868 

P3 64,24 55,96 52,24 48,67 221,16 55,28 6,675 

P4 47,32 58,68 58,16 52,15 216,41 54,10 5,381 

Total 1106,46   

 
 Berdasarkan rumus perhitungan yang sama dengan Lampiran 3 didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

FK  = 
20

46,1106 2

 

  = 61212,687 
JKT = (50,09)2 + (43,27)2 + ... + (52,15)2 – FK 

  = 61891,481 – 61212,687 
  = 678,794 

JKP = 
     

4

41,21637,22292,222
222

 
– FK 

  = 61220,997 – 61212,687 
  = 8,310 

JKG = JKT – JKP 
  = 670,484 
KT Perlakuan = 8,310 / 4 

  = 2,078 
KT Galat  = 670,484 / 15 

= 44,699 
F hitung = 2,078 / 44,699 
  = 0,046 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 8,310 2,078 0,046* 3,06 4,89 

Galat 15 670,484 44,699       

Total 19 678,794         

 
Keterangan * : Hasil analisis ragam menunjukkan F hitung < F tabel, ini berarti 

tingkat penambahan zeolit memberikan efek yang tidak berbeda 

nyata (P > 0,05) terhadap egg mass. 
 

. 
 



 37 

Lampiran 5. Analisis Statistik Efek Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang (mm) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Stdev 
1 2 3 4 

P0 0,35 0,35 0,36 0,35 1,41 0,35 0,50.10-2 

P1 0,36 0,36 0,35 0,35 1,42 0,35 0,58.10-2 

P2 0,36 0,35 0,35 0,32 1,38 0,34 1,73.10-2 

P3 0,36 0,35 0,35 0,35 1,41 0,35 0,50.10-2 

P4 0,35 0,35 0,35 0,35 1,40 0,35 0 

Total 7,02   

 
 Berdasarkan rumus perhitungan yang sama dengan Lampiran 3 didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

FK  = 
20

02,7 2

 

  = 2,46402 
JKT = (0,35)2 + (0,36)2 + ... + (0,35)2 – FK 

  = 2,4654 – 2,46402 
  = 0,00138 

JKP = 
     

4

40,142,141,1
222

 
– FK 

  = 2,46425 – 2,46402 
  = 0,00023 

JKG = JKT – JKP 
  = 0,00115 

KT Perlakuan = 0,00023 / 4 
  = 0,0000575 
KT Galat  = 0,00115 / 15 

= 0,0000767 
F hitung = 0,0000575 / 0,0000767 

  = 0,75 
 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,00023 0,0000575 0,75* 3,06 4,89 

Galat 15 0,00115 0,0000767    

Total 19 0,00138     

 
Keterangan * : Hasil analisis ragam menunjukkan F hitung < F tabel, ini berarti 

tingkat penambahan zeolit memberikan efek yang tidak berbeda 
nyata (P > 0,05) terhadap tebal kerabang telur.  
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Lampiran 6. Analisis Statistsik Perlakuan Terhadap Haught Unit (HU) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Stdev 
1 2 3 4 

P0 79,37 87,39 86,45 84,88 338,09 84,52 3,59 

P1 85,67 86,33 83,12 86,98 342,10 85,53 1,69 

P2 93,39 87,33 89,92 94,74 365,38 91,35 3,36 

P3 89,37 84,07 84,13 91,90 349,47 87,37 3,91 

P4 94,05 87,85 91,48 83,44 356,82 89,21 4,61 

Total 1751,86  

 

 Berdasarkan rumus perhitungan yang sama dengan Lampiran 3 didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

FK  = 
20

86,1751 2

  

  = 153450,67 

JKT = (79,37)2 + (85,67)2 + ... + (83,44)2 – FK 
  = 153763,07 – 153450,67 

  = 312,40 

JKP = 
     

4

82,35610,34209,338
222

 
– FK 

  = 153572,40– 153450,67 

  = 121,73 
JKG = JKT – JKP 
  = 190,67 

KT Perlakuan = 121,73 / 4 
  = 30,43 

KT Galat  = 190,67 / 15 
= 12,71 

F hitung = 30,43 / 12,71 

  = 2,39 
 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 121,73 30,43 2,39* 3,06 4,89 

Galat 15 190,67 12,71    

Total 19 312,40     

 

Keterangan * : Hasil analisis ragam menunjukkan F hitung < F tabel, ini berarti 
tingkat penambahan zeolit memberikan efek yang tidak berbeda 
nyata (P > 0,05) terhadap Haught Unit (HU) telur. 

. 
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Lampiran 7. Analisis Statistik Efek Perlakuan Terhadap Kandungan Amoniak 

Ekskreta (μu) 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Stdev 
1 2 3 4 

P0 0,15 0,15 0,15 0,10 0,55 0,138 0,025 

P1 0,20 0,20 0,10 0,10 0,60 0,150 0,058 

P2 0,05 0,10 0,05 0,10 0,30 0,075 0,029 

P3 0,15 0,10 0,10 0,10 0,45 0,113 0,025 

P4 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,100 0,000 

Total 2,30  
 

 Berdasarkan rumus perhitungan yang sama dengan Lampiran 3 didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

FK  = 
20

30,2 2

   

  = 0,2645 

JKT = (0,15)2 + (0,20)2 + ... + (0,10)2 – FK 
  = 0,2950 – 0,2645 

  = 0,0305 

JKP = 
     

4

40,060,055,0
222

 
 – FK 

  = 0,27875 – 0,2645 

  = 0,01425 
JKG = JKT – JKP 

  = 0,01625 
KT Perlakuan = 0,01425 / 4 
  = 0,00356 

KT Galat  = 0,01625 / 15 
= 0,00108 

F hitung = 0,00356 / 0,00108 
  = 3,296 
 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,01425 0,00356 3,296* 3,06 4,89 

