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ABSTRACT 

EFFECT of Sauropus androgynus (L.) Merr MEAL ADDITION  

IN FEED on LAYING HENS EGG QUALITY 

 

This research was carried out at “Talang Farm” KUD Sari Bumi in Talang 

Suko, Turen, Malang, from January 23
th

 to February  26
th

, 2009. 

The present research was conducted to evaluate the effects of Sauropus 

androgynus Meal (SAM) addition on egg quality. A hundred laying hens aged 66 

- 69 weeks (strain Isa Brown) were randomly allotted to 4 dietary treatments with 

5 replication groups of 5 hens. Dietary treatments were: basal diet (P0), basal diet 

+ 1,50 % SAM (P1), basal diet + 3,00 %  SAM (P2), basal diet + 4,50 % SAM 

(P3). Data during the experiment were subjected to analysis of variance with 

Completely Randomized Design.  

The results showed that SAM addition at level 1,50 %, 3 % and 4,50 % 

had no significant effect on egg weight (g), percentage of albumen weight (%), 

percentage of yolk weight (%), eggshell tickness (mm) and persentage of yolk fat 

(DM basis) but they had significant effect on yolk colour index.  

In can be concluded that, SAM addition was not effective to improve egg 

quality, but it increases yolk colour index. It is suggested to give SAM in diet of 

laying hens (strain Isa Brown)  until at level 4,50 % only. 

 

Keywords: Sauropus androgynus Meal (SAM), laying hens, egg quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KATUK (Sauropus 

androgynus (L.) Merr.) DALAM PAKAN TERHADAP KUALITAS TELUR 

AYAM PETELUR 

Penelitian ini dilakukan di Peternakan ayam petelur “Talang Farm” KUD 

Sari Bumi Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 

23 Januari  sampai dengan 26 Februari 2009, sedangkan analisis kandungan zat 

pakan dilakukan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, dan analisa kadar lemak kuning telur 

di laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penambahan tepung 

daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) atau TDK terhadap kualitas telur. 

Seratus ayam petelur periode layer umur 66 – 69 minggu (strain Isa Brown) yang 

secara acak dibagi dalam 4 pakan perlakuan dan 5 ulangan yang berisi 5 ekor 

ayam pada masing-masing ulangan. Pakan perlakuan yang diberikan adalah pakan 

basal tanpa penambahan TDK (P0), pakan basal + 1,50 % TDK (P1), pakan basal 

+ 3,00 % TDK (P2), pakan basal + 4,50 % TDK (P3). Data yang diperoleh dari 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Jika ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan 

melakukan uji Jarak Berganda Duncan‟s. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: berat telur pada perlakuan 

P0 (68,10 ± 1,34); P1 (68,45 ± 3,36); P2 (66,50 ± 2,77); P3 (65,20 ± 2,92) g/ butir, 

persentase berat putih telur pada perlakuan P0 (60,87 ± 1,53); P1 (61,18 ± 2,50); P2 

(61,4 ± 1,76); P3 (59,83 ± 1,84) %, persentase berat kuning telur pada perlakuan 

P0 (24,81 ± 1,16); P1 (26,24 ± 0,82); P2 (24,97 ± 0,34); P3 (26,55 ± 1,84) %, skor 

warna kuning telur pada perlakuan P0 (8,15 ± 0,14); P1 ( 8,95 ± 0,11); P2 (9,40 ± 

0,22); P3 (10,25 ± 0,35), tebal kerabang pada perlakuan P0 (0,309 ± 0,0104); 

(0,315 ± 0,0097); (0,314 ± 0,0123) dan (0,316 ± 0,0056) mm, persentase lemak 

kuning telur pada perlakuan P0 (39,94 ± 1,87); P1 (39,14 0,94); P2 (39,90 ± 1,23)  

dan P3 (38,74 ± 1,84) %  (100 % BK). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

penambahan TDK sampai level 4,5 % dalam pakan ayam petelur  sangat efektif 

untuk meningkatkan skor warna kuning telur, tetapi tidak efektif terhadap berat 

telur, persentase berat putih dan kuning telur, tebal kerabang dan persentase lemak 

kuning telur. Namun ada yang menarik dari persentase lemak kuning telur yang 

cenderung menurun yang diharapkan kolesterol kuning telur juga menurun. 

Penambahan TDK pada level 1,50 % memberikan pengaruh baik terhadap berat 

telur. Sedangkan penambahan TDK pada level 2,0 % memberikan pengaruh baik 

terhadap persentase berat putih telur. Penambahan TDK pada level 4,5 % 

memberikan pengaruh baik terhadap persentase berat kuning telur, skor warna 

kuning telur, tebal kerabang dan lemak kuning telur. 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan TDK sampai 

level 4,5 % memberikan pengaruh yang tidak signifikan (P>0,05) terhadap berat 

telur (g), persentase berat putih telur (%), persentase berat kuning telur (%), tebal 

kerabang (mm), dan kadar lemak kuning telur (100 % BK), tetapi memberikan 

pengaruh yang signifikan (P<0,01) terhadap skor warna kuning telur. Penambahan 



TDK pada level 4,5 % menunjukkan hasil yang terbaik. Kesimpulannya 

penambahan TDK dalam pakan pada penelitian ini tidak efektif untuk 

meningkatkan kualitas telur seperti berat telur, persentase berat putih telur, 

persentase berat kuning telur, tebal kerabang dan lemak kuning telur, tetapi efektif 

untuk meningkatkan warna kuning telur. Dengan demikian disarankan untuk 

menambahkan TDK dalam pakan ayam petelur hanya sampai level 4,5 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu usaha peternakan yang dapat menanggulangi kekurangan akan protein 

hewani dengan cepat adalah usaha peternakan ayam petelur. Keberhasilan usaha 

peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu bibit, pakan dan 

manajemen. Pakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

peternakan ayam petelur yaitu sekitar 60 – 70 %. Oleh karena itu, pakan yang digunakan 

harus memenuhi semua kebutuhan zat makanan ayam petelur, selain itu tidak 

mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi ternak maupun konsumen yang akan 

mengkonsumsi hasil ternak. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan produksi telur 

yang optimal, rendah tingkat kontaminasi mikrobia patogen dan residu senyawa kimia 

sintetik serta mengandung protein dan -karoten yang tinggi (Santoso et al., 2008).   

Potensi daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) sebagai bahan pakan alami 

untuk ternak cukup ideal sebab kandungan proteinnya cukup tinggi, dan tersedia dalam 

jumlah yang banyak di daerah tertentu di Indonesia. Tanaman katuk dapat tumbuh baik 

bila ditanam bersamaan dengan tanaman pelindung ketela pohon atau jagung. Produksi 

setiap panen (per 50 – 60 hari) sebanyak   3000 - 6000 kg/ha (Sriana, 2006). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketersediaan daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) cukup 

banyak bila dibudidayakan dengan benar.   

Santoso (2008) dalam laporannya mengenai penambahan ekstrak daun katuk atau 

EDK terhadap kualitas telur melaporkan bahwa penambahan ekstrak daun katuk dengan 

level sepuluh kali lebih rendah dari level yang digunakan dalam penelitian ini ternyata 

kurang efektif meningkatkan kualitas telur meskipun cenderung meningkatkan warna 



kuning telur dan bersifat tidak toksit. Berdasarkan uraian tersebut dan belum adanya 

laporan tentang penggunaan  tepung daun katuk untuk ayam petelur, maka perlu kiranya 

dilakukan penelitian mengenai penambahan tepung daun katuk (Sauropus androgynus 

(L.) Merr.) dalam pakan ayam petelur yang diharapkan mampu memberikan pengaruh 

baik terhadap kualitas telur ayam petelur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 

pengaruh penambahan tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) dalam pakan 

terhadap kualitas telur ayam petelur. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun 

katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) dalam pakan terhadap kualitas telur ayam 

petelur. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi 

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang penambahan tepung 

daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) dalam pakan terhadap kualitas telur dan 

informasi untuk penelitian lebih lanjut.  

