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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to determine the Effect 

of additional probