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Effect of Addition Probiotics in Drinking Water 
on Egg Quality Laying Chickens 

 
Catur Sidiq Nugroho1, Osfar Sjofjan2 and Eko Widodo2 

 
ABSTRACT 

 
This study was conducted to determine the effect of 

probiotic in drinking water on egg quality of laying hens. The 
material used in the study, 128 laying hens race type phase 
layer 44 week old Isa Brown. Both of groups received 
different level contained 0 %, 0,15 %, 0,30 %, and 0,45 % of 
LPMC (v/v) added in drinking water. The experiment using a 
Completely Randomized Design (CRD) consisting of 4 
treatments and 4 replications.The variables measure were egg 
weight, eggshell thickness, haught unit, and egg yolk 
cholesterol, if the results show a difference, then followed by 
Duncan's multiple range test. The results showed that the 
addition of probiotics in drinking water on egg quality of 
laying hens provide has no effect (P>0.05) on egg weight (g / 
grain) and eggshell thickness (mm), but it has significant 
effect (P<0.01) on Haught Unit (HU) and egg yolk cholesterol 
(mg/100g). It can be concluded that administration of 
probiotics increase egg weight,  and thickness of the shell, but 
can not increase the yolk cholesterol and haught unit. In layers 
is recommended to use the level of provision of 0.30%, 
because in this range shows the best results. 
 
Keywords: Probiotic, cholesterol, egg quality, laying hens. 
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Pengaruh Penambahan Probiotik dalam Air Minum  
terhadap Kualitas Telur Ayam Petelur 

 

RINGKASAN 
 

Asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas menjadi 
syarat untuk tercapainya produksi telur yang optimal, sumber 
utamanya dari pakan yang diberikan. Penambahan feed 
additive juga dapat melengkapi kandungan nutrisi mikro, 
seperti vitamin, mineral maupun asam amino. Genetik ayam 
yang semakin berkembang berpengaruh pada kebutuhan 
nutrisinya menjadi semakin kompleks. Ayam petelur sekarang 
akan langsung memberikan respon jika kualitas pakan kurang 
sesuai. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012 – 
5 Desember 2012 di peternakan Bapak Ali di Desa Ampel 
Dento, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Analisis 
bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
pemberian probiotik dalam air minum terhadap kualitas telur 
ayam petelur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
manfaat perbaikan manajemen pakan dan minum untuk 
meningkatkan produktivitas ayam petelur. 

Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu 64 ekor 
ayam ras tipe petelur fase layer umur 44 minggu Strain Isa 
Brown produksi PT. Wonokoyo. Perlakuan penelitian terdiri 
dari Pakan Self-mix Free Antibiotik menggunakan empat level 
pemberian probiotik  dalam air minum pada jenis pakan. L0 = 
0 %; L1= 0,15 %; L2= 0,30 %; L3= 0,45 %. Setiap perlakuan 
diulang 4 kali dan setiap ulangan digunakan 4 ekor ayam 
petelur. Variabel yang diamati adalah bobot telur (g/butir), 
ketebalan kerabang (mm), Haught Unit (HU), dan kolesterol 
kuning telur (mg/100g). Metode yang digunakan yaitu 
percobaan lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
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apabila hasil tersebut menunjukkan perbedaan, maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
probiotik dalam air minum terhadap kualitas telur ayam 
petelur tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot 
telur (g/butir) dan ketebalan kerabang (mm) (P>0,05), namun 
menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kolesterol kuning 
telur (mg/100g) (P<0,05), dan menunjukkan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap Haught Unit (HU) (P<0,01). 

Kesimpulan bahwa pemberian probiotik dapat 
menurunkan kolesterol kuning telur dan meningkatkan haught 
unit, tetapi tidak dapat berpengaruh pada bobot telur dan 
ketebalan kerabang. Pada ayam petelur disarankan 
menggunakan level pemberian sebesar 0,30 %, karena dalam 
kisaran ini menunjukkan hasil terbaik. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 Ayam tipe petelur memiliki tingkatan umur dibagi 
menjadi 3 periode yaitu periode starter, grower dan layer. 
Ayam  pada periode starter sampai grower merupakan waktu 
yang signifikan pengaruhnya terhadap produksi telur. Masa 
awal atau periode starter menjamin bagi pertumbuhan seluruh 
organ vital dalam tubuh ayam, jika terhambat maka 
pertumbuhan pada umur berikutnya akan terhambat. 
Mendekati masa produksi atau grower, di dalam tubuh ternak 
terjadi perubahan hormonal untuk mempersiapkan produksi 
telur. Selain itu, ayam juga harus mengalami perlakuan paksa, 
seperti potong paruh ulang, pindah kandang dan pemberian 
vaksin inaktif. Saat mendekati masa produksi atau layer 
diharapkan ayam memiliki bobot badan di atas standar 10 %, 
agar saat mengalami beberapa kondisi yang tidak nyaman dan 
terjadi penurunan bobot badan saat berproduksi telur bobot 
badannya tetap baik. 

Ayam petelur modern saat ini membawa pengaruh 
pencapaian bobot badan yang cukup sulit, permasalahan ini 
terutama terjadi saat masa starter (umur 1 bulan pertama) 
maupun saat mendekati masa produksi telur. Ketertinggalan 
bobot badan sulit ditingkatkan diperiode pemeliharaan 
berikutnya, efeknya akan berpengaruh pada periode produksi 
telur. Ayam yang mengalami masalah pencapaian bobot badan 
di umur 4-5 minggu juga akan mengalami hal yang sama pada 
umur 16 minggu yang berakibat pada kemunduran umur awal 
produksi. Pencapaian bobot badan sesuai standar menjadi 
salah satu parameter utama produktivitas ayam. 
 Bobot badan ayam yang terlalu kecil (tidak memenuhi 
standar) akan berakibat pada produksi telur dengan ukuran 
yang lebih kecil dari standar dan  masa rentang bertelurnya 
menjadi lebih pendek. Kondisi ini sangat sulit untuk 
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dipulihkan, penyebabnya adalah pada masa awal ketika akan 
bertelur. selain itu ayam dituntut untuk menghasilkan telur, 
ayam juga harus menambah bobot badannya sekitar 300 g 
sampai puncak produksi. Keseragaman ayam minimal yang 
harus tercapai ialah 80 %, jika keseragaman turun bisa 
dipastikan puncak produksi akan sulit tercapai. Pencapaian 
target bobot badan dan  keseragaman yang baik harus 
dilakukan sejak awal DOC (Day Old Chick). Keberhasilan 
produktivitas ayam petelur dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain: Pencapaian bobot badan sesuai standar dan 
keseragaman (uniformity), ukuran kerangka (frame size) yang 
optimal, nutrisi yang benar, vaksinasi dan pengobatan yang 
tepat serta stimulasi cahaya. 
 Asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas menjadi 
syarat untuk tercapainya produksi telur yang optimal, sumber 
utamanya dari pakan yang diberikan. Penambahan feed 
additive juga dapat melengkapi kandungan nutrisi mikro, 
seperti vitamin, mineral maupun asam amino. Genetik ayam 
yang semakin berkembang berpengaruh pada kebutuhan 
nutrisinya menjadi semakin kompleks. Ayam petelur sekarang 
akan langsung memberikan respon jika kualitas pakan kurang 
sesuai. 
 Pertumbuhan dan perkembangan ternak dapat 
ditunjang dengan memberikan tambahan suplemen probiotik 
pada ayam petelur periode starter sampai grower agar di 
dapatkan performan produksi fase layer yang optimal sesuai 
standar potensinya. Sejumlah probiotik dilaporkan memiliki 
pengaruh dalam mengatur karakter fisiologis jalur digesti 
antara lain permeabilitas usus dan sistem imun pada mukosa 
usus. Dinyatakan bahwa di dalam usus terdapat, Bifidobacteria 
dan Lactobacilly memproduksi asam lemak rantai pendek, 
asam  laktat dan senyawa anti mikrobia (Awad, 2008). Asam 
lemak rantai pendek yang diproduksi oleh proses fermentasi 
bakteri dilaporkan berperan dalam menstimulasi perbanyakan 
sel epitel usus (Gunal 2006). Jumlah sel epitel yang semakin 
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banyak akan memperluas penampang usus dengan villi usus 
yang lebih panjang, maka akan dapat meningkatkan daya serap 
nutrisi dalam tubuh. Pemberian probiotik tersebut mampu 
memperbaiki konsumsi pakan, meningkatkan produksi telur, 
hen day production, bobot total telur (egg mass) dan 
memperbaiki konversi pakan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Permasalahan yang timbul dari uraian diatas adalah 
bagaimana pengaruh pemberian probiotik probiss dalam air 
minum terhadap kualitas telur ayam petelur. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian probiotik probiss dalam air minum terhadap 
kualitas telur ayam petelur. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 Sebagai bahan informasi bagi peternak, maupun bagi 
pihak yang membutuhkan tentang pemanfaatan probiotik 
probiss dalam air minum untuk meningkatkan kualitas telur 
ayam petelur. 
 