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan komponen utama dari total biaya produksi (60 – 70 %) yang 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan ayam petelur. Oleh 

karena itu, pemberian pakan untuk ayam petelur harus sesuai dengan kebutuhan zat 

makanannya agar diperoleh produksi yang optimal. Pemilihan bahan pakan yang tepat 

akan menghasilkan pakan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan ayam 

petelur. Bahan pakan yang digunakan harus memenuhi semua kebutuhan zat makanan 



ayam petelur. Selain itu, bahan tersebut tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya 

bagi ternak maupun konsumen yang akan memgkonsumsi hasil ternak. Oleh karena itu, 

harus dipilih bahan pakan yang alami, kandungan zat makanannya tinggi dan dapat 

meningkatkan kekebalan ternak terhadap penyakit.  

Salah satu bahan pakan alami adalah tepung daun katuk (Sauropus androgynus 

(L.) Merr.) yang mungkin dimanfaatkan dalam pakan ayam petelur. Daun katuk 

(Sauropus androgynus (L.) Merr.) merupakan tumbuhan obat yang kaya akan protein 

(28,78 %) dan -karoten (Yulianis dan Marwati, 1997), mempunyai sifat antibakteri 

(Darise dan Sulaeman, 1997; Santoso, 2001; Santoso et al., 2001), kaya akan mineral 

(Santoso dan Sartini, 2001; Santoso, 2002) dan vitamin terutama vitamin C.  

Penambahan tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) yang kaya 

akan protein diduga dapat meningkatkan konsumsi protein yang berperan menentukan 

besar telur dan kekentalan telur (Anonymous, 2008
b
). Dengan demikian dapat 

diasumsikan bahwa penambahan tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) 

dalam pakan dapat meningkatkan berat telur. 

Kuning telur mengandung protein walaupun sebagian besar kandungannya 

lemak, sedangkan putih telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat 

(Anonymous, 2007). Daun katuk memiliki kandungan protein dan lemak yang cukup 

tinggi. Pakan dengan kandungan protein tinggi dapat meningkatkan berat telur ataupun 

sebaliknya (North, 1984). Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa penambahan 

tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) dalam pakan dapat meningkatkan 

persentase berat kuning dan putih telur. 

Hasil penelitian Santoso (2008) dengan menggunakan model ayam pedaging 

menunjukkan bahwa daun katuk sangat baik untuk menurunkan kadar low density 

lipoprotein (LDL), kadar kolesterol total dan menaikkan kadar high density lipoprotein 



(HDL). Hasil penelitian Santoso dan Sartini (2001) menemukan bahwa pemberian tepung 

daun katuk sebesar 3 % dalam pakan ayam pedaging mampu meningkatkan efisiensi 

pakan sebesar 10 % dan menurunkan akumulasi lemak perut sebesar 30 % serta 

menurunkan kadar lemak karkas. Dengan demikian, diharapkan penambahan tepung daun 

katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) juga mampu menurunkan kadar lemak atau 

kolesterol kuning telur. 

Hasil penelitian pada ayam pedaging menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

daun katuk mampu meningkatkan warna kuning pada kulit ayam pedaging, disebabkan 

daun katuk kaya akan -karoten (Santoso et al., 2001). Oleh karena itu, diharapkan 

dalam penelitian ini penambahan tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) 

akan meningkatkan warna kuning pada kuning telur.  

Menurut hasil analisis di laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya, daun katuk mengandung banyak mineral seperti kalsium (2,17 %), 

phospor (0,66 %). Selain itu, daun katuk juga mengandung besi (2,7 %) (Anonymous, 

2008
a
). Sembilan puluh lima persen bahan kering kerabang telur terdiri dari kalsium 

karbonat (CaCO3) dan unsur material anorganik lainnya seperti 0.3 % P, 0.3 % Mg, Na, 

K, Zn, Mn, Fe, Cu (Butcher and Miles, 2001). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

penambahan tepung daun katuk diduga dapat meningkatkan ketebalan kerabang telur. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang penambahan tepung 

daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) dalam pakan terhadap kualitas telur ayam 

petelur.  

 

 

 



1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan tepung daun katuk 

(Sauropus androgynus (L.) Merr.) dalam pakan dapat meningkatkan kualitas telur 

ayam petelur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daun Katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) 

 Daun katuk adalah daun dari tanaman Sauropus adrogynus (L.) Merr., 

famili Euphorbiaceae. Nama lain untuk daun katuk adalah memata (Melayu), 

simani (Minangkabau), kebing dan katukan (Jawa), serta kerakur (Madura) 

(Anonymous, 2008
 a
). 

Tanaman katuk tumbuh subur di India, Malaysia dan Indonesia pada 

ketinggian 0 – 2.100 m di atas permukaan laut. Tanaman ini berbentuk perdu. 

Tingginya mencapai 2 - 3 m. Cabang-cabang agak lunak, daun tersusun selang-

seling pada satu tangkai, berbentuk lonjong sampai bundar dengan panjang 2,5 

cm, dan lebar 1,25 - 3 cm (Anonymous, 2008
a
).  Komposisi kimia daun katuk 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia daun katuk  

Kandungan zat makanan  Satuan Kadar 

Energi metabolis 
(1) 

                    (Kkal/kg) 3.041,12 

Bahan kering 
(1)

 (%) 91,44 

Protein kasar  
(1)

 (%) 28,85 

Lemak kasar  
(1)

 (%) 10,15 

Serat kasar 
(1)

 (%) 8,29 

Abu 
(1)

 (%) 11,55 

Kalsium 
(2) 

(%) 2,17 

Fosfor  
(2)

 (%) 0,66 

Besi  
(3) 

(%) 2,7 

Vitamin A 
(3)

 (SI) 10.370 

Vitamin C  
(3)

 (mg) 239 

Vitamin B1
 (3)

 (mg) 0,1 
Sumber : 

1
Hasil analisis Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan       Universitas 

Brawijaya Malang 
  2 

Hasil analisis Lab. Jurusan Tanah  Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 

 3  
Anonymous (2008

 a
) 



Daun katuk juga memiliki kadar kalsium yang sangat baik. Kalsium 

merupakan salah satu mineral terpenting yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut 

Suwondo (2002) kalsium dalam pakan akan dimanfaatkan oleh ayam untuk 

pembentukan kerabang telur. Ayam petelur yang tidak mampu memanfaatkan 

kalsium dalam pakan dengan baik maka akan mempengaruhi kualitas telur yang 

dihasilkan. 

2.2 Potensi penggunaan Daun Katuk (Sauropus androgynus(L.) Merr.) Untuk 

Pakan Ternak 

Daun katuk merupakan jenis tanaman obat. Dilihat dari nilai gizinya, daun 

katuk punya nilai gizi yang cukup baik, seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, 

besi, vitamin A, B, dan C. Vitamin C merupakan senyawa antistress panas (Ipek 

et al., 2007). Oleh sebab itu, penambahan daun katuk berpotensi mengatasi stress 

panas pada ayam pedaging dan ayam petelur yang dipelihara di daerah pesisir.   

Agustal et al. (1997) dalam Santoso (2002) melaporkan bahwa daun katuk 

mengandung 6 senyawa aktif yaitu monomethyl succinate dan cis-2-methyl 

cyclopentanol asetat, asam benzoat, asam fenil malonat, 2-pyrolidinon dan methyl 

pyroglutamate. Methyl pyroglutamate jika dikonsumsi oleh unggas kemungkinan 

dapat meningkatkan sintesis asam amino dan meningkatkan sintesis protein. 

Glutamate merupakan senyawa antara dalam sintesis protein. Sintesis asam amino 

dan protein memerlukan energi tinggi, sehingga deposisi lemak menurun sejalan 

dengan meningkatnya sintesis asam amino. Selain itu, glutamat mempunyai 

peranan penting dalam penghambatan sintesis asam lemak. Monomethyl succinate 

dan methylcyclopentanol acetate diduga dapat dikonversikan menjadi succinate 

dan acetate. Pemberian acetate dan succinate dapat berperan dalam siklus kreb 



sehingga dihasilkan ATP yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan efisiensi 

metabolisme energi menjadi lebih baik. Efisiensi metabolisme yang lebih tinggi 

diduga akan meningkatkan efisiensi pakan. Asam fenil malonat dapat 

dikonversikan menjadi malonil-KoA yang berperan dalam metabolisme asam 

lemak. Selain itu acetate dan succinate berperan dalam metabolisme lemak. 

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka pemberian ekstrak daun katuk 

diduga dapat memodifikasi komposisi asam lemak, kolesterol dan fraksinya, 

trigliserida, dan meningkatkan deposisi protein serta memodifikasi komposisi 

asam amino pada daging dan telur. Hal ini didukung hasil penelitian Santoso dan 

Sartini (2001) menemukan bahwa pemberian tepung daun katuk sebesar 3 % 

dalam ransum ayam pedaging mampu meningkatkan efisiensi ransum sebesar 10 

% dan menurunkan akumulasi lemak perut sebesar 30 % serta menurunkan kadar 

lemak karkas.  

 Menurut Yuliani dan Marwati (1997) daun katuk dalam keadaan segar 

mempunyai karotenoid 1.889 ± 466 µg/100 g dan kondisi berat kering mempunyai 

karotenoid 7.910 ± 1.042 µg/100 g. Santoso (2002) dalam penelitiannya 

melaporkan introduksi β-karoten ke dalam karkas sebagai pigmen kuning alami 

tidak efektif. Kurang signifikannya peningkatan warna karkas pada penelitian 

Santoso (2002) mungkin disebabkan oleh metode ekstraksi yang menggunakan air 

bersuhu 90 
o
C yang menyebabkan sebagian β-karoten rusak. Sedangkan dalam 

penelitiannya yang lain Santoso (2008) menyebutkan penambahan ekstrak daun 

katuk dalam pakan ayam petelur dengan level sepuluh kali lebih rendah dari yang 

level yang digunakan dalam penelitian ini menyebabkan warna kuning telur yang 

cenderung meningkat meskipun pengaruh yang diberikan tidak nyata. Oleh sebab 



itu, pemberian tepung daun katuk ke dalam pakan unggas dianggap dapat 

meningkatkan kadar β-karoten dalam produk unggas melalui peningkatan warna 

kuning telur. Peningkatan senyawa tersebut sangat penting selain berfungsi 

sebagai pigmen, juga berfungsi sebagai prekursor sintesis vitamin A dan sebagai 

antioksidan alami.  

2.3 Pakan Ayam Petelur 

Berdasarkan kebutuhan zat makanannya fase pemeliharaan ayam petelur 

dibedakan menjadi tiga yaitu, fase starter mulai umur 0 - 6 minggu, fase grower 

mulai umur 6 - 18 minggu, dan fase layer di atas umur 18 minggu (National 

Research Council, 1994). Ada tiga faktor yang mempengaruhi produksi yaitu 

jumlah zat makanan yang dikonsumsi ayam petelur per hari, kebutuhan ayam 

petelur untuk tingkat produksi tertentu dan jumlah kandungan zat makanan yang 

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

akan menentukan keefisienan pemberian pakan dalam peternakan ayam petelur 

(Amrullah, 2003).  

Adapun persyaratan kandungan zat makanan dalam pakan untuk ayam 

petelur strain Isa Brown periode layer dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan zat makanan untuk ayam petelur strain Isa Brown periode 

layer 

Zat Makanan Kebutuhan Periode Layer 

Energi Metabolis (kkal/kg) 

Protein Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Kalsium (%) 

Phosphor (%) 

Lisin (%) 

Metionin  (%) 

Metionin+sistin (%) 

Isoleusin (%) 

Threonin  (%) 

2.750 

17,5 

1,00 

4,30 

0,38 

0,90 

0,46 

0,77 

0,77 

0,65 
Sumber: Anonymous (2006

 a
) 



2.4 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 Tohari, 1998). Kualitas telur dibedakan menjadi 2 yaitu 

kualitas internal dan eksternal. Kualitas internal yang menyangkut keadaan isi 

telur misalnya keadaan putih telur, kuning telur dan rongga udara, sedangkan 

kualitas eksternal meliputi ukuran telur, keutuhan kerabang dang kebersihan 

kerabang.   

Telur terdiri dari empat bagian yaitu kerabang, selaput kerabang, putih 

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

yang melindungi kuning telur (yolk). Persentase bagian–bagian telur terdiri dari 58 

% putih telur, 31 % kuning telur dan 11 % kerabang dari berat telur (Anonymous, 

2008
 b

). 

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

telur yang memiliki berat 58 g/butir dengan berat jenis 1,09 g/ml. Berat telur 

semakin menurun sejalan dengan lama waktu penyimpanan. Kecepatan penurunan 

berat telur akan dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban sekitarnya. Suhu yang 

tinggi akan mempercepat penguapan, sedangkan kelembaban yang tinggi akan 

menghambat. Faktor yang sangat penting yang mempengaruhi besar telur adalah 

protein dan asam amino dalam pakan yang cukup dan asam linoleat. Selain itu 

umur ayam akan berpengaruh terhadap berat telur (Wahyu, 1997). Standar berat 

telur ayam petelur strain Isa Brown umur diatas 51 minggu adalah 63,1 g/butir 

(Anonymous, 2006
 b

). 



 Putih telur yang jumlahnya sekitar 58 % dari sebutir telur mengandung 

banyak protein dan sedikit karbohidrat. Putih telur (albumen) terdiri dari putih 

encer dan putih kental dan sebagian besar mengandung protein. Fungsi putih telur 

sebagai tempat utama menyimpan makanan dan air dalam telur untuk 

menggunakan secara sempurna selama penetasan (Anonymous, 2007). Komposisi  

dari putih telur (albumen) adalah 87 % air, 12 % protein, 0,4 % glukosa, 0,3 % 

lemak dan 0,3 % garam (Komala, 2008). 

 Kuning telur yang jumlahnya sekitar 31 % dari sebutir telur mengandung 

banyak lemak, asam amino esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti besi, 

fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Kuning telur banyak 

mengandung zat-zat makanan yang sangat penting untuk membantu 

perkembangan embrio. Komposisi kuning telur adalah 48,5 % air, 17 % protein, 

0,2 glukosa, 32,2 % lemak dan 0,3 garam (Komala, 2008). 

 Menurut Anonymous (2007) warna kuning telur ayam ras adalah 

kuning cerah. Kecerahan warna kuning telur menurut merupakan salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas telur. Warna kuning 

telur yang bervariasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain strain, variasi 

individu, penyakit, stres, produksi telur dan pakan (North, 1984). Jenis dan jumlah 

karoten dalam pakan mempengaruhi warna kuning telur (Stadelman dan 

Cotterill,1994). 

