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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil pengamatan penampilan produksi ayam petelur 

diperlihatkan pada (Lampiran 1-12). Rataan penampilan 
produksi ayam petelur dari hasil uji t diperlihatkan pada Tabel 
5. 
Tabel 5.    Penampilan Produksi Ayam Petelur Umur 22 – 40 

minggu. 

Keterangan: Superskrip berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

4.1  Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan. 
Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

dikonsumsi setiap ekor ayam setiap hari. Hasil analisis ragam 
diperlihatkan pada (Lampiran 2) menunjukkan bahwa ayam 
petelur yang diberi probiotik dan tidak diberi probiotik tidak 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 
konsumsi pakan. Pemberian pakan selama penelitian dengan 
penjatahan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi ternak 
relatif sama seperti yang ditampilkan berupa grafik pada 
Gambar 4. 

Parameter Perlakuan 
Tanpa Probiotik     Probiotik 

Konsumsi pakan (g/ekor/hari) 118,14  ±  0,02   118,13  ±  0,03  
Produksi telur harian (%)   78,56  ±  2,46 a  82,54  ±  3,45 b 
Bobot telur (g/butir)   57,15  ±  0,57   57,58  ±  0,51  
Egg mass (g/ekor/hari)   45,57  ±  1,34 a  48,07  ±  1,74 b 
Konversi pakan     3,33  ±  0,47     2,93  ±  0,30  
Mortalitas (%)     3,76  ±  3,65     3,73  ±  1,98  
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Gambar 4.Grafik konsumsi pakan ayam petelur umur 22 – 40 

minggu. 
 
Jumlah konsumsi pakan yang sama dapat disebabkan 

oleh pemberian pakan komplit pada ternak dengankuantitas 
dan kualitas nutrisi sama yang disesuaikan berdasarkan 
kebutuhan konsumsi pakan ayam petelur per ekor per hari 
sehingga ayam baik tanpa probiotik maupun yang diberikan 
probiotik selalu mengkonsumsi pakan sampai habis tanpa 
adanya sisa, maka hal itu yang menjadikan tidak terlihatnya 
selisih perbedaan pakan yeng terkonsumsi tiap perlakuan. 
Imbangan protein dan energi dalam pakan sangat berpengaruh 
terhadap konsumsi pakan, dengan demikian imbangan protein 
energi yang sama di dalam pakan perlakuan akan 
menghasilkan konsumsi yang sama. Wahju (1997) 
menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 
konsumsi pakan adalah kandungan protein dan energi pakan, 
ayam akan berhenti makan apabila kebutuhan energi telah 
terpenuhi walaupun tembolok belum penuh dan semakin tinggi 
energi pakan cenderung menurunkan konsumsi. Jumlah pakan 
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yang dikonsumsi ternak diantaranya dipengaruhi oleh 
palatabilitas, kecernaan, dan komposisi zat makanan. Semakin 
palatable suatu pakan, maka semakin banyak jumlah pakan 
yang dikonsumsi, sedangkan pakan yang mudah dicerna atau 
mempunyai kecernaan tinggi lebih cepat meninggalkan 
saluran pencernaan sehingga lebih banyak ruangan yang 
tersedia untuk penambahan konsumsi pakan (Tillman et al., 
1986). Pakan yang diberikan selalu terkonsumsi sama habis 
menunjukkan tingkat palatabilitas, kandungan energi dan 
protein dalam pakan adalah sama. 

 
4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Produksi Telur Harian. 
 Hasil analisis ragam diperlihatkan pada (Lampiran 4) 
menunjukkan bahwa ayam petelur yang diberi probiotik 
memiliki produksi telur harian lebih tinggi dari ayam yang 
tidak diberi probiotik. Perbedaan produksi telur harian 
seperti ditampilkan pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Grafik produksi telur harian ayam petelur umur      

22 – 40 minggu. 
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Hasil pengamatan pemberian probiotik 25 x 106 cfu/ml 
memberikan peningkatan produksi lebih cepat dibandingkan 
tanpa probiotik  dengan  rata-rata peningkatan produksi 
sebesar 8,66 %  pada umur 22 – 29 minggu dan peningkatan  
sebesar 0,58 % setelah umur 30 – 40 minggu. Gunawan dan 
Sundari (2003) melaporkan penambahan Lactobacillus 2 % 
dan 4 % atau 2 dan 4 x 106 cfu/g pakan mampu meningkatkan 
produksi telur (5 - 11%).  