Galat 15 0,01625 0,00108    

Total 19 0,03050     

 

Keterangan * : Hasil analisis ragam menunjukkan F hitung > F tabel, ini berarti 
tingkat penambahan zeolit memberikan efek yang nyata (P < 0,01) 

terhadap kandungan amoniak ekskreta ayam petelur. Sehingga 

perlu dilakukan uji lanjutan yang berupa uji Jarak Berganda 
Duncan. 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 

 
Uji Jarak Berganda Duncan`s 

 

SE = 
KTG

n
  

= 
0,00108

4
  

= 0,0158 

 
 

Uji Duncan’s  

 2 3 4 5 

JND 5% 3.01 3.16 3.25 3.31 

JNT 5% 0,0476 0,0499 0,0514 0,0523 

 

Tabel Notasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 0.075 a 

P4 0.100 ab 

P3 0.113 ab 

P0 0.138 b 

P1 0.150 b 
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Lampiran 8. Prosedur Penentuan Kualitas Telur 

Untuk menentukan kualitas telur menggunakan prosedur sebagai berikut:  

1. Pertama – tama telur yang masih utuh ditimbang dengan timbangan digital 

sehingga  dapat diketahui berat telur masing – masing perlakuan. 

2. Selanjutnya kerabang telur dipecah dengan hati – hati menjadi dua bagian 

agar kuning telur tetap utuh. 

3. Kemudian pecahan kerabang telur di ukur menggunakan jangka sorong dan 

diketahui tebal kerabang telur masing – masing perlakuan dengan satuan 

mm. 

4. Telur yang telah dipecah kemudian diletakkan di atas meja kaca yang datar.  

5. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi putih telur dengan 

menggunakan alat spherometer, yaitu dengan meletakkan kaki spherometer 

di sekeliling kuning atau thick white yang akan di ukur tingginya dan skala 

pengukur tepat berada di tengahya dengan ujung spherometer sedikit 

menyentuh thick white. 

6. Tinggi thick white diukur di tengah – tengah pada bagian yang terlebar 

antara tepi thick white dan tepi kuning telur dengan menghindari tempat 

kalaza ataupun gelembung udara.  

7. Kemudian didapatkan nilai dari Haught Unit yaitu dengan menggunakan   

rumus : (Idris dan Thohari, 1998) 

HU = 
















 9,1

100

10030( 37,0WG
h  

      
                                 Ket : HU : Haught Unit  

     h : tinggi thick white (mm) 

     G  : Konstanta gravitasi 32,2 

     W : berat telur (g)                             
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Lampiran 9. Prosedur Penentuan Kandungan Amoniak Ekskreta  

 Untuk mengetahui kandungan amoniak ekskreta ayam petelur perlu 

dilakukan analisis laboratorium dengan metode conway. Adapun prosedur metode 

conway sebagai berikut: (Chuzaemi dkk, 1990) 

1.  Sampel kotoran ayam yang telah di ambil dari kandang di cairkan dengan 

menggunakan larutan H2SO4 0,1 %. 

2.  membuat larutan Mc. Dougalls yang terdiri dari larutan buffer, larutan 

Mgcl, larutan CaCl, dan aquadest ( suhu 400 ) dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 1000ml. 

3.  Di inkubasi dalam Shaker Water Bath selama 1 jam dan dikocok dengan 

CO2 selama 30 detik. 

4.  Memasukkan sampel cairan kotoran ayam sebesar 1 ml ke dalam tabung 

centrifuge. 

5.  Diambil 70 ml larutan Mc. Dougalls dari erlenmeyer dengan alat denpenser 

dan dimasukkan ke dalam centrifuge, kemudian di centrifuge dengan 

kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit sehingga di dapatkan supernatan.  

6.   Supernatant (filtrat) yang dihasilkan digunakan untuk analisa NH3. 

7.  Disediakan cawan conway + tutup, kemudian olesi bibir cawan conway 

dan tutupnya dengan vaselin.  

8.  sebanyak 1 ml cairan supernatan dimasukkan ke dalam salah satu ujung 

alur cawan conway ( ruang cawan sebelah kiri).  

9.  Cawan conway dimiringkan kemudian 1 ml Na2CO3 jenuh dimasukkan ke 

dalam ujung alur cawan conway sebelah kanan (dengan dimiringkan  
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Lampiran 9. (Lanjutan) 

Na2CO3 akan bersebelahan dengan cairan supernatan). Jaga jarak agar 

larutan Na2CO3 tidak bercampur dengan supernatan.  

10. Dimasukkan 1 ml asm borat (H3BO3) berindikator merah metil dan brom 

kresol hijau sampai ber pH 5,2 ke dalam cawan kecil yang ada di tengah – 

tengah cawan conway. 

11  Cawan conway ditutup rapat hingga udara luar tidak berhubungan dengan 

udara di dalam cawan conway. 

12 Didatarkan cawan conway hingga larutan Na2CO3 bercampur dengan 

cairan supernatan (aduk hingga merata dengan jalan menggoyang – 

goyangkan). 

13. Dibiarkan selama 24 jam dalam suhu kamar.  

14. Setelah 24 jam cawan conway dibuka, amoniak (NH3) yang diikat oleh 

asam Borat dititrasi dengan H2SO4 0,005 N hingga warna berubah dari 

biru menjadi merah jingga (seperti warna semula).  

15. Kadar amoniak (NH3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

  Kadar NH3 (μu) = ml H2SO4 x N H2SO4 x 1000 

 Keterangan:  ml H2SO4 = titrasi H2SO4 

   N H2SO4 = normalitas H2SO4 

1000 = 1 liter  = 1000 ml 
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