1.5 Kerangka Pikir 

 Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 
peternakan ayam karena mempengaruhi produktivitas ayam. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan biaya 
pakan yang tinggi adalah meningkatkan efisiensi pakan 
dengan menambah bahan pakan tambahan. Untuk mengatasi 
hal tersebut dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu 
dilakukan penambahan probiotik probiss pada pakan yang 
bebas antibiotik (self-mix) melalui air minum dengan level 
pemberian 0 %, 0.15 %, 0.30 %, 0.45% dan dilihat efeknya 
terhadap kualitas telur pada ayam petelur. Pakan yang 
digunakan adalah pakan Self-mix Free Antibiotik. 
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 Pertumbuhan dan perkembangan ayam yang optimal 
dapat tercapai apabila ternak ayam terbebas dari penyakit, 
organ pencernaan dan organ reproduksi tumbuh sesuai fasenya 
serta nutrisi dalam pakan dapat terserap sempurna oleh saluran 
pencernaan. Faktor nutrisi mempunyai pengaruh yang cukup 
besar terhadap perkembangan tubuh ternak. Pemberian 
probiotik pada ayam mulai periode starter sampai grower 
dapat memperbaiki kecernaan pakan sehingga membantu 
merangsang pertumbuhan ternak, meningkatkan efisiensi 
penggunaan pakan dan mengurangi resiko serangan penyakit. 
Bakteri probiotik merupakan mikroorganisme non patogen, 
yang jika dikonsumsi memberikan pengaruh positif terhadap 
fisiologi dan kesehatan inangnya (Schrezenmeir and De Vrese, 
2001). 
 Probiotik probiss merupakan feed additive yang 
berupa mikroorganisme non-patogen yang mekanisme 
kerjanya menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. 
Probiotik juga berfungsi mempertahankan keseimbangan dan 
mengeliminasi mikroorganisme yang tidak diharapkan 
(Soeharsono, 1999). Hal tersebut tidak beda jauh dengan 
Fuller (1997) yang menyatakan bahwa probiotik adalah pakan 
tambahan berupa mikroba hidup yang dapat menguntungkan 
bagi inangnya dengan jalan memperbaiki keseimbangan 
mikroba dalam saluran pencernaan. 
 Probiotik mempunyai prospek untuk digunakan 
sebagai pakan aditif dan dapat diberikan melalui pakan 
maupun air minum. Produksi unggas dapat meningkatkan 
sampai 10% melalui perbaikan konversi pakan dan 
menurunkan angka kematian hingga 50% sehingga 
produktivitasnya meningkat dengan nyata (Kompiang, 2009). 
 Penambahan kultur Latobacillus acidophilus dan 
Lactobacillus casei dalam pakan ayam petelur dapat 
menungkatkan hen day production, memperbaiki konversi 
pakan, meningkatkan bobot dan kualitas telur (Dilworth dan 
Day, 1978; Tortuero dan Fernandez, 1995). Penggunaan 
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probiotik sebanyak 100 mg/kg di dalam pakan ternyata dapat 
meningkatkan produksi telur sebanyak 5 % (Mohan dkk, 
1996). Apabila probiotik diberikan dalam jumlah lebih banyak 
(150mg/kg pakan) ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol 
serum daeah dari 176,5 mg/10ml menjadi 114,3 mg/10 ml. 
Penggunaan Lactobacillus acidophilus nyata meningkatkan 
produksi telur, memperbaiki konversi pakan serta menurunkan 
kadar kolesterol kuning telur, tetapi total lipid dan trigliserida 
dalam kuning telur dan serum darah tidak berbeda nyata 
(Tortuero dan Fernandez, 1995; Abdurrahim dkk, 1996). 
 
1.6 Hipotesis 
 Pemberian probiotik probiss dalam air minum dapat 
meningkatkan kualitas telur ayam petelur. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Probiotik  
 Probiotik adalah pakan tambahan yang berfungsi 
untuk mengatur keseimbangan mikroba di dalam saluran 
pencernaan ternak. Mikroba yang dapat dipakai sebagai bahan 
probiotik ditentukan berdasarkan berbagai kriteria dengan 
penekanan bahwa mikroba tersebut tidak bersifat racun dan 
aman untuk dikonsumsi. Probiotik mengandung kultur tunggal 
atau campuran yang terdiri atas bakteri, kamir dan kapang 
(Widyastuti, 1996).  
 Menurut Harimurti, Rahayu, Nasroedin dan Kurniasih 
(2005) probiotik berbeda dengan antibiotik, bahwa probiotik 
merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan 
terjadinya proses penyerapan komponen probiotik dalam 
tubuh ternak, sehingga tidak terdapat residu dan tidak terjadi 
mutasi pada ternak. Antibiotik merupakan senyawa kimia 
murni yang mengalami proses penyerapan dalam saluran 
pencernaan.  
 
2.1.1 Kandungan probiotik 
 Probiotik sebagai aditif tambahan untuk ternak harus 
tidak bersifat racun dan aman untuk dikonsumsi. Seleksi 
mikroba yang akan dipakai pada pembuatan probiotik harus 
menekankan pada jenis mikroba yang sudah umum 
dikonsumsi. Probiotik dapat mengandung kultur tunggal, 
misalnya bakteri atau kapang, tetapi dapat juga campuran 
keduanya. Kelompok bakteri yang umum dipakai adalah 
bakteri asam laktat (Widyastuti, 1996). Pengertian lain 
diungkapkan oleh Fuller (1992) bahwa probiotik adalah 
makanan tambahan berupa mikroba hidup, baik bakteri, 
kapang/yeast yang dapat menguntungkan bagi inangnya 
dengan jalan memperbaiki keseimbangan mikroba dalam 
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saluran pencernaan. Probiotik juga diartikan sebagai zat yang 
disekresikan oleh suatu mikroba yang dapat merangsang suatu 
mikroba lain. Probiotik memberikan pengaruh yang 
berlawanan dengan antibotik. Antibiotik diartikan sebagai zat 
yang dapat mematikan mikroba lain, seperti yang dipakai 
secara meluas pada pengobatan penyakit infeksi. Keberadaan 
mikroba harus dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba 
lain dalam arti yang positif.  
 Beberapa mikroba yang mempunyai potensi sebagai 
probiotik antara lain adalah Lactobacillus acidophilu 
,Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus delbrueckti, Lactobacillus lactis, Lactobacillus 
cellobiosus, Lactobacillus brevis, Aspergillus oryzae, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium pseudologum, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium suis, 
Bifidobacterium thermophilum, Bacillus subtilis, Enterococcus 
faecum, Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus faecium, 
dan Streptococcus intermedius (Kompiang, 2009).  
 Fuller (1992) menyebutkan bahwa probiotik dapat 
mengandung satu atau sejumlah lebih strain mikroorganisme 
dalam bentuk powder, tablet, granula atau pasta dan dapat 
diberikan kepada ternak secara langsung melalui mulut atau 
dicampur dengan air maupun pakan. Probiotik diklasifikasikan 
dalam dua tipe yaitu kultur microbial hidup, sebagai contoh 
adalah probiotik starbio dan produk microbial fermentasi 
contohnya adalah kultur yeast Saccharomyces cerevisiae, 
Aspergilus niger, Aspergilus oryzae dan Lactobacillus 
acidophilus. 
 
2.1.2 Probiotik untuk ayam 
 Probiotik pada ayam biasa diberikan melalui air 
minumnya dan sangat baik diberikan pada ayam yang 
dikandangkan dan dalam keadaan stress. Ayam sangat mudah 
terserang penyakit yang sering kali mengakibatkan kematian. 
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Lactobacillus mempunyai pengaruh antagonisme terhadap 
berbagai jenis dan strain Salmonella dan Escherichia coli (Jin, 
Abdullah dan Jalaludin, 1996). Penggunaan probiotik pada 
ayam mempunyai pengaruh positif, diantaranya menambah 
produksi asam laktat, hydrogen peroksida, antibiotika, enzim, 
vitamin B dan meningkatkan kompetisi antagonis dengan 
mikroba patogen dalam melakukan penempelan pada saluran 
pencernaan. Pemberian probiotik starbio dapat melindungi 
ternak dari keracunan amonia sebagai konsekuensi 
meningkatnya degredasi protein pakan, selain itu juga dapat 
meningkatkan jumlah mikroba dalam saluran pencernaan yang 
menghasilkan enzim pengurai zat makanan sehingga zat 
makanan tersebut mudah diserap tubuh (Mesrawati, 2001). 
Penggunaan probiotik 0,25 % dalam pakan ayam petelur 
mampu meningkatkan 19 – 26 % produksi telur, menekan 
konversi pakan dan kadar air kotoran ayam serta memberikan 
tambahan penghasilan sebanyak 44 hingga 48 % bagi peternak 
(Faishal, 2008). 
 
2.1.3 Mikroba probiotik dalam Saluran Pencernaan 
 Saluran pencernaan unggas apabila dilihat secara 
aspek mikrobiologis dapat dikelompokkan menjadi lima 
bagian yaitu tembolok (crop), rempela, usus halus, sekum, 
kolon dan kloaka. Mikroflora pada saluran cerna terdiri dari 
jutaan mikroba yang secara alamiah hidup di dalam lumen 
saluran cerna. Terdapat 400 – 500 spesies terdapat dalam 
saluran cerna. Komposisi mikroflora meliputi bakteri 
komensal, bakteri patogen maupun bakteri apatogen. 
Harimurti, Rahayu, Nasroedin dan Kurniasih (2005) 
melaporkan hasil penelitian isolasi bakteri asam laktat yang 
berasal dari saluran pencernaan ayam didominasi oleh 
Lactobacillus murinus, Pedicoccus acidilactici dan 
Streptococcus thermophilus. Lactobacillus murinus 
merupakan bakteri asam laktat yang habitatnya adalah saluran 
pencernaan, sedangkan Pedicoccus acidilactici dan 
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streptococcus thermophilus adalah bakteri asam laktat yang 
tahan terhadap suhu tinggi. 
 
2.1.4 Mekanisme kerja mikroba probiotik  
 Menurut Abun (2008) probiotik merupakan mikroba 
hidup yang a-patogen, yang mekanisme kerjanya mendesak 
mikroba non-indigenous keluar dari ekosistem saluran 
pencernaan, dan menggantikan lokasi mikroba pathogen di 
dalam saluran pencernaan. Probiotik berasal dari mikroba 
indigenous, maka proses translokasi yang terjadi berjalan 
secara alamiah di dalam ekosistem usus. Mikroba pathogen 
non-indegenous merupakan benda asing, oleh karena itu 
didesak keluar dari saluran pencernaan. Mekanisme probiotik 
ini dalam usus adalah dengan mempertahankan keseimbangan, 
mengeliminasi mikroba yang tidak diharapkan atau bakteri 
pathogen dari induk semang. Mekanisme kerja mikroba 
probiotik adalah pertama, dapat menghasilkan asam, sehingga 
pH menjadi rendah. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi 
mikroorganisme patogen. Kedua, beberapa mikroba probiotik 
dapat menghasilkan bahan antimikroba (bakteriosin) yang 
dapat melibatkan pertumbuhan mikroba lain yang tidak 
menguntungkan. Ketiga, mikroba probiotik dapat berkembang 
biak di dalam saluran pencernaan dan berkompetisi dengan 
mikroba patogen. Keempat, mikroba probiotik berkompetisi 
dengan mikroba pathogen untuk berikatan dengan reseptor 
yang sama.  
 Menurut Astuti dan Rahmawati (2010) mikroba dari 
jenis Streptococcus sp mampu menghasilkan asam laktat yang 
merupakan senyawa antimikrobia karena mampu menghambat 
mikrobia lain. Kemampuan asam laktat dalam menghambat 
dan menekan petumbuhan mikrobia lain yang umumnya 
adalah patogen, pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan 
saluran pencernaan dan produktivitas ternak. Mekanisme 
penghambatan pertumbuhan bakteri patogen oleh asam laktat 
dapat melalui berbagai cara. Proses metabolisme yang 
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dilakukan oleh Streptococcus sp akan menghasilkan akumulasi 
asam laktat dalam medium, sehingga menyebabkan penurunan 
pH (efek pengasaman) pada medium. Asam laktat terdisosiasi 
di dalam sel bakteri yang mengakibatkan pH internal sel 
menurun. Penurunan pH ini selanjutnya dapat mengganggu 
aktivitas sel bakteri tersebut, diantaranya berkaitan dengan 
penghambatan pertumbuhan oleh aktivitas enzim seperti yang 
telah dijelaskan pada pembahasan penurunan pH sebelumnya. 
Mekanisme efek pengasaman ini dapat menguntungkan bagi 
pertumbuhan bakteri asam laktat termasuk Streptococcus sp 
karena BAL telah teruji mampu bertahan dalam pH asam, 
sedangkan sebagian bakteri patogen tidak dapat bertahan pada 
pH asam. 
 
2.2 Ayam petelur  
 Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang 
dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam  petelur  
merupakan ayam yang  mempunyai sifat unggul dalam 
produksi telur atau ayam yang kemampuan produksi telurnya 
tinggi. Ayam petelur dipelihara untuk diambil telurnya hingga 
umur afkir atau  sekitar 72 minggu. Dalam pemeliharaannya, 
ayam petelur dikelompokkan menjadi 3 periode yaitu periode 
starter (1 hari – 8 minggu), grower (8 – 20 minggu) dan layer 
(20 minggu sampai akhir) (Anonim,2009). Ayam petelur 
apabila dipelihara dengan baik mampu memproduksi telur 250 
sampai 300 butir telur per tahun. Produksi tersebut dapat 
dicapai apabila faktor bibit, pakan dan pengelolaan termasuk 
faktor lingkungan harus diperhatikan. Ayam petelur sampai 
umur 74 minggu memiliki nilai kemampuan produksi telur 
rataan per ekor ayam bisa mencapai 326 butir (sekitar 20,3 kg 
telur).(Riswantiyah, Yuwanta dan Zuprizal, 1998). 
 Produksi telur dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 
keturunan, pakan, cara pemeliharaan dan penyakit. Konsumsi 
pakan, protein dan energi sangat berpengaruh terhadap 
produksi telur. Pada ayam dalam masa puncak produksi maka 
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konsumsi pakan, protein dan energi juga harus ditingkatkan 
untuk mencukupi kebutuhannya.Yuwanta (1983) menyatakan 
bahwa tinggi rendahnya produksi telur sangat dipengaruhi oleh 
hereditas, fisiologi, umur dewasa kelamin dan waktu menetas. 
Ensminger (1982) mendiskripsikan bahwa telur merupakan 
penampilan fisik dari hasil kerja semua susunan syaraf dan 
kelenjar endokrin yang mempunyai kandungan protein, 
vitamin dan mineral yang cukup serta mempunyai nilai biologi 
94 skala 100. Penampilan produksi ayam petelur dinyatakan 
baik bila produksi telur per tahun per ekor 270 butir, konversi 
pakan kurang dari 3,6 %, kematian kurang dari 10 % dan 75 % 
telur yang dihasilkan termasuk grade A, 95 % atau lebih telur 
yang dihasilkan diterima di pasaran, telur pecah kurang dari 2 
% sedangkan mortalitas ayam umur sehari sampai 5 bulan 
kurang dari 5 %. 
 Pemeliharaan masa produksi diawali pada saat ayam 
telah mencapai umur 18 minggu. Pada saat itu ayam sudah 
mencapai fase kedewasaan. Kedewasaan ayam ini ditandai 
dengan suatu perubahan fisik dan perilaku. Perubahan fisik 
dan perilaku semacam itu merupakan akibat atau pengaruh 
dari perkembangan organ reproduksi yang semakin masak. 
Pada saat itu ayam mulai berproduksi. Awal produksi 
sebanyak 5 % dicapai pada saat ayam umur 20-21 minggu, dan 
selanjutnya akan mengalami peningkatan terus sampai puncak 
produksi dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah 
puncak produksi maka sedikit demi sedikit produksi mulai 
menurun. Namun, produksi ini akan berlangsung lebih dari 52 
minggu. Selama masa produksi, tuntutan hidup ayam berupa 
nutrisi khususnya protein meningkat lebih tinggi dari pada 
masa remaja, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan 
tubuh dan berproduksi. Jika tuntutan hidup ini tidak terpenuhi, 
maka ayam jenis unggul tidak akan dapat menampilkan 
keunggulanya (Setiawan, 2011). 
 Keberhasilan usaha ayam petelur layer bukan perkara 
yang mudah. Sejumlah data dan perhitungan diperlukan untuk 
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menentukan tingkat keberhasilan ternak yaitu tingkat 
pencapaian produktivitas. Nilai standar produktivitas ayam 
telah ditentukan oleh perusahaan pembibit (breeder). Standar 
tersebut meliputi hen day, bobot telur, lama produksi, konversi 
pakan, ketebalan, daya hidup dan pertumbuhan. Ayam petelur 
strain Isa Brown memiliki standar bobot badan pada umur 18 
minggu sebesar 1,54 – 1,6 kg, serta target FCR dari umur 18 – 
76 minggu sebesar 2.06 – 2.16, puncak produksi bisa dicapai 
umur 26 minggu dg kisaran 94 – 96 %, dengan daya hidup 
(liveability) sampai afkir yaitu 93.7%. Standar genetik yang 
dimiliki ayam petelur strain Isa Brown ditampilkan pada 
Gambar 1 dan 2. 
 

Gambar 1. Grafik Standar Pertambahan Bobot Badan Ayam Petelur 
Strain Isa Brown (Anonymous, 2011b). 
 

Gambar 2. Grafik Standar Produksi Ayam Petelur Strain Isa Brown 
(Anonymous, 2011b). 
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Periode bertelur ayam mulai dihitung sejak ayam 
mancapai produksi telur 5 % hingga lebih rendah dari 50 %. 
Hen day Production adalah suatu ukuran efisiensi teknis 
produksi telur yang membandingkan antara produksi hari itu 
dengan jumlah ayam yang hidup hari tersebut. Produksi rataan 
ayam petelur selama hidupnya ialah 80 % dengan HDP saat 
mencapai puncak produksi pada angka 95 % dan persistensi 
produksi (lama bertahan dipuncak) selama 23 – 24 minggu 
(rataan strain ayam petelur). Ayam petelur coklat akan mulai 
bertelur pada umur 18 minggu. Faktor yang menentukan saat 
mulai bertelur adalah kedewasaan kelamin, pemberian cahaya 
tambahan, kuantitas dan kualitas ransum yang diberikan. 
Ayam petelur yang diberikan cahaya tambahan dimalam hari 
akan bertelur lebih cepat dengan telur yang kecil – kecil pada 
awal masa bertelur. Perlakuan yang diberikan pada masa awal 
dan remaja akan terlihat akibatnya di masa bertelur 
(Anonymous, 2011).  
 Ayam petelur setelah mencapai umur 5 bulan atau 
berproduksi 5% dapat diberikan pakan layer. Pergantian pakan 
dari grower ke makanan layer dilakukan secara bertahap 
dengan komposisi 10 bagian makanan baru dan 90 bagian 
lama (pada minggu-minggu pertama), kemudian 20 bagian 
makanan baru dan 80 bagian makanan lama, sampai akhirnya 
bisa diganti secara total. Konsumsi pakan terus meningkat 
secara bertahap dari minggu ke 1 berproduksi sampai pada 
minggu ke 7. Hal ini seiring dengan peningkatan produksi 
telur dari 5 % pada minggu ke 1 menjadi 82 % pada minggu 
ke 7. Setelah itu terjadi penurunan konsumsi pakan diikuti 
penurunan produksi telur setelah mencapai puncak produksi 
pada minggu ke 9 yaitu 92 % menjadi 64 % pada minggu ke 
52. Produksi telur per tahun per ekor rataan sebanyak 267 butir 
dengan jumlah konsumsi pakan 38,1 kg untuk petelur tipe 
ringan (Leghorn) dan 40,4 kg untuk ayam petelur tipe medium 
(Anonymous, 2009). Konsumsi pakan yang dihabiskan ternak 
perlu dipertimbangkan berdasarkan konfersi pakan. Konversi 
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pakan adalah perbandingan jumlah konsumsi pakan pada satu 
minggu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada 
minggu itu, bila rasio kecil berarti pertambahan bobot badan 
ayam memuaskan atau ayam makan dengan efisien. Hal ini 
dipengaruhi oleh besar badan dan bangsa ayam, tahap 
produksi, kadar energi dalam pakan, dan temperatur 
lingkungan. Konversi pakan pada ayam petelur merupakan 
jumlah pakan yang dikonsumsi ayam untuk menghasilkan 
sebutir telur. Ayam yang baik akan mengkonsumsi sejumlah 
pakan lebih sedikit dibandingkan telur yang dihasilkan. Satu 
kilogram pakan idealnya dapat menghasilkan satu kilogram 
telur atau lebih. Nilai standar FCR ayam petelur berkisar 2,1 –
2,3 (Anonymous, 2011). 
 Bobot telur ayam akan mengikuti bobot badan. Setiap 
masalah dan setiap penurunan dalam konsumsi 
pakan/minuman akan tampak pertama-tama pada bobot telur. 
Kemamp uan ternak mengubah zat-zat makanan ditunjukkan 
dengan pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 
merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan dan produksi telur. Eva (2008).menjelaskan 
bahwa sebutir telur merupakan suatu perpaduan seimbang 
antara protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air. 
Pakan ternak harus mengandung kelima unsur tersebut. Ketika 
ayam sedang bertelur membutuhkan air sebanyak dua kali 
kebutuhan pakan, namun apabila kekurangan air pembentukan 
telur tidak akan terjadi sempurna. Setiap butir telur yang 
rataan bobotnya sekitar 56 g terdapat sekitar 40 g air. 
 
2.3 Kualitas Telur Ayam Petelur  
2.3.1 Bobot Telur  
 Bobot telur dipengaruhi oleh beberapa faktor di 
antaranya bangsa dan tipe ayam, umur ayam, perbedaan 
musim, faktor fisiologis ternak, pakan, temperatur dan 
kelembaban lingkungan, tingkat kedewasaan kelamin, obat-
obatan dan penyakit (Aitken et al., 1973; Oluyemi dan Robert, 
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1979; Romanoff dan Romanoff, 1992; Wahju, 1992). Telur 
yang di hasilkan ayam tua lebih besar dari pada telur dari 
ayam muda. Bobot telur yang di hasilkan selama satu tahun 
tidak seragam, bobot telur tertinggi diperoleh pada saat musim 
dingin dan mengalami penurunan bobot pada musim panas. 
Bobot telur dari satu galur bervariasi sesuai dengan bobot 
badannya. Ayam petelur mempunyai bobot badan ringan, 
cenderung menghasilkan bobot telur kecil (Bolton et al., 
1970). Faktor nutrisi ransum terpenting yang mempengaruhi 
bobot telur adalah protein, asam amino yang cukup di dalam 
pakan, dan asam linoleat serta kandungan rasio mineral Ca dan 
P (Wahju, 1992).  
 Bobot telur juga dipengaruhi oleh genetik, pakan, 
umur, dan temperatur lingkungan, bangsa, bobot badan dan 
tingkat produksi (Lilie et al., 1976 dan North, 1992). Apabila 
temperatur lingkungan meningkat, maka bobot telur cenderung 
menurun. Ayam petelur yang dipelihara pada temperatur 
lingkungan 38 oC terjadi penurunan bobot telur sebesar 20 %. 
Penurunan ini karena meningkatnya aliran darah pada perifer 
dan berkurangnya aliran darah pada organ reproduksi, 
akibatnya terjadi pengurangan zat makanan yang dibutuhkan 
dalam pembentukan telur terutama protein Ca dan P. 
Temperatur lingkungan tinggi juga menyebabkan total bobot 
kuning telur berkurang. Kecilnya kuning telur akan 
mengakibatkan deposisi putih telur dan komponen lainnya 
berkurang. 
 
2.3.2 Ketebalan Kerabang Telur 
 Tebal kerabang adalah salah satu penilaian kualitas 
telur secara eksterior. Faktor-faktor yang mempengaruhi tebal 
kerabang adalah umur ayam, suhu, lingkungan, tingkat 
produksi, penyakit, sifat genetik, dan protein pakan. Tebal 
kerabang minimum adalah 0,33 mm, apabila kurang dari 
ketebalan tersebut maka telur akan mudah pecah (Ramanoff 
dan Ramanoff, 1992; Winter dan Funk, 1992). Makin 
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meningkat umur ayam, semakin rendah kualitas kerabang, hal 
ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor: 

a. Kemampuan ayam untuk menyerap Ca berkurang 
b. Persediaan Ca dalam tubuh berkurang 
c. Efek genetik. 

 
2.3.3 Haugh Unit 
 Penilaian kualitas telur dapat ditentukan secara 
eksterior (bentuk, bobot jenis, tebal kerabang), dan kondisi 
interior (rongga udara, warna kuning telur, haugh unit, dan 
noda darah). Haugh unit merupakan salah satu cara yang 
paling sering digunakan untuk mengukur kualitas putih telur 
dari telur, karena praktis dan sederhana (North, 1992; Wesley 
dan Stadelman, 1994). Cara mengukur haugh unit yaitu 
setelah bobot telur di timbang, selanjutnya di pecahkan dan 
langsung di letakkan di atas permukaan yang datar (kaca 
bening), kemudian diukur tinggi putih telur yang kental (thick 
putih telur) dengan menggunakan “tripod micrometer”. Putih 
telur terdiri dari dua bagian, bagian yang cair (thin putih 
telur)dam bagian yang kental (thick putih telur). Haugh unit 
kaitannya dengan putih telur dalam hal diameter dari thick 
putih telur, semakin kecil diameter thick putih telur semakin 
tinggi nilai haugh unit. Nilai haugh unit dipengaruhi oleh 
tingkat protein di dalam pakan (Sugandi et al., 1975). 
Sedangkan kualitas putih telur dan bobot jenis telur tidak 
dipengaruhi oleh tingkat energi atau protein dala ransum 
melainkan dipengaruhi oleh galur. 
 
2.3.4 Kolesterol Kuning Telur 

Kolesterol merupakan komponen dalam bahan pangan 
asal hewani yang mengkhawatirkan konsumen karena 
kaitannya sebagai penyebab aterosklerosis pada pembuluh-
pembuluh arteri yang mengakibatkan berbagai penyakit. Sisi 
positif dari kolesterol adalah perannya sebagai elemen penting 
dari otak manusia dan sebagai penopang struktur sel. Manusia 
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menginginkan telur konsumsi dengan kadar kolesterol yang 
rendah. Kolesterol pada pakan ternyata ada hubungannya 
dengan kadar kolesterol pada telur, ada indikasi bahwa 
meningkatnya konsentrasi kolesterol dalam pakan juga 
meningkatkan kadar kolesterol telur (Saerang, 2003). 

Penyakit yang diakibatkan oleh kadar kolesterol yang 
berlebihan dapat timbul karena konsumsi makanan yang 
mengandung kadar kolesterol tinggi misalnya jeroan, kerang-
kerangan, daging berlemak, dan kuning telur. Telur 
sebenarnya memiliki komposisi nutrisi yang lengkap. Namun, 
Wiradimadja, dkk. (2005) menyebutkan bahwa ayam petelur 
cokelat menghasilkan telur dengan kandungan kolesterol 17,08 
mg/g telur, sedangkan ayam petelur putih menghasilkan telur 
dengan kandungan kolesterol sebesar 17,41 mg/g telur. 
Sedangkan menurut Saerang (2003) kandungan kolesterol 
dalam telur mencapai 385 mg/100g telur. Kolesterol dalam 
telur ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena jika tidak 
ditangani dengan metode pemeliharaan yang tepat, tidak 
menutup kemungkinan akan berdampak buruk pada 
masyarakat dalam jangka panjang.  

Kolesterol dari telur diserap oleh usus dan bergabung 
dengan kilomikron dan diangkut oleh LDL (Low Density 
Lipoprotein) dalam darah untuk dialirkan ke seluruh jaringan 
tubuh (Saerang, 2003). WHO (1990) menganjurkan konsumsi 
lemak sebanyak 15 - 30 % dari kebutuhan energi total 
dianggap baik untuk kesehatan karena jumlah ini memenuhi 
kebutuhan akan asam lemak essensial dan untuk membantu 
penyerapan vitamin larut-lemak.  

Sebagian besar kolesterol dibentuk di hati, walaupun 
semua sel mampu memproduksi kolesterol (Hirakawa, 2005). 
Hati mensintesis sekitar 20 % kolesterol dalam tubuh. Total 
produksi kolesterol termasuk yang diserap dari makanan dan 
hasil sintesa dalam tubuh kira-kira 1 g/hari. Jumlah kolesterol 
yang direkomendasikan sekitar 300 mg/hari. (Gropper  et al., 
2005). Orang dewasa normal, mensintesa kolesterol sekitar 
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1g/hari, dan mengkonsumsinya sekitar 0,3 g/hari. Kecepatan 
sintesa kolesterol tergantung pada intake kolesterol dari 
makanan (King, 2010). Pada telur ayam (kuning telur) 
memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan 
jenis produk lainnya.   

Kolesterol dalam makanan diserap dari usus bersama 
lipid lainnya, termasuk kolesterol yang disintesis dalam usus, 
diubah ke dalam kilomikron dan Very Low Density 
Lipoprotein (VLDL). Sebanyak 80-90% kolesterol yang 
diserap, diesterifikasikan dengan asam lemak rantai panjang 
dalam getah bening (Murray  et al., 2003). Potter (2007) 
menyatakan bahwa kolesterol dari makanan sebesar 335 
mg/hari masuk ke saluran pencernaan dalam bentuk 
kilomikron.  Selanjutnya masuk ke hati dan mengalami sintesa 
sebanyak 800 mg/hari.  Kilomikron yang masuk ke hati 
disintesa menjadi HDL dan VLDL. Very Low Density 
Lipoprotein selanjutnya diubah menjadi LDL, dan bersama 
dengan HDL masuk ke jaringan periperal, kulit, dan kelenjar 
endokrin. Diagram peredaran kolesterol dalam tubuh disajikan 
pada Gambar 3. 

Kolesterol dalam tubuh diserap dalam bentuk asam 
kolat di hati yang dikonjugasikan dengan bahan lain 
membentuk garam empedu. Garam empedu membantu 
pencernaan dan penyerapan lemak (Hofmann, 2004; 
Hirakawa, 2005).  Kolesterol dari makanan dan hasil sintesa 
digunakan dalam pembentukan membran dan sintesa hormon 
steroid dan asam empedu. Sebagaian besar jumlah kolesterol 
digunakan dalam proses sintesis asam empedu (King, 2010).  
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Gambar 3. Peredaran kolesterol dalam tubuh (Sumber: Potter, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berdasarkan kerapatannya (densitas), kolesterol dapat 
di bedakan menjadi:  kilomikron, Very Low Density 
Lipoprotein (VLDL), Low Density Lipoprotein (LDL), High 
Density Lipoprotein (HDL). Dari keempat jenis lipoprotein 
tersebut, LDL memiliki kadar kolesterol yang paling tinggi, 
sedangkan kadar protein tertinggi terdapat pada HDL (Gropper  
et al., 2005; Hirakawa, 2005). Selain itu ada juga Intermediate 
Density Lipoprotein (IDL), yang memiliki densitas antara 
VLDL dan LDL.  Kilomikron merupakan lipoprotein pertama 
yang dibentuk dari konsumsi lemak. Selain kilomikron, 
lipoprotein lainnya merupakan hasil sintesa lemak dalam 
tubuh (Gropper  et al., 2005). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.  
 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012-
5 Desember 2012 di Peternakan Bapak Ali Desa Ampel Dento 
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Analisis bahan 
pakan dan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Sampel yang diuji meliputi analisis proksimat, bobot telur, dan 
haugh unit sedangkan uji kolesterol telur dilakukan di 
Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran Bandung. 
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Petelur 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 64 
ekor ayam ras tipe petelur fase layer umur 44 minggu Strain 
Isa Brown produksi PT. Wonokoyo. 
 
3.2.2 Kandang 
 Kandang yang digunakan adalah kandang battery 
yang terbuat dari bambu. Secara keseluruhan kandang battery 
dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum yang 
terbuat dari pipa pralon yang dibelah menjadi dua bagian. 
 
3.2.3 Alat dan bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Timbangan digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian 

0,01 kg digunakan untuk perhitungan sisa pakan, 
pencampuran pakan, dan mengukur bobot telur ayam 
petelur. 

b) Tempat pakan dan tempat minum ayam petelur 
c) Gelas ukur untuk mengukur sisa air minum 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a) Probiotik probiss berbentuk cair yang terdiri dari 
kombinasi Bacillus megaterium, Bacillus subtilis dan 
Lactobacillus plantarum yang diperoleh dari PT. 
Petrokimia Kayaku Gersik. Jumlah bakteri atau TPC 
Probiotik dalam Probiss yaitu 2,56 x 109 cfu. 

b) Pemberian air minum dilakukan secara restricted 
sebanyak 150 ml/ekor/hari. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui seberapa banyak ayam mengkonsumsi air 
minum dalam satu harinya. 

c) Pakan yang digunakan adalah pakan self-mix (free 
antibiotik) yang terdiri dari Mineral, Premix, jagung 
(Zea mays), bekatul (Glisin max), MBM, PMM, 
Bungkil Kedelai (Soybean), DL-Methionine, Mineral, 
Premix. Pakan diberikan secara restricted dalam 
sehari, yaitu pada pagi hari (06.00–08.00) dan sore 
hari (15.00–17.00). Pemberian pakan pagi hari 
sebanyak 60 % dari pakan yang diberikan, sedangkan 
pemberian pakan sore hari sebanyak 40 % dari pakan 
yang diberikan. 
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Tabel  1. Susunan dan kandungan zat makanan pakan ternak 
Zat Makanan  Jumlah (%) 
Jagung 56,72  
Bekatul 17  
Konsentrat - 
Mineral 1,89  
Premix 0,25  
Meat Bone Meal (MBM) 3  
Poultry Meat Meal (PMM) 6 
Bungkil Kedelai 15 
DL-Methionine 0,14  
Total (%) 100  
  
Zat Makanan* Jumlah 
Energi Metabolis 
(Kkal/kg) 

2741,37 

Protein Kasar (%) 17,87 
Lemak Kasar (%) 4,41 
Serat Kasar (%) 9,65 
Abu (%) 20,23 
Sumber: *Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fapet  
Universitas Brawijaya 
 
3.3  Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. 
Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 
perlakuan dengan 4 kali ulangan, masing-masing ulangan 
terdiri dari 4 ekor ayam petelur sehingga terdapat 64 ekor unit 
percobaan. Level pemberian pada air minum adalah: 

L0 = air minum + probiotik probiss 0 % 
L1 = air minum + probiotik probiss 0,15 % 
L2 = air minum + probiotik probiss 0,30 % 
L3 = air minum + probiotik probiss 0,45 %    
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3.4 Variabel yang diamati: 
3.4.1 Kualitas Telur 

1. Bobot telur (g/butir) adalah angka yang menunjukkan 
rataan bobot telur yang di hasilkan pada periode 
tertentu (Scott et al., 1992). 

2. Ketebalan kerabang telur (mm) adalah angka yang 
menunjukkan rataan ketebalan kerabang telur 
(cangkang) per butir telur pada periode tertentu (Scott 
et al., 1992). 

3. Haugh Unit adalah satuan nilai dari putih telur yang 
dikemukakan oleh Haugh pada tahun 1939 dengan 
menghitung secara logaritma terhadap tinggi albumen 
kental dan kemudian ditransformasikan ke dalam nilai 
koreksi dari fungsi bobot telur. 
Rumus Haugh Unit menurut Rodriguez et al., (2002) 
sebagai berikut : 

 HU = 100 log H 
 Dimana H adalah: 
 H = h + (7,686 – 1,7 W0,37) 
 H = Tinggi albumin telur yang diukur menggunakan 
micrometer (mm) 
 W = Bobot telur (g) 

4. Kandungan kolesterol kuning telur (mg/100g) adalah 
angka yang menunjukkan kandungan kolesterol 
kuning telur per butir telur pada periode tertentu 
(Pilliang dan Djojosoebagio, 1990). 

 
3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi 
dengan program komputer Microsoft Excel. Data dianalisis 
dengan menggunakan Analisis Ragam  dari Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) pola searah dengan pakan perlakuan 4 level 
pemberian probiotik dan 4 ulangan  (4 x 4). Apabila  terdapat  
perbedaan diantara perlakuan maka dilanjutkan Uji Jarak 
Berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1992), adapun model 
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rumus adalah sebagai berikut:  
yij  = µ + ζi + εij   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.6 Batasan Istilah 
1. Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang 

dipelihara khusus untuk diambil telurnya. 
2. Ayam ras petelur adalah ayam dari luar negeri yang 

berkemampuan produksi telur lebih tinggi dari ayam 
yang telah lama di Indonesia 

3. Probiotik merupakan feed additive berupa mikroba 
hidup yang diberikan kepada ternak yang mempunyai 
efek positif bagi ternak yang rnengkonsumsinya. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
yij = pengubah yang diamati 
µ = nilai rataan (mean) 
ζi = pengaruh faktor perlakuan ke i 
ε = pengaruh galat ke i dan j 
i = 1,2,3,4 
j = 1,2,3,4 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kualitas Telur Ayam 

Petelur 
 
Tabel 2. Rataan pengaruh perlakuan probiotik probiss 

terhadap kualitas telur ayam petelur 
Perla
kuan 

Variabel yang diamati 

Bobot Telur Kerabang 
telur 

Haugh unit** Kolesterol 
telur* 

(g/butir) (mm) (HU) (mg/100g) 

L0 63,13+1,46 0,38+0,05 76,45+0,87a 214,75+0,91b 

L1 63,23+1,19 0,35+0,06 76,67+0,86a 213,85+0,27a 

L2 63,77+0,90 0,36+0,02 78,56+1,51b 213,50+0,59a 

L3 62,35+1,79 0,37+0,10 78,49+0,38b 213,19+0,45a 
Ket : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat Nyata 
(**) (P<0,01) dan berpengaruh nyata (*) (P<0,05) pada 
masing-masing perlakuan. 

 
4.1.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Telur 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 
Tabel 2. ditunjukkan bahwa rataan bobot telur terendah (62,35 
+ 1,79 g/butir) dicapai oleh perlakuan (L3) dengan 
penambahan probiotik sebesar 0,45 %, sedangkan rataan bobot 
telur tertinggi (63,77 + 0,90 g/butir) diperoleh perlakuan (L2) 
dengan penambahan probiotik sebesar 0,30 %. Secara 
berturut-turut mulai bobot telur dari yang terendah hingga 
tertinggi adalah  L3, L0, L1, L2. Rataan bobot telur pada level 
perlakuan sudah memenuhi standar yang ditetapkan pada Isa 
Brown Commercial Layer Guide Book yaitu 63,5 g/butir dan 
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untuk mengetahui signifikasi perbedaan efek perlakuan 
terhadap konsumsi pakan dilakukan analisis statistik. Hasil 
analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa analisis 
statistik level penambahan probiotik perlakuan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bobot telur. 

Peranan penambahan level probiotik diindikasi dapat 
meningkatkan bobot produksi telur. Hal ini dikarenakan 
adanya penambahan probiotik di dalam bagian saluran 
pencernaan ayam akan meningkatkan ketersediaan energi dan 
protein maupun zat-zat makanan lainnya yang dibutuhkan 
untuk membentuk sebutir telur pada masa ayam berproduksi. 
Sebaliknya, penurunan kandungan ME/PK pakan cenderung 
menurunkan bobot telur setiap butirnya. Hal ini pun sesuai 
dengan pola kebutuhan ayam akan energi dan protein untuk 
memproduksi sebutir telur. Harms et al., (2000) menambahkan 
bahwa energi berpengaruh signifikan terhadap bobot badan, 
konsumsi pakan dan konsumsi energi namun tidak 
memberikan pengaruh terhadap bobot telur, jika pakan yang 
diberikan mengandung energi yang berbeda mulai 2519, 2798 
hingga 3078 kkal/kg. Semakin tinggi kandungan energi suatu 
bahan pakan maka dapat menurunkan bobot telur dan 
konsumsi pakan namun akan meningkatkan pertambahan 
bobot badan dan konsumsi energi. Bahlevi et al., (2001) 
menambahkan pada ayam petelur dilaporkan bahwa 
pemberian probiotik (protexin pada taraf 500 ppm) dapat 
memperbaiki produksi telur, konsumsi pakan, tetapi tidak 
terhadap bobot telur. 

Kompiang (2004) bahwa kekurangan zat makanan 
cenderung akan menurunkan tingkat produksi telur yang 
dihasilkan, tetapi pada umumnya sedikit sekali efeknya 
terhadap ukuran atau bobot telur kecuali pada keadaan 
defisiensi yang parah. Hasil rataan bobot telur setiap butir 
yang diperoleh dari hasil penelitian ini, ternyata juga tidak 
berbeda jauh dengan hasil penelitian yang diperoleh Xu et al., 
(2006) serta masih jauh lebih tinggi daripada hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Kompiang (2004) yang memperoleh 
rataan bobot telur setiap butirnya yaitu 56,8 g/butir. 

 
4.1.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Ketebalan Kerabang 

Telur 
Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 

Tabel 2. ditunjukkan bahwa rataan ketebalan kerabang telur 
terendah (0,35+0,06) dicapai oleh perlakuan (L1) dengan 
penambahan probiotik kultur campuran sebesar 0,15 %, 
sedangkan rataan ketebalan kerabang telur tertinggi 
(0,38+0,05) diperoleh perlakuan (L0) dengan penambahan 
probiotik kultur campuran sebesar 0 %. Secara berturut-turut 
ketebalan kerabang telur mulai dari yang terendah hingga 
tertinggi adalah L1, L2, L3, L0. Hasil analisis statistik 
(Lampiran 6) menunjukkan bahwa analisis statistik level 
penambahan probiotik tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap ketebalan kerabang telur. 

Hal ini menunjukkan bahwa isolat mampu berperan 
dalam sintesis kalsium pada pembentukan kerabang telur, dan 
hal ini juga akan meningkatkan nilai jual telur karena tidak 
banyak telur yang retak/pecah. Hasil fermentasi dengan 
mikroba dapat menghasilkan volatile fatty acid (VFA) dan 
asam laktat. (Cummings and Englyst, 1995; Gibson et al., 
1995; Salminen et al., 1998; Van Loo, 2004), meningkatkan 
kualitas pakan dan kandungan fosfor (Enberg et al., 2000). 
Kualitas kerabang dipengaruhi oleh kandungan zat makanan, 
kesehatan, managemen pemeliharaan dan kondisi lingkungan. 
Kerabang telur mengandung sekitar 95 % kalsium dalam 
bentuk kalsium karbonat dan sisanya magnesium, fosfor, 
natrium, kalium, seng, besi, mangan, dan tembaga (Gary et al., 
2009). Ayam memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk 
deposisi mineral kalsium pada kerabang, sehingga telur yang 
lebih kecil menghasilkan kerabang yang lebih tebal dan kuat 
(Butcher dan Miles, 2003). Indek telur dapat digunakan untuk 
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menentukan kualitas telur secara fisik, karena indek telur akan 
berpengaruh terhadap bentuk telur dan fungsi reproduksi. 

Mutu/kualitas telur dipengaruhi juga oleh adanya 
kantong telur yang terdapat pada bagian tumpul ujung telur. 
Semakin lama penyimpanan semakin besar ukuran kantong 
telur, karena penguapan air akan menyebabkan penempelan 
membran luar pada kerabang dan membran dalam menempel 
pada albumen (Gary et al., 2009). Standart kualitas telur 
secara eksterior maupun interior, dengan nilai standart kualitas 
AA, A, dan B serta kotor (Jacqueline et al., 2000). 
 
4.1.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh Unit (HU) 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 
Tabel 2. ditunjukkan bahwa rataan nilai HU terendah 
(76,45+0,87) dicapai oleh perlakuan (L0) dengan penambahan 
probiotik sebesar 0 %, sedangkan rataan nilai HU tertinggi 
(78,56+1,51) diperoleh perlakuan (L2) dengan penambahan 
probiotik kultur campuran sebesar 0,30 %. Secara berturut-
turut ketebalan kerabang telur mulai dari yang terendah hingga 
tertinggi adalah L0, L1, L3, L2. Hasil analisis statistik 
(Lampiran 5) menunjukkan bahwa level penambahan 
probiotik berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap haught 
unit (HU). Oleh karena itu, dilanjutkan uji jarak berganda 
Duncan. Hal ini disebabkan karena kandungan dalam 
probiotik probiss tidak mengandung bahan atau zat anti nutrisi 
maupun zat lain seperti histamin yang dapat menghambat 
pembentukan telur, yang pada akhirnya akan menghambat 
produksi telur. Irianto dan Soesilo (2007) melaporkan bahwa 
komposisi kimia pada probiotik probiss tergantung kepada 
spesies, umur, jenis kelamin dan musim penangkapan serta 
ketersediaan pakan di air, habitat dan kondisi lingkungan. 

Penggunaan mikroba dapat digunakan untuk 
meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan (Irianto, 2004). Presa 
(1999) menyatakan bahwa antihistamin berperan dalam 
menahan sintesis histamin secara negatif feedback dimana 
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reseptor histamin terdiri dari tiga (3) macam, dengan masing-
masing target yang berbeda-beda yaitu: a) H1 reseptor akan 
menyerang pada paru-paru dan otot-otot halus pada  saluran 
pencernaan dan pada otak. b) H2 reseptor berada pada getah 
lambung, uterus dan otak, akan meningkatkan permiabilitas 
vaskuler dan merangsang sekresi asam lambung. c) H3 reseptor 
ditemukan pada otak dan otot polos paru. 

Kualitas telur diukur berdasarkan tingginya albumen, 
semakin tinggi nilai HU, semakin tinggi putih telur, semakin 
bagus kualitas telur tersebut dan menunjukkan juga bahwa 
telur masih baru/segar. Nilai HU telur baru sebesar 99,00 dan 
100,16, sedangkan telur lama sebesar 61,02 dan 64,59. Nilai 
HU rendah, maka kondisi albumen sangat encer dan 
mengembang, hal ini dipacu oleh suhu yang tinggi, 
kelembaban rendah, dan kekurangan karbondioksida (CO2). 
Penyimpanan telur pada suhu 7-13 0C dan kelembaban kurang 
dari 70 % dapat menyebabkan kehilangan 10-15 HU (jones, 
2006). 

 
4.1.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan Kolesterol 

Kuning Telur 
Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 

Tabel 2. ditunjukkan bahwa rataan kandungan kolesterol 
kuning telur terendah (213,19 mg/100g) dicapai oleh 
perlakuan (L3) dengan penambahan probiotik sebesar 0,45 %, 
sedangkan rataan kandungan kolesterol kuning telur tertinggi 
(214,75 mg/100g) diperoleh perlakuan (L0) tanpa penambahan 
probiotik kultur campuran 0 %. Secara berturut-turut 
kolesterol kuning telur mulai dari yang terendah hingga 
tertinggi adalah L3, L2, L1, L0. Hasil analisis statistik 
(Lampiran 4) menunjukkan bahwa level penambahan 
probiotik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kolesterol 
kuning telur. Oleh karena itu, dilanjutkan uji jarak berganda 
Duncan. Hasil yang berbeda ini disebabkan oleh adanya 
kemampuan probiotik khususnya Bacillus spp, yang mampu 
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meningkatkan intestinal homeostasis yang memungkinkan 
mekanisme perombakan (destruksi) atau degradasi kolesterol 
dengan cara mengkonversi kolesterol menjadi asam empedu 
kolat di dalam hati sehingga kandungan kolesterol di dalam 
telur akan menurun (Grunewald, 1982 dan Fuller 1992) dan 
Mekanisme kerja Lactobacillus sp. yang mampu memproduksi 
asam laktat dalam jumlah besar dari karbohidrat sederhana, 
yang berlebih dari kebutuhan hidup pokok ayam menyebabkan 
pembentukan lemak di dalam tubuh dan kolesterol akan 
berkurang (Jerningan dan Miles, 1985).  

Aktivitas lipase Bacillus spp. diduga memberikan 
kontribusi dalam penurunan kandungan lemak telur, yang pada 
akhirnya akan menurunkan kandungan kolesterol di dalam 
telur dalam hal ini ada kaitan dengan pengguanaan probiotik 
akan memberikan indikasi manfaat menurunkan kadar lemak 
dan kolesterol (Soeharsono, 1998 dalam Sjofjan, 2003). Hasil 
penelitian Grunewald (1982) pada tikus yang diberi ransum 
dengan campuran susu fermentasi yang mengandung 
Lactobacillus acidophilus ternyata terjadi penurunan 
kandungan kolesterol darah dibandingkan dengan tikus yang 
hanya diberi ransum denga penambahan susu skim. Studi 
secara in vitro menggunakan mikroba Lactobacillus 
acidophilus juga menunjukkan bahwa terjadinya asimilasi 
kolesterol dari medium kultur. Hal ini disebabkan oleh 
mikroba tersebut mengikat kolesterol pada lumen intestinal 
sehingga mengurangi penyerapan untuk peredaran darah 
(Gilliand et al., 1985). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan probiotik probiss dalam air minum dapat 
menurunkan kadar kolesterol kuning telur dan meningkatkan 
Haught Unit (HU), tetapi tidak dapat meningkatkan Bobot 
Telur dan ketebalan kerabang telur. Penambahan probiotik 
probiss dalam air minum menggunakan level pemberian 0,30 
% menghasilkan kualitas telur paling baik. 

  
5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian penambahan probiotik 
(probiss) dalam air minum lebih baik menggunakan level 
pemberian sebesar 0,30 %, karena dalam kisaran ini 
menunjukkan hasil terbaik dari pada menggunakan level 
pemberian 0,15 % ataupun level pemberian 0,45 %. 
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Lampiran 1. Kofisien Keragaman HDP Ayam Petelur Selama 1 Minggu 
MasaAdaptasi Perlakuan Probiotik Kultur Campuran 

 
Kandang 
kelompok ke- 

Rataan HDP  
(%) 

 (x-x) (x-x)2 

1 95,83 1,69 2,87 

2 95,83 1,69 2,87 

3 91,67 -2,47 6,12 

4 100,00 5,86 34,33 

5 100,00 5,86 34,33 

6 87,50 -6,64 44,10 

7 95,83 1,69 2,87 

8 87,50 -6,64 44,10 

9 100,00 5,86 34,33 

10 100,00 5,86 34,33 

11 91,67 -2,47 6,12 

12 100,00 5,86 34,33 

13 91,67 -2,47 6,12 

14 95,83 1,69 2,87 

15 100,00 5,86 34,33 

16 95,83 1,69 2,87 

Jumlah 1529,16  326,89 

Rataan 95,57  20,43 

 
Standar Deviasi (SD) 

SD  =  

 = 4,58 
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Koefisien Keragaman (KK) 
 
KK  = Sd rata-rata  x 100% 
    X rata-rata 
 = 4,58 
    95,57 

= 4,79 % 
Kesimpulan: Koefisien keragaman kurang dari 10% menunjukkan badan yang relatif 

homogen. 
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Lampiran 2. Rataan Variabel Kualitas Telur SelamaPenelitian 
 
Berat Telur (g/butir) 

Perlaku
an 

Minggu ke- 
Rataan Sd 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L0 63.31 63.02 
63.5

5 62.39 
59.6

5 
64.1

9 
63.
41 

65.4
6 63.12 1.66 

L1 65.78 64.00 
62.8

3 59.62 
66.7

0 
61.4

9 
61.
53 

63.8
9 63.23 2.35 

L2 65.74 65.90 
64.7

5 63.09 
55.3

9 
62.8

0 
67.
35 

65.1
5 63.77 3.69 

L3 64.40 64.43 
64.4

8 63.33 
53.3

5 
61.8

4 
64.
08 

62.9
1 62.35 3.75 

 
 

Ketebalan Kerabang (mm) 

Perlaku
an 

Minggu ke-  

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 0.381 0.256 0.288 0.206 0.206 0.200 0.188 0.200 0.241 
0.06

6 

L1 0.294 0.231 0.244 0.200 0.244 0.250 0.281 0.310 0.257 
0.03

6 

L2 0.331 0.213 0.206 0.275 0.219 0.210 0.219 0.192 0.233 
0.04

7 

L3 0.388 0.225 0.288 0.231 0.181 0.200 0.281 0.193 0.248 
0.06

8 
 
 
 
Haugh Unit (HU) 

Perlak
uan 

Minggu ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 
111.
24 

106.
31 

106.7
4 

109.6
3 

108.0
8 

110.8
4 

115.2
2 

122.3
6 111.30 5.30 

L1 
100.
27 

104.
18 

100.3
3 

115.2
5 

105.8
1 

106.7
4 

107.8
8 87.91 103.55 7.90 

L2 
107.
16 

107.
85 99.10 

103.2
2 

110.1
2 

111.2
4 

114.8
7 

122.3
0 109.48 7.09 

L3 
98.7

4 
107.
41 

101.4
1 

110.8
4 

106.9
7 

107.1
9 

109.3
8 

120.4
8 107.80 6.51 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Bobot Telur(g/butir) 

Perlakuan U1 U2 U3 U4 Total 
 

Sd Rataan 

L0 
64.29 63.79 63.42 61 252.49 63.13 

1.46 

L1 
64.73 63.26 63.13 61.81 252.92 63.23 

1.19 

L2 
63.98 63.03 64.96 63.11 255.08 63.77 

0.90 

L3 
64.19 63.3 61.8 60.12 249.41 62.35 

1.79 

Total 
       1009.9      

 
Standart Deviasi 

SD =  

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (1009.9)2/16 

= 63743.63 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – FK 
 = (64.292 + 63.792 + …  + 60.122) –  
                     63743.63 
 = 29.31 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
JKP = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/pr- FK 
          = (252.492 + 252.922 + 255.082 +  
             249.412)/4 – 63743.63 
          = 4.10 
 
JK Galat = JKT - JKP 
                = 29.31 - 4.10 
                = 25.21 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 
    dbP 
 = 4.10 
                       3 
 = 1.37 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 
    db Galat 
 = 25.21 
       12 
 = 2.10 
 
Fhit Perlakuan = KTP 
                              KTG 

         = 1.37 
             2.10 

         = 0.65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

Keterangan: Kesimpulan F hitung < F Tabel (5%) (P>0,05), berarti level penambahan 
probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap bobot telur. 

 

SK db JK KT F hitung F Tabel 0.05 F Tabel 0.01 

Perlakuan 3 4.094625 1.364875 0.649596345 3.49 5.95 

Galat 12 25.21335 2.1011125    

Total 15 29.307975         
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Lampiran 4. Analisis Statistik Ketebalan Kerabang (mm) 

Perlakuan U1 U2 U3 U4 Total Rataan Sd 

 0.45 0.33 0.4 0.35 1.53 
0.38 

0.05 

L0 0.4 0.3 0.4 0.3 1.4 
0.35 

0.06 

L1 0.35 0.35 
0.3
5 0.38 1.43 

0.36 
0.02 

L2 0.38 0.5 
0.3
3 0.28 1.48 

0.37 
0.09 

Total 5.84   
 
Standart Deviasi 

SD =   

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (5.84)2/16 

= 2.13 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – FK 
 = (0.45+ 0.332 + …  + 0.28) – 2.13 

 = 0.0559 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
JKP = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/pr- FK 
          = (1.53+ 1.42 + 1.432 + 1.482)/4 – 2.13 
          = 0.00245 
 
JK Galat = JKT - JKP 
                = 0.0559 - 0.00245 
                = 0.05345 
 

 
Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 
    dbP 
 = 0.00245 
                        3 
 = 0.000816667 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 
    db Galat 
 = 0.05345 
         12 
 = 0.004454167 
 
Fhit Perlakuan = KTP 
                              KTG 

         = 0.000816667 
             0.004454167 

         = 0.183348924 
 
 

 SK Db JK KT F hitung F Tabel 0.05 F Tabel 0.01 

Perlakuan 3 0.0559 0.000816667 0.183348924 3.49 5.95 

Galat 12 0.05345 0.004454167    

Total 15 0.0559         
Keterangan: Kesimpulan F hitung < F Tabel (5%) (P>0,05), berarti level penambahan 

probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap ketebalan kerabang 
telur.  
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Lampiran 5. Analisis Statistik Haugh Unit (HU)  

Perlakuan U1 U2 U3 U4 Total Rataan Sd 

L0 77.19 76 77.17 75.45 305.81 
76.45 

0.87 

L1 76.31 77.94 76.02 76.4 306.67 
76.67 

0.86 

L2 79.76 79.01 79.13 76.35 314.25 
78.56 

1.51 

L3 78.3 78.31 79.06 78.29 313.97 
78.49 

0.38 

Total    1240.7    
 
Standart Deviasi 

SD =  

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (1240.7)2/16 

= 96208.53 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – FK 
 = (77.192 + 762 + …  + 78.292) –     
         96208.53 

 = 25.81 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
JKP = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/pr- FK 
         = (305.812 + 306.672 + 314.252 +   
            313.972)/4 – 96208.53 
         = 15.59 
 
JK Galat = JKT - JKP 
 = 25.81 - 15.59 
 = 10.22 
 

 
Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 
    dbP 
 = 15.59 
                      3 
 = 5.20 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 
    db Galat 
 = 10.22 
       12 
 = 0.85 
 
Fhit Perlakuan = KTP 
                            KTG 

         = 5.20 
             0.85 

         = 6.10 
 
 

SK Db JK KT       F hitung       F Tabel 0.05 F Tabel 0.01 

Perlakuan 3 15.586475 5.195491667 6.09954605 3.49 5.95 

Galat 12 10.2214 0.851783333    

Total 15 25.807875         
Keterangan: Kesimpulan F hitung > F Tabel (1%) (P<0,01), berarti level penambahan 

probiotik berpengaruh sangat nyata terhadap haught unit (HU). 
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SE= √ KTG = √ 0.851783333  = 0.461460544 
              r                     4 
 

 

Perlakuan rataan notasi 

L0 
76.45 

a 

L1 
76.67 

a 

L3 
78.49 

b 

L2 
78.56 

   b 

JND 5%  2.9 3.1 3.2 

JNT 5% 1.338 1.431 1.477 
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Lampiran 6. Analisis Statistik Kolesterol Kuning Telur (mg/100g) 

Perlakuan     U1     U2     U3   U4 Total  Rataan   Sd 

L0 
214.09 214.04 215.98 214.9 859.01 214.5 

      0.91 

L1 
213.98 213.45 213.92  214.05      855.4 13.85 

0.27 

L2 
213.09 212.9 213.89 214.1 853.98 213.5 

0.59 

L3 
213.87 212.96 212.91 213.03 852.77 213.19 

0.45 

Total   
       3421.16     

 
 

Standart Deviasi 

SD    =  

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (3421.16)2/16 

= 731520.98 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT   = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – FK 
           = (214.092 + 214.042 + …  + 213.032) –  
             731520.98 
          = 9.84 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
JKP   = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/pr- FK 
           = (859.012 + 855.42 + 853.982 +  
              852.772)/4 – 731520.98 
           = 5.48 
 
JK Galat  = JKT - JKP 
   = 9.84 - 5.48 
   = 4.36 
 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 
    dbP 
 = 5.48 
                     3 
 = 1.83 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 
    db Galat 
 = 4.36 
     12 
 = 0.36 
 
Fhit Perlakuan = KTP 
                            KTG 

         = 1.83 
             0.36 

         = 5.03 
 
 

SK Db JK KT Fhitung F Tabel 0.05 F Tabel 0.01 

Perlakuan 3 5.47925 1.82642 5.03116 3.49 5.95 

Galat 12 4.35625 0.36302    

Total 15 9.8355     
Keterangan: Kesimpulan F hitung > F Tabel (5%) (P<0,05), berarti level penambahan 
probiotik berpengaruh nyata terhadap kolesterol kuning telur 
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SE = √ KTG = √ 0.36  = 0.301 
                   r          4 
 

JND 5% 2.9 3.1 3.2 

JNT 5% 0.874 0.934 0.964 

Perlakuan rataan notasi 

L3 213.193 a 

L2 213.495 a 

L1 213.850 a 

L0 214.753    B 
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