Hasil penelitian pemberian probiotik memberikan 
pengaruh terhadap produksi telur. Hasil penelitian ini juga 
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Kompiang, Supriyati dan Sjofjan (2004) bahwa dengan 
penambahan probiotik kultur Bacillus spp dan Aspergillus 
niger akan meningkatkan produksi telur harian (HDP). 
Peranan penambahan probiotik akan memperbaiki kondisi 
mikroflora dalam saluran pencernaan, meningkatkan aktivitas 
enzim, meningkatkan daya cerna protein dan energi metabolis 
sehingga konversi zat makanan menjadi produk telur di dalam 
tubuh menjadi meningkat. Kondisi ini dapat ditunjang pula 
oleh densitas dan panjang villi usus halus lebih berkembang 
akibat penambahan probiotik, sehingga akan memperluas 
bidang penyerapan zat makanan di dalam usus. Seperti hasil 
penelitian sebelumnya dengan penggunaan probiotik Bacillus 
sp pada ayam dapat meningkatkan densitas dan panjang villi 
usus (Sjofjan, 2003 dan Winarsih, 2005). Bakteri probiotik 
dapat berasosiasi simbiose mutualistis dengan villi-villi usus 
halus dan dapat merangsang pertumbuhan serta berpotensi 
dengan bakteri asam laktat (Lactobacillus sp) di dalam saluran 
pencernaan ayam, khususnya di bagian usus halus akan 
meningkatkan penguraian dan absorbsi zat makanan. 
Penyediaan asam asetat yang diproduksi oleh bakteri asam 
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laktat (Lactobacillus sp) akan bertambah sehingga adanya 
asam asetat banyak tersebut akan masuk kedalam proses 
metabolisme protein untuk diubah menjadi asam-asam amino 
serta peptide (Fuller, 1992 dan Lopez, 2000). Hasil pencernaan 
nutrisi dalam pakan khususnya perombakan protein menjadi 
asam amino oleh enzim tripsin tersebut akan diserap dalam 
usus halus lalu dibawa oleh pembuluh darah ke hati sebagai 
bahan sintesis protein. Protein yang sudah disintesisi dalam 
hati akan dibawa ke organ reproduksi untuk proses 
pembentukan telur. Protein juga digunakan untuk penyusun 
hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron karena 
hormon ini adalah hormon steroid yang penyusunnya berupa 
protein. Sekresi protein pada saluran reproduksi yang lebih 
banyak akan memacu regenerasi ovarium yang melibatkan 
pertumbuhan folikel yolk sehingga produktivitas telur lebih 
tinggi. 

 
4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Telur 

Hasil analisis ragam diperlihatkan pada (Lampiran 6) 
menunjukkan bahwa ayam yang diberi probiotik dan tanpa 
diberikan probiotik tidak menunjukkan perbedaan pengaruh 
yang nyata pada bobot telur. Rataan bobot telur selama umur 
22 – 40 minggu pada ayam tanpa probiotik 57,15 g/butir 
sedangkan bobot telur pada ayam perlakuan probiotik 57,58 
g/butir. Perbedaan pengaruh pemberian probiotik yang hampir 
sama terhadap bobot telur dapat dilihat jelas pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik bobot telur ayam umur 22 – 40 minggu 

 
Bobot telur lebih dipengaruhi oleh kondisi organ 

reproduksi ternak yang mensintesis telur. Yuwanta (1988) 
menambahkan bahwa berat folikel nyata dipengaruhi oleh 
berat badan ayam, semakin berat induk ayam memberikan 
berat ovarium, berat oviduk dan panjang oviduk lebih tinggi 
dari pada berat badan ringan sehingga pertumbuhan folikel 
yolk lebih besar yang juga mempengaruhi bobot telur. Objek 
ternak penelitian diketahui berasal dari strain Isa Brown 
dengan bobot badan rata-rata sama antar perlakuan sebesar 
1300 g/ekor saat awal bertelur, sehingga memiliki hubungan 
antara bobot badan dan besar organ reproduksi terhadap bobot 
telur yang relatif sama. 

Bobot telur juga dipengaruhi oleh pakan yang 
dikonsumsi ternak termasuk nutrisi pakan yang terkandung 
didalamnya. Penambahan Lactobacillus dalam pakan yang 
mengandung protein 17 % menghasilkan ukuran telur yang 
lebih besar, tetapi ketika ditambahkan pada pakan yang 
mengandung protein 14 % tidak menyebabkan perubahan pada 
ukuran telurnya (Cerniglia et al.,1983 dalam Soeharsono dkk, 
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2010). Diketahui bahwa ternak penelitian mendapat perlakuan 
pakan lengkap dan memperoleh hasil tingkat konsumsi yang 
sama, maka pengaruh nutrisi pakan yang tercerna lebih lanjut 
terhadap proses terbentuknya sebutir telur akan menghasilkan 
bobot telur tidak jauh berbeda. Kondisi ini sejalan dengan 
pendapat Keshavarz (2003) bahwa peningkatan atau 
penurunan konsumsi pakan terutama konsumsi protein akan 
mempengaruhi berat telur yang dihasilkan. Kandungan asam 
amino esensial kritis seperti methionin dan kandungan asam 
linoleat yang terdapat dalam lemak pakan yang dirubah oleh 
aktifitas enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol akan 
berpengaruh terhadap bobot telur (Safaa, 2008 dan Keshavarz, 
2003). 

4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 
Hasil analisis ragam diperlihatkan pada (Lampiran 8) 

menunjukkan bahwa ayam yang diberi probiotik dapat 
meningkatkan egg mass dibandingkan yang tanpa diberikan 
probiotik. Perbedaan nilai egg mass perlakuan sebagaimana 
terlihat pada Gambar 7. 

Gambar 7. Grafik Egg Mass ayam petelur umur 22 – 40   
……………minggu. 
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 Hasil pengamatan diketahui nilai egg mass perlakuan 
probiotik mulai menigkat lebih tinggi dibanding ayam tanpa 
probiotik dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,09 
g/ekor/hari mulai umur 22 – 29, setelah umur 30 – 40 minggu 
egg mass lebih tinggi sedikit sebesar 0,63 g/ekor/hari. 
Gunawan dan Sundari (2003) melaporkan bahwa produksi 
telur dan masa telur (egg mass) pada ayam ras petelur dapat 
ditingkatkan melalui penambahan Lactobacillus 104 hingga 
107 cfu/g pakan. Nahashon et al (1994) dalam Soeharsono 
(2010) melaporkan bahwa pada pakan layer yang diberi 
suplemen dengan Lactobacillus menghasilkan egg mass 
(g/ekor/hari) lebih tinggi dibandingkan ayam yang tidak diberi 
suplemen probiotik. Egg mass merupakan perkalian antara 
produksi telur harian dengan bobot telur, ketika dalam 
penelitian ini perlakuan probiotik memberikan pengaruh 
peningkatan produksi telur, ketika dikalikan dengan bobot 
telur maka hasil perhitungan egg mass juga menunjukkan 
perbedaan yang lebih tinggi. Apabila produksi telur harian dan 
bobot telurnya semakin tinggi maka egg mass juga semakin 
tinggi begitu pula sebaliknya. 

 
4.5  Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Hasil analisis ragam diperlihatkan pada (Lampiran 10) 
menunjukkan bahwa ayam petelur yang diberi probiotik dan 
tanpa diberi probiotik tidak menunjukkan perbedaan pengaruh 
yang nyata terhadap konversi pakan. Perbedaan konversi 
pakan perlakuan sebagaimana terlihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik konversi pakan ayam petelur umur 22 – 40 

minggu 
 
Konversi pakan adalah kemampuan ternak dalam 

mengkonversikan pakan yang dikonsumsi menjadi produksi 
telur dalam satuan yang sama pada periode tertentu. Hasil 
penelitian menunjukkan tingkat konversi pakan yang sama, hal 
ini disebabkan oleh jumlah konsumsi pakan yang sama 
sehingga ketika hasil egg mass yang diperoleh berbeda ketika 
dibandingkan dengan jumlah konsumsi yang sama mulai awal 
bertelur hingga puncak bertelur umur 40 minggu sehingga 
perhitungan konsumsi pakan menjadi ikut tidak berbeda secara 
signifikan. Haddadin, Abdulrahim, Hashlamoun dan Robinson 
(1996) melaporkan konversi pakan nyata lebih rendah 
(P<0,05) dengan penambahan 2 % dan 4 % Lactobacillus, 
karena meningkatnya ketersediaan nutrisi dalam pakan, 
sehingga penggunaan pakan dalam menghasilkan telur lebih 
efisien sedangkan Setyowati (2002) dalam Soeharsono, dkk 
(2010) melaporkan bahwa tingkat penambahan probiotik 
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bakteri Bacillus sp. dalam pakan menunjukkan perbedaan 
yang tidak nyata terhadap konversi pakan. 

 Pemberian probiotik terhadap konversi pakan 
dilaporkan memiliki hasil berbeda-beda, hal tersebut bisa 
dipengaruhi oleh jenis strain yang digunakan, level pemberian 
dan metode pemberian sebagai feed additive atau diaplikasikan 
dalam air minum bisa saja hasilnya menjadi berbeda. Konversi 
pakan juga menunjukkan kualitas pakan yang yang 
dikonsumsi ternak, jadi dari hasil penelitian ini diketahui 
konversi pakan tidak berbeda signifikan menunjukkan bahwa 
kualitas pakan yang dikonsumsi ternak adalah sama. 