Menurut Suharja (2009) istilah karoten menunjukkan senyawa karotenoid 

hidrokarbon, sedangkan istilah santofil menunjukkan senyawa karotenoid yang 

teroksigenasi. Meskipun hewan tidak dapat membuat sendiri karotenoid dalam 

tubuhnya, karotenoid dapat diperoleh dengan memakan bahan makanan nabati 



yang banyak mengandung karoten. Warna pada kuning telur dihasilkan oleh 

adanya karotenoid yang terkandung dalam makanan yang dimakan unggas, 

burung, dan hewan lain yang bertelur. Pigmen karotenoid tersebut sebagian besar 

terdiri dari lutein dan zeaxanthin yang termasuk dalam istilah santofil. Tingkat 

kandungan santofil dalam pakan berkorelasi erat dengan banyaknya deposit 

pigmen tersebut dalam bagian tubuh unggas, sampai pada tingkat tertentu dimana 

tidak ada lagi respon meskipun santofil diberikan semakin besar. Jika kadar 

pigmen pakan meningkat akan menyebabkan meningkatnya kadar pigmen dalam 

yolk. Skor warna kuning telur dapat dinilai secara visual dengan membandingkan 

pada set warna pada alat kipas Roche Color Fan (RCF) yang memiliki standar 

warna 1 - 15, semakin tinggi skor warna kuning telur maka semakin baik kualitas 

telur tersebut. Nilai skor warna kuning telur yang lebih disukai konsumen ada 

pada kisaran angka 9 sampai 12. 

Kerabang telur merupakan bagian terluar dari telur, yang berfungsi 

menjaga kualitas isi telur. Kerabang yang normal ketebalannya berkisar antara 

0,33 – 0,36 mm dengan berat sekitar 5 g atau kira-kira 11 % dari berat telur. 

Kerabang telur pada umumnya mengandung 44 % CaCO3, 1 % magnesium, 1 % 

kalsium fosfat dan 4 % bahan organik terutama protein. Sembilan puluh lima 

persen bahan kering kerabang telur terdiri dari kalsium karbonat (CaCO3) dan 

unsur material organik lainnya seperti 0,3 % P, 0,3 % Mg, Na, K, Zn, Mn, Fe, Cu. 

Kandungan kalsium pakan penting untuk kalsifikasi kerabang telur. Peningkatan 

sekresi asam dan air melalui proventrikulus dapat meningkatkan solubilitas 

CaCO3 pakan dan meningkatkan retensi Ca intestinum selama kalsifikasi kerabang 

telur (Leslie, 1972). Anonymous (2004) menyatakan bahwa meningkatnya level 



kalsium dalam pakan dapat meningkatkan  kualitas kerabang telur pula, meskipun 

genotip ayam juga mempengaruhi kemapuan retensi kalsium selama kalsifikasi 

kerabang telur. Keutamaan kerabang telur adalah dari segi kekuatannya menjaga 

isi telur. Ketipisan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kekuatan 

kerabang telur. Kerabang telur yang kasar dapat menyebabkan telur mudah pecah, 

begitu juga telur yang berukuran besar biasanya lebih mudah pecah daripada yang 

kecil. Telur yang besar menjadi mudah pecah karena ayam dari segi genetik 

mempunyai jumlah yang tertentu terhadap kalsium yang dideposisikan sebagai 

kerabang telur, sehingga jika telur ayam tersebut besar maka jumlah kalsium tidak 

tersebar merata pada permukaan kerabang telur, yang berakibat kerabang telur 

menjadi mudah pecah (Butcher and Miles, 2001). 

 Lemak dan minyak adalah senyawa heterogen yang berhubungan dengan 

asam lemak. Pada dasarnya lemak dan minyak adalah sama, secara fisik lemak 

dalam bentuk padat dan minyak dalam bentuk cair pada suhu kamar (Tillman et 

al., 1991; Wahyu, 1997). Kuning telur yang jumlahnya sekitar 31 % dari sebutir  

telur mengandung banyak lemak yaitu sekitar 32,2 % lemak (Komala, 2008). 

Sedangkan menurut Stadelman dan Cotterill (1994)  kadar lemak kuning telur 

berkisar 32 % - 36 %. Ditambahkan lagi bahwa kandungan lemak telur akan 

berpengaruh pada berat kuning telur, kuning telur yang kecil mengandung lemak 

lebih rendah di banding kuning telur yang besar. 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1 Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari – 26 Februari 2009 di 

peternakan ayam petelur milik Bapak Bambang Hariyanto, Desa Talang Suko, 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Analisis proksimat pakan dan bahan pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. Analisa kalsium dan phosphor dilakukan di 

Laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Analisa 

kadar lemak kuning telur dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Petelur 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam petelur strain Isa Brown 

umur 66 - 69 minggu produksi PT. Sierad (Sidoarjo) yang ditempatkan dalam 

kandang sistem battery. Ayam petelur tersebut dibedakan menjadi 4 perlakuan 

dengan 5 ulangan. Setiap ulangan menggunakan 5 ekor ayam.  

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

 Kandang yang digunakan adalah kandang sistem battery yang terbuat dari 

kawat dengan ukuran panjang  37 cm, lebar 20 cm dan tinggi 34 cm. Setiap petak 

kandang yang ditempati 1 ekor ayam petelur dilengkapi tempat pakan yang 

terbuat dari bahan plastik dan tempat minum berbentuk nipple yang terhubung 



dengan drum air. Peralatan lain yang digunakan adalah egg tray, timbangan 

digital, mikrometer dan Roche Color Fan atau RCF. 

3.2.3 Pakan  

 Pakan basal ayam petelur dalam penelitian ini adalah campuran jagung, 

bekatul, konsentrat (K 204-36 Xtra) dan customix, sedangkan pakan perlakuan 

yang akan digunakan adalah tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) 

atau TDK. Proses pembuatan TDK dapat dilihat pada Lampiran 1. Sebelum 

pakan perlakuan diberikan, ayam mengalami masa adaptasi pakan selama 1 

minggu. Masa adaptasi pakan bertujuan memperkenalkan ayam terhadap pakan 

yang baru. Pemberian pakan diberikan dengan cara penjatahan yaitu satu kali 

sehari, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum selama 4 minggu. 

Kandungan zat makanan masing-masing bahan pakan dapat dilihat di Tabel 3. 

Komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal ayam petelur periode layer 

dapat dilihat di Tabel 4, sedangkan kandungan zat makanan pada pakan perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan masing-masing bahan pakan 

Zat makanan 
Bahan pakan  

Konsentrat 
(1) 

Jagung 
(2) 

Bekatul 
(2)

 TDK
*
 
(3)

 

Bahan Kering (%) 90 86 86 91,44 

Protein Kasar (%) 35 8,6 10,2 28,85 

Lemak Kasar (%) 3 3,9 7,0 10,15 

Serat Kasar (%) 7 2,0 3,0 8,29 

Abu (%) 35 1,7 7,7 11,55 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2.147 3.370 2.860 3.041,12 

Kalsium (%) 11  0,02 0,04 2,17 
(4)

 

Fosfor (%) 1  0,1 0,16 0,66 
(4)

 
Keterangan :   1   Brosur dagang PT. Sierad Produce Tbk 

          2     Wahyu (1997) 
             3  Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang 
    4   Hasil analisis Lab. Jur. Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 

                      *   TDK= Tepung Daun Katuk. 



Tabel 4. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal ayam petelur 

periode layer (> 51 minggu) 

Komposisi dan Zat makanan Jumlah 

Komposisi: 

 Jagung (%) 52,23 

Bekatul (%) 12,25 

Konsentrat (%) 35,31 

        Customix (%) 0,21 

Total (%) 100 

Zat Makanan: 

Berdasarkan perhitungan (% BK): 

 Energi Metabolis (kkal/kg) 2.868,6 

Protein Kasar (%) 18,1 

Lemak Kasar (%) 3,95 

Serat Kasar (%) 3,88 

Kalsium (%) 3,90 

        Fosfor (%) 0,42 

Berdasarkan Analisa Proksimat 
(1)

:                                  

Energi Metabolis (kkal/kg) 2.707,37 

Protein Kasar (%) 20,29 

Lemak Kasar (%) 5,54 

Serat Kasar (%) 4,91 

Abu (%) 14,06 

Kalsium (%) 4,1
(2) 

        Fosfor (%) 0,6
(2) 

Keterangan: 
1 

Hasil analisis proksimat Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

                       
2   

Hasil analisis Lab. Jur. Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang 

Tabel 5. Kandungan zat makanan pada pakan perlakuan (% BK) 

Zat Makanan Perlakuan 

  P0
(1) 

P1
(3) 

P2
(3) 

P3
(3) 

Energi Metabolis (kkal/kg) 2.707,37 2.712,34 2.717,09 2.721,74 

Protein Kasar (%) 20,29 20,42 20,54 20,66 

Lemak Kasar (%) 5,54 5,61 5,68 5,74 

Serat Kasar (%) 4,91 4,96 5,01 5,06 

Kalsium (%) 4,1
(2) 

4,07 4,04 4,01 

Fosfor (%) 0,60
(2) 

0,60 0,60 0,60 

Keterangan: 
1 

Hasil analisis proksimat Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

                       
 2  

Hasil analisis Lab. Jur. Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang 

          
3 
 Hasil perhitungan berdasarkan analisis proksimat pakan basal (P0) 



3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

langsung dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang 

dilakukan sebanyak 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 5 kali. 

Setiap 1 ulangan terdiri dari 5 ekor ayam petelur. Hasil perhitungan koefisien 

keragaman egg mass pada masa adaptasi yang digunakan untuk penentuan 

rancangan penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Perlakuan yang diberikan adalah  : 

P0 =  Pakan basal tanpa penambahan TDK (pakan kontrol) 

P1 =  Pakan basal +  TDK 1,5 %  

P2 =  Pakan basal +  TDK 3,0 %  

P3 =  Pakan basal +  TDK 4,5 %  

  Penentuan kualitas telur meliputi pengukuran berat telur (g/butir), 

persentase berat putih telur (%), persentase berat kuning telur (%), tebal kerabang 

(mm), dan warna kuning telur dilakukan dengan cara mengoleksi sebutir telur dari 

masing-masing unit percobaan setiap akhir minggu, sedangkan penentuan 

persentase lemak kuning telur (100 % BK) dilakukan dengan cara mengoleksi 

sebutir telur dari masing-masing unit percobaan pada minggu terakhir penelitian. 

3.4 Variabel Pengamatan 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Berat telur (g/butir) adalah berat telur yang diperoleh dari telur utuh yang 

ditimbang dengan  menggunakan timbangan analitik.  

2. Persentase berat putih telur (%) adalah nilai yang diambil dari hasil 

pemisahan kuning telur dan putih telur, kemudian ditimbang. Selanjutnya 



persentase putih telur dihitung dengan membandingkan berat putih telur 

terhadap berat telur utuh dan dikalikan seratus persen. 

3. Persentase berat kuning telur (%) adalah nilai diambil dari hasil pemisahan 

kuning telur dan putih telur, kemudian ditimbang. Selanjutnya persentase 

kuning telur dihitung dengan membandingkan berat kuning telur terhadap 

berat telur utuh dan dikalikan seratus persen. 

4. Warna kuning telur adalah nilai warna kuning telur yang diperoleh dengan 

cara membandingkan warna kuning telur dengan warna kuning dari RCF. 

5. Tebal kerabang (mm) adalah didapat dengan mengukur kerabang yang 

telah dibersihkan lapisan bagian dalamnya dengan menggunakan 

mikrometer. 

6. Persentase lemak kuning telur (%) adalah kadar lemak kuning telur yang 

didapatkan dengan menggunakan Sochlet Extraction dari metode analisis 

lemak kasar. 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis varian dari percobaan 

yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 

perlakuan dengan 5 kali ulangan. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan‟s (Steel and 

Torrie, 1992).  

 

 

 

 



3.6 Batasan Istilah 

1. Tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) adalah daun katuk 

segar yang dikeringkan dengan panas sinar matahari kemudian digiling 

sampai menjadi tepung. 

2. Ayam petelur periode layer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ayam petelur yang berumur 66 - 69 minggu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Ringkasan hasil penelitian yang meliputi rata-rata berat telur (g/butir), 

persentase berat putih telur (%), persentase berat kuning telur (%), skor warna 

kuning telur, tebal kerabang (mm) dan  kadar lemak kuning telur (100 % BK) 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Berat telur, persentase berat putih telur, persentase berat kuning telur, 

skor warna kuning telur, tebal kerabang dan  kadar lemak kuning. 

Variabel 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Berat Telur 

(g/butir) 

68,10 ± 1,34 68,45 ± 3,36 66,50 ± 2,77 65,20 ± 2,92 

Berat Putih Telur 

(%) 

60,87 ± 1,53 61,18 ± 2,50 61,40 ± 1,76 59,83 ± 1,84 

Berat Kuning 

Telur (%) 

24,81 ± 1,16 26,24 ± 0,82 24,97 ± 0,34 26,55 ± 1,84 

Skor warna 

Kuning Telur 

8,15 ± 0,14
a 

8,95 ± 0,11
b 

9,40 ± 0,22
c 

10,25 ± 0,35
d 

Tebal Kerabang 

(mm) 

0,309 ± 0,0104 0,315 ± 0,0097 0,314 ± 0,0123 0,316 ± 0,0056 

Lemak Kuning 

Telur (100     % 

BK) 

39,94 ± 1,87 39,14 ±  0,94 39,90 ± 1,23 39,74 ± 1,84 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Berat Telur 

Pengaruh penambahan TDK terhadap berat telur dapat dilihat dalam grafik 

pada Gambar 1. 

 



 

Gambar 1. Grafik pengaruh penambahan TDK terhadap berat telur (g/butir) 

 

 

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa berat telur dari perlakuan P0, P1, P2 

dan P3 secara berturut-turut adalah (68,10 ± 1,34); (68,45 ± 3,36); (66,50 ± 2,77) 

dan (65,20 ± 2,92) gram/butir. Berat telur tertinggi yaitu pada perlakuan P1 dan 

terendah pada P3. Pada perlakuan P1 berat telur lebih besar daripada perlakuan P0, 

tetapi pada perlakuan P2 dan perlakuan P3 lebih kecil daripada perlakuan P0. 

Sejauh mana pengaruh penambahan TDK dalam pakan terhadap berat telur dapat 

diketahui melalui analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa penambahan 

TDK sampai level 4,5 % (perlakuan P3) memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap berat telur. Hal ini disebabkan pakan perlakuan 

pada perlakuan P0, P1, P2 dan  P3 mempunyai kandungan zat makanan yang hampir 

sama, yaitu masih dalam kebutuhan zat makanan ayam petelur. Selain itu, hasil 

perhitungan tentang konsumsi protein dan lemak (g/ekor/hari) pada tiap perlakuan 

menunjukkan hasil yang hampir sama, yang mana dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

  

68,10 68,45
66,50 65,20

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

P0 P1 P2 P3

B
er

a
t 

T
el

u
r 

(g
)

Perlakuan

P0 P1 P2 P3



Tabel 7. Hasil perhitungan konsumsi protein dan lemak pada tiap perlakuan 

Perlakuan 
Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 

Konsumsi Protein 

(g/ekor/hari) 

Konsumsi Lemak 

(g/ekor/hari) 

P0 119,05 24,16 6,60 

P1 119,13 24,33 6,68 

P2 118,78 24,40 6,75 

P3 118,16 24,41 6,78 

Sumber: Indriyani (2009) 

 Penelitian Santoso (2008) melaporkan bahwa penambahan ekstrak daun 

katuk dalam pakan dengan level sepuluh kali lebih rendah dari yang digunakan 

dalam penelitian ini juga memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap berat 

telur. Menurut Wahyu (1997) faktor yang berpengaruh terhadap berat telur adalah 

protein, asam amino dan asam linoleat yang cukup dalam pakan. Dengan 

demikian kandungan protein yang ada dalam pakan juga harus disertai 

keseimbangan asam amino sesuai kebutuhan ayam petelur. Banyak faktor lain 

yang mempengaruhi berat telur antara lain genetik, tahap kedewasaan, umur, 

beberapa obat-obatan dalam pakan. Disamping itu, senyawa aktif seperti yang 

disebutkan Agustal et al. (1997) dalam Santoso (2002) yaitu monomethyl 

succinate dan cis-2-methyl cyclopentanol asetat, asam benzoat, asam fenil 

malonat, 2-pyrolidinon dan methyl pyroglutamate yang terkandung dalam TDK 

mungkin tidak dapat secara efektif meningkatkan sintesis asam amino dan sintesis 

protein. Hal ini yang mengakibatkan penambahan TDK dalam pakan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap berat telur. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Berat Putih Telur 

Pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap persentase 

berat putih telur (%) dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 2. 



 

Gambar 2. Grafik pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap 

persentase berat putih telur (%) 

 

 Dari Gambar 2. dapat diketahui bahwa persentase berat telur dari 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3 secara berturut-turut adalah (60,87 ± 1,53); (61,18 ± 

2,50); (61,4 ± 1,76) dan (59,83 ± 1,84) %. Penambahan TDK pada perlakuan P1 

dan P2 dalam pakan cenderung meningkatkan persentase berat putih telur bila 

dibandingkan dengan perlakuan P0, sedangkan pada perlakuan P3 menunjukkan 

penurunan bila dibandingkan dengan perlakuan yang lain, meskipun hasil 

perhitungan konsumsi protein (g/ekor) pada tiap perlakuan (Tabel 7) 

menunjukkan nilai yang relatif sama. Sejauh mana pengaruh penambahan TDK 

terhadap persentase berat putih telur dapat diketahui melalui analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun katuk atau TDK sampai level 4,5 % (perlakuan P3) memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase berat putih 

telur. Santoso (2008) melaporkan bahwa penambahan ekstrak daun katuk dalam 

pakan dengan level yang sepuluh kali lebih rendah dari yang digunakan dalam 

penelitian ini memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap persentase berat 

putih telur. Konsumsi protein pakan yang tidak meningkat dapat berkontribusi 
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pada tidak meningkatnya berat putih telur (Anonymous, 2008
b
). Senyawa aktif 

seperti yang disebutkan Agustal et al. (1997) dalam Santoso (2002) yaitu 

monomethyl succinate dan cis-2-methyl cyclopentanol asetat, asam benzoat, asam 

fenil malonat, 2-pyrolidinon dan methyl pyroglutamate yang terkandung dalam 

TDK mungkin tidak dapat secara efektif meningkatkan sintesis asam amino dan 

sintesis protein.  

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Berat Kuning Telur 

Pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap persentase 

berat kuning telur (%) dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap 

persentase berat kuning telur (%) 

 Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa persentase berat kuning telur dari 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3 secara berturut-turut adalah (24,81 ± 1,16); (26,24 ± 

0,82); (24,97 ± 0,34) dan (26,55 ± 1,84) %. Persentase berat kuning telur pada 

perlakuan P1, P2 dan P3 lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan P0. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan pengaruh 

positif terhadap persentase berat kuning telur. Sejauh mana pengaruh penambahan 
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TDK terhadap persentase berat kuning telur dapat diketahui melalui analisis 

statistik. 

 Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun katuk atau TDK sampai level 4,5 % (perlakuan P3) memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase berat kuning 

telur. Hal ini disebabkan konsumsi protein dan lemak yang penting untuk 

pembentukan kuning telur  relatif sama (Tabel 7). Santoso (2008) melaporkan 

bahwa penambahan ekstrak daun katuk dalam pakan dengan level sepuluh kali 

lebih rendah dari yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap persentase berat kuning telur. Sebagaimana pada putih telur, 

senyawa aktif yaitu monomethyl succinate dan cis-2-methyl cyclopentanol asetat, 

asam benzoat, asam fenil malonat, 2-pyrolidinon dan methyl pyroglutamate yang 

terkandung dalam TDK kemungkinan tidak dapat secara efektif meningkatkan 

sintesis asam amino dan sintesis protein. 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor Warna Kuning telur 

Pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap skor warna 

kuning telur dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 4. 



 
Gambar 4. Pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap skor 

warna kuning telur (notasi a, b, c, d menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) pada tiap perlakuan) 

 

Dari Gambar 4 dapat diketahui bahwa skor warna kuning telur dari 

perlakuan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 secara berturut-turut semakin meningkat 

yaitu (8,15 ± 0,14); ( 8,95 ± 0,11); (9,40 ± 0,22) dan (10,25 ± 0,35). Semakin 

tinggi penambahan TDK dalam pakan menyebabkan skor warna kuning telur 

semakin tinggi jika dibandingkan tanpa penambahan TDK (pakan kontrol). Hal ini 

mungkin berkaitan dengan karotenoid yang terkandung dalam TDK. Sejauh mana 

pengaruh penambahan TDK terhadap skor warna kuning telur dapat diketahui 

melalui analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 6) menunjukkan bahwa penambahan 

TDK sampai level 4,5 % ( perlakuan P3) memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap skor warna kuning telur. Oleh karena itu, 

dilanjutkan dengan melakukan uji Jarak Berganda Duncan‟s dan hasilnya 

menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya level TDK dalam pakan, 

warna kuning telur juga meningkat secara signifikan, dimana penambahan TDK 

4,5 % menghasilkan telur dengan skor warna kuning telur paling tinggi. 

8,15

a

8,95

b

9,40

c

10,25

d

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

P0 P1 P2 P3

S
k

o
r 

W
a
rn

a
 K

u
n

in
g

 T
el

u
r

Perlakuan

  P0                                P1                               P2                                P3 



Hasil penelitian yang dilaporkan Indriyani (2009) menunjukkan bahwa 

konsumsi pakan cenderung menurun dengan semakin meningkatnya level 

penambahan TDK, walaupun pengaruh tersebut tidak nyata. Penurunan konsumsi 

pakan tersebut ternyata masih meningkatkan konsumsi TDK. Konsekuensi 

logisnya konsumsi karotenoid dari perlakuan P1 sampai P3 juga semakin 

meningkat. Dengan konsumsi karotenoid yang semakin tinggi, telur yang 

dihasilkan pada saat penelitian mempunyai skor warna kuning yang semakin 

meningkat. Hasil perhitungan konsumsi TDK dan karotenoid pada tiap perlakuan 

dengan asumsi kandungan karotenoid sebesar 7910 µg/100 g TDK (Yuliani dan 

Marwati,1997) dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil perhitungan konsumsi TDK dan karotenoid pada tiap perlakuan 

Perlakuan 
Konsumsi TDK 

(g/ekor/hari) 

Konsumsi Karotenoid 

(µg/ekor/hari) 

P0 0 0 

P1 1,79 141,35 

P2 3,56 281,86 

P3 5,32 420,59 

 

Penelitian Santoso (2008) melaporkan bahwa penambahan ekstrak daun 

katuk dalam pakan dengan level sepuluh kali lebih rendah dari yang digunakan 

dalam penelitian ini juga cenderung meningkatkan warna kuning telur mekipun 

pengaruh yang diberikan tidak nyata. Macam dan jumlah karoten dalam pakan 

mempengaruhi warna kuning telur (Stadelman dan Cotterill,1994).  Menurut 

North (1984) warna kuning telur yang bervariasi disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain strain, variasi individu, penyakit, stres, produksi telur dan pakan. 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang 

Pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap tebal 

kerabang  (mm) dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 5. 



 

Gambar 5. Grafik pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap 

tebal kerabang (mm) 

 Dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa tebal kerabang telur dari perlakuan 

P0, P1, P2 dan P3 secara berturut-turut adalah (0,309 ± 0,0104); (0,315 ± 0,0097); 

(0,314 ± 0,0123) dan (0,316 ± 0,0056) mm. Dapat dilihat bahwa tebal kerabang 

pada perlakuan P1, P2 dan P3 lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan P0. 

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan tepung daun katuk memberikan 

pengaruh positif terhadap tebal kerabang. Sejauh mana pengaruh penambahan 

TDK terhadap tebal kerabang dapat diketahui melalui analisis statistik. 

  Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun katuk atau TDK sampai level 4,5 % (perlakuan P3) memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap tebal kerabang. Meskipun 

demikian kerabang telur pada perlakuan P1, P2 dan P3 lebih tebal daripada 

perlakuan P0. Kerabang berhubungan dengan pakan, yaitu tersedianya mineral 

kalsium (Ca) dan fosfor (P) dalam pakan. Ketersediaan Ca dan P dalam pakan 

perlakuan (Tabel 5) telah memenuhi dan masih dalam batas kebutuhan ayam 

petelur strain Isa Brown (Tabel 2). Hasil perhitungan konsumsi Ca dan P (g/ekor) 
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pada tiap perlakuan menunjukkan nilai yang relatif  sama, yang mana dapat dilihat 

pada Tabel 9.  

Tabel 9. Hasil perhitungan konsumsi Ca dan P pada tiap perlakuan 

Perlakuan Konsumsi Ca (g/ekor) Konsumsi P (g/ekor) 

P0 4,88 0,71 

P1 4,85 0,72 

P2 4,80 0,71 

P3 4,74 0,71 

   

 Penggunaan TDK dalam pakan berpengaruh tidak efektif terhadap 

ketersediaan Ca dan P untuk pembentukan kerabang telur. Anonymous (2004) 

menyatakan bahwa meningkatnya level kalsium dalam pakan dapat meningkatkan  

kualitas kerabang telur pula, meskipun genotip ayam juga mempengaruhi 

kemapuan retensi kalsium selama kalsifikasi kerabang telur. Pembentukan 

kerabang telur memerlukan pemasukan ion-ion karbonat dan ion-ion Ca yang 

cukup untuk membentuk CaCO3 kerabang telur. Tingkat fosfor dalam pakan juga 

penting karena kelebihan fosfor akan menghambat pelepasan kalsium tulang dan 

pembentukan kalsium karbonat dalam kelenjar kerabang sehingga dapat 

mengurangi kualitas kerabang telur. Hasil penelitian menunjukkan tebal kerabang 

pada perlakuan P1, P2 dan P3 lebih tebal daripada perlakuan P0. Menurut Butcher 

and Miles (2001) standar tebal kerabang telur berkisar 0,33 – 0,36 mm. Adanya 

kandungan tanin dan saponin dalam daun katuk dianggap dapat mengganggu 

penyerapan kalsium dalam usus. Namun pengeringan dengan sinar matahari pada 

daun katuk sebelum menjadi tepung mungkin mampu mengurangi kadar tanin dan 

saponin tersebut (Sriana, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tebal 

kerabang telur dibawah standar tebal kerabang telur tersebut, dan tebal kerabang 

tidak dipengaruhi secara nyata oleh penambahan TDK dalam pakan. Clunies et al. 



(1992) dalam Santoso (2008) menyatakan bahwa ayam petelur akan menghasilkan 

kerabang yang tebal dan keras disebabkan oleh retensi kalsium yang lebih baik. 

4.6 Pengaruh Perlakuan Terhadap Lemak Kuning Telur 

Pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap lemak 

kuning telur (% BK) dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik pengaruh penambahan tepung daun katuk atau TDK terhadap 

persentase lemak kuning telur (100 % BK) 

Dari Gambar 6 dapat diketahui bahwa persentase lemak kuning telur dari 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3 adalah (39,94 ± 1,87); (39,14 ± 0,94); (39,90 ± 1,23)  

dan (39,74 ± 1,84) %  (100 % BK). Perlakuan P0 (kontrol) memiliki persentase 

lemak lebih tinggi bila dibandingkan perlakuan P1, P2 dan P3. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan TDK memberikan pengaruh positif terhadap kadar lemak 

kuning telur, karena penurunan kadar lemak dianggap mengindikasikan rendahnya 

kolesterol dalam kuning telur tersebut. Sejauh mana pengaruh penambahan TDK 

terhadap Persentase lemak kuning telur dapat diketahui melalalui analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 8) menunjukkan bahwa penambahan 

TDK sampai level 4,5 % (perlakuan P3) memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap lemak kuning telur. Hasil penelitian terhadap kadar lemak 
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kuning telur relatif sama yaitu berkisar 38,74 – 39,94 % (100 % BK), yang 

mungkin disebabkan konsumsi lemak pada tiap perlakuan relatif sama (Tabel 7). 

Penambahan TDK dalam pakan cenderung menurunkan kadar lemak, yang 

ditunjukkan kadar lemak pada perlakuan P1, P2 dan P3 lebih rendah dibanding 

perlakuan P0 (kontrol). Daun katuk mengandung senyawa aktif, salah satunya 

adalah methyl pyroglutamat. Agustal et al. (1997) dalam Santoso (2002) 

menyatakan bahwa glutamat merupakan senyawa antara dalam sintesis protein. 

Selain itu, glutamat mempunyai peranan penting dalam penghambatan sintesis 

asam lemak. Hal ini yang mungkin menyebabkan persentase lemak kuning telur 

cenderung menurun meskipun pengaruh yang diberikan tidak nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung 

daun katuk di dalam pakan ayam petelur strain Isa Brown umur 66 – 69 minggu 

dapat meningkatkan skor warna kuning telur tanpa mempengaruhi kualitas telur 

yang lain seperti berat telur (g/butir), persentase berat kuning telur (%), persentase 

berat putih telur (%), tebal kerabang (mm) dan lemak kuning telur (100 % BK).  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan untuk melakukan penelitian 

tentang penambahan tepung daun katuk di bawah level 1,5 % dalam pakan ayam 

petelur. 
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Lampiran 1.  Prosedur pembuatan tepung daun katuk (TDK) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Katuk segar 

Dikeringkan dengan sinar 

matahari
 

Tepung Daun Katuk (TDK) 

Digiling dengan ukuran 

saringan 0,75 mm 

 

 

Bahan pakan perlakuan 

Tanaman katuk  

Dipisahkan 

tangkai dan daun 



Lampiran 2. Hasil perhitungan koefisien keragaman egg mass pada masa adaptasi 

untuk penentuan rancangan penelitian  

 

Perlakuan Ulangan Egg Mass (gr)  xx    xx  ²  

P0 

U1 51,66 -5,54 30,69 

U2 61,34 4,14 17,14 

U3 53,40 -3,80 14,44 

U4 57,51 0,31 0,10 

U5 49,91 -7,29 53,14 

P1 

U1 61,94 4,74 22,47 

U2 64,63 7,43 55,20 

U3 63,83 6,63 43,96 

U4 58,66 1,46 2,13 

U5 52,30 -4,90 24,01 

P2 

U1 65,37 8,17 66,75 

U2 54,80 -2,40 5,76 

U3 53,91 -3,29 10,82 

U4 50,29 -6,91 47,75 

U5 54,11 -3,09 9,55 

P3 

U1 55,54 -1,66 2,76 

U2 52,51 -4,69 22,00 

U3 53,91 -3,29 10,82 

U4 50,86 -6,34 40,20 

U5 53,11 -4,09 16,73 

Total  1144,04   496,41 

Rata-rata 57,20 
 

24,82 

Standar Deviasi 4,99     

Koefisien Keragaman 8,71     

Sumber: Indriyani (2009) 

 

Rataan egg mass ayam petelur (X) : 

20,57
20

04,1144



n

x
x  

Standard deviasi (Sd) : 

99,4
19

496,41

1

)( 2








n

xx
Sd  

Koefisien Keragaman (KK) : 

KK = %100
x

Sd
 = %100

57,20

4,99
  = 8,71 % 

Kesimpulan : Egg mass pada awal penelitian memiliki koefisien keragaman kurang dari 

10%, ini menunjukkan bahwa materi yang digunakan dalam penelitian ini 

seragam. 



Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh penambahan TDK terhadap berat telur 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

 1 2 3 4 5 

P0 69,25 69,75 66,75 67,75 67,00 340,50 68,10 1,34 

P1 65,25 71,00 65,00 72,50 68,50 342,25 68,45 3,36 

P2 64,50 71,00 66,25 66,75 64,00 332,50 66,50 2,77 

P3 60,25 66,75 65,25 67,75 66,00 326,00 65,20 2,92 

Total 1.341,25   
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   = 89.981,51 – 89.947,58 

   = 33,93 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 150,86 – 33,93 

= 116,93 

 

 

 



Lanjutan lampiran 3. 

 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

   = 33,93 / 3 

   = 11,31 

  

KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  116,93 / 16 

=  7,31 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 

  =  11,31 / 7,31 

  =  1,55 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 33,93 11,31 1,55 3,24 5,29 

Galat 16 116,93 7,31       

Total 19 150,86         

Keterangan : Analisis Ragam menunjukkan hasil F hitung < F 5%, ini berarti 

bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan perbedaan 

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

 

 

 



Lampiran 4. Analisis statistik pengaruh penambahan TDK terhadap persentase 

berat putih telur 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       

P0 59,89 61,66 59,28 63,12 60,42 304,37 60,87 1,53 

P1 60,89 59,51 65,39 61,00 59,11 305,90 61,18 2,50 

P2 60,42 63,01 60,37 63,69 59,78 307,27 61,45 1,76 

P3 62,40 59,48 57,47 59,08 60,69 299,13 59,83 1,84 

Total 1.216,66     
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   = 74.012,87 

 

JK Total  = FKyij
r

j

t

i


 1

2

1

 

= (59,89)
2
 + (60,89)

2
 + ... + (60,69)

2 
– FK 

   =74.080,89 – 74.012,87    

= 68,02 

 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii


















2

1

 

= 
     

5

13,29990,30537,304
222
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   = 74.020,48 – 74.012,87 

 

   = 7,61 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 68,02 – 7,61 

= 60,41 

 



Lanjutan lampiran 4. 

 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

   = 7,61 / 3 

   = 2,54 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  60,41 / 16 

=  3,78 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 

  =  2,54 / 3,78 

  =  0,67 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 7,61 3,78 0,67 3,24 5,29 

Galat 16 60,41 0,67       

Total 19 68,02         

Keterangan : Analisis Ragam menunjukkan hasil F hitung < F 5%, ini berarti 

bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase berat putih 

telur. 

 

 



Lampiran 5. Analisis statistik pengaruh penambahan TDK terhadap persentase 

berat kuning telur 

Perlakuan Ulangan 
Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5 

P0 24,88 25,13 25,03 22,92 26,11 124,07 24,81 1,16 

P1 24,91 26,07 27,04 26,49 26,66 131,18 26,24 0,82 

P2 24,79 24,68 25,30 24,70 25,39 124,87 24,97 0,34 

P3 28,72 24,76 28,35 25,45 25,46 132,75 26,55 1,84 

Total 512,87 
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   = 13.163,18 – 13.151,65    

= 11,53 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 33,64 – 11,53 

= 22,11 

 

 



Lanjutan lampiran 5. 

 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

   = 11,53 / 3 

   = 3,84 

 

 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  22,11 / 16 

=  1,38 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 

  =  3,84 / 1,83 

  =  2,78 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 11,53 3,84 2,78 3,24 5,29 

Galat 16 22,11 1,38       

Total 19 33,64         

Keterangan : Analisis Ragam menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F 

tabel, ini berarti bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase 

berat kuning telur. 



Lampiran 6. Analisis statistik pengaruh penambahan TDK terhadap warna kuning 

telur 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       

P0 8,25 8,00 8,25 8,00 8,25 40,75 8,15 0,14 

P1 9,00 9,00 8,75 9,00 9,00 44,75 8,95 0,11 

P2 9,50 9,00 9,50 9,50 9,50 47,00 9,40 0,22 

P3 10,25 10,75 10,25 10,25 9,75 51,25 10,25 0,35 

Total 183,75     
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   = 1.699,74 – 1.688,20  

   = 11,54 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 12,36 – 11,54 

= 0,82 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

   = 11,54 / 3 

   = 3,84 

 



Lanjutan lampiran 6. 

 

 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  0,82 / 16 

=  0,05 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 

  =  3,84 / 0,05 

  =  74,57 

 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 11,54 3,84 74,57** 3,24 5,29 

Galat 16 0,82 0,05       

Total 19 0,0017         

Keterangan : ** Analisis Ragam menunjukkan hasil F hitung > F 1%, ini berarti 

bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan perbedaan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap skor warna kuning telur 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

 

SE  = rKTG /  

       = 5/05.0  

       = 0,1 

 

JND 1% 4,13 4,34 4,45 
 

 

JNT 1% 0,413               0,434            0,445  

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 8,15           a 

P1 8,95                 b 

P2 9,40                        c 

P3 10,25                               d 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Analisis statistik pengaruh penambahan TDK terhadap tebal 

kerabang 

 

Perlakuan Ulangan 
Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5 

P0 0,30 0,32 0,32 0,30 0,31 1,54 0,309 0,0104 

P1 0,30 0,33 0,31 0,32 0,32 1,57 0,315 0,0097 

P2 0,31 0,32 0,32 0,30 0,33 1,57 0,314 0,0123 

P3 0,31 0,32 0,31 0,33 0,32 1,58 0,316 0,0056 

Total 

     

6,27 
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   = 1,9658 – 1,9656 

   = 0,0002 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,0017 - 0,0002 

= 0,0015 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

   = 0,0002 / 3 

   = 0,0000592 



Lanjutan lampiran 7. 

 

 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  0,0015 / 16 

=  0,0000961 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 

  =  0,0000592 / 0,0000961 

  =  0,62 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 0,0002 0,0000592 0,62 3,24 5,29 

Galat 16 0,0015 0,0000961       

Total 19 0,0017         

Keterangan : Analisis Ragam menunjukkan hasil F hitung < F 5%, ini berarti 

bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan perbedaan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Analisis statistik pengaruh penambahan TDK terhadap lemak kuning  

telur 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       

P0 38,30 38,50 42,90 39,50 40,50 199,70 39,94 1,87 

P1 39,80 37,60 40,00 39,20 39,10 195,70 39,14 0,94 

P2 40,90 40,00 39,20 41,20 38,20 199,50 39,90 1,23 

P3 39,20 38,80 36,70 37,50 41,50 193,70 38,74 1,84 

Total           788,60     
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   = 31.099,70 – 31.094,50 

   = 5,20 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 42,40 – 5,20 

= 37,20 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan lampiran 8. 

 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

   = 5,20/ 3 

   = 1,73 

KT Galat  = JK Galat / db Galat 

=  37,20 / 16 

=  2,33 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 

  =  1,73 / 2,33 

  =  0,74 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 5,20 1,73 0,74 3,24 5,29 

Galat 16 37,20 2,33       

Total 19 42,40         

Keterangan : Analisis Ragam menunjukkan hasil F hitung < F 5%, ini berarti 

bahwa penambahan TDK dalam pakan memberikan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap lemak kuning telur. 

 

 

 

 

 

 