4.6  Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas 
Hasil analisis ragam diperlihatkan pada (Lampiran 12) 

menunjukkan bahwa tingkat mortalitas ayam petelur yang 
diberi probiotik dan tidak diberi probiotik menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata. Perbedaan tingkat mortalitas 
secara jelas dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Grafik tingkat mortalitas ayam petelur umur 22 – 

40 minggu. 
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Ternak yang tidak diberi probiotik lebih sering terjadi 
kematian yang terjadi di awal produksi (awal pemeliharaan 
layer) secara berturut-turut kematian pada umur 24, 26, 27, 29, 
30, 32, dan 40 minggu yaitu (1,96 %, 3,92 %, 5, 92 %, 10,08 
%, 4,00 %, 2,04 % dan 2,13 % ) sedangkan ayam perlakuan 
probiotik lebih jarang terjadi kematian dengan rentan kejadian 
kematian umur 23, 29, 33, 37 dan 38 minggu (1,96 %, 3,96 %, 
2,00 %, 9,84 % dan 12,04 %) dengan tingkat kematian di awal 
lebih rendah dan baru terjadi kematian tertinggi di pertengahan 
produksi umur 37 dan 38 minggu. Tingkat kematian ayam 
perlakuan probiotik yang tinggi pada umur 37 dan 38 
disebabkan oleh faktor kesalahan manajemen pemeliharaan. 
Kemampuan daya tahan tuhuh ayam perlakuan probiotik yang 
lebih jarang terjadi kematian, menunjukkan bahwa perlakuan 
pemberian probiotik mampu memberikan sistem kekebalan 
tubuh terhadap kejadian penyakit pada awal produksi dan 
mengalami penurunan tingkat imunitas seiring dengan 
bertambahnya umur. Soeharsono, dkk (2010) melaporkan 
sebuah penelitian bahwa ternak yang diberi mikroflora 
tambahan memiliki immunoglobin yang lebih besar dan 
aktivitas phagocitic dan dalam hal ini probiotik dapat 
mempertinggi kemampuan imunitas. Mekanisme kerja 
probiotik dengan berkompetisi antara mikroflora yang baik 
dengan yang jahat. Mekanisme kompetisi dan antagonisme 
diantara bakteri saluran cerna juga mampu mempertahankan 
keseimbangan ekologis dengan mencegah pertumbuhan 
berlebihan dari masing-masing spesies penghuninya. 
Kompetisi dari reseptor adhesi, kompetisi makanan dan 
produksi senyawa inhibitor (antagonis) juga merupakan 
mekanisme yang menghalangi berlebihnya kolonisasi dan 
pertumbuhan bakteri.  Senyawa inhibitor (antagonis) tersebut 
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antara lain asam lemak organik, hydrogen peroksida, asam 
laktat, antibiotik, enzim-enzim dan bakteriosin. Produksi asam 
laktat oleh Lactobacillus menghasilkan pH rendah dan 
menghambat pertumbuhan bakteri pathogen. 

Komposisi ekosistem usus sangat dinamis bergantung 
pada masuknya bahan makanan. Bersama makanan itulah 
mikroorganisme terikut di dalamnya, terlebih apabila pakan 
kotor atau terkontaminasi akan terikut mikroba pathogen yang 
membentuk populasi dan hidup dalam koloni baru, maka pada 
saat itu mulai ada kompetisi. Dalam kondisi stress, baik stress 
karena iklim maupun stress karena perubahan pakan yang 
dikonsumsi baik secara kuantitatif maupun kualitatif maka 
keseimbangan ini berubah. Perubahan yang cukup dinamis 
maka terdapat juga mikroflora yang keberadaannya hanya 
temporer  antara lain spesies bakteri yang menghasilkan asam 
laktat. Bakteri ini berkolonisasi pada membran mukosa 
(mucous layer) dari usus. Mikroflora yang permanen tidak 
berkolonisasi pada usus tetapi mereka secara konstan 
berpindah bersamaan dengan digesta sepanjang saluran usus 
dan pada akhirnya diekskresikan bersama dengan feses, maka 
seiring dengan bertambahnya umur akan terjadi penurunan 
mikroba probiotik. Suatu keadaan dimana jumlah flora utama, 
flora satelit dan flora residual berada dalam rasio >90 : 1: 
0,001 akan hidup bersama secara simbiosis, jika hubungan 
tersebut terganggu kondisinya akan berakibat negatif terhadap 
kondisi tubuh yang jelek dan pertumbuhan terganggu serta 
gejala awal diare yang akut.  

 
 
 

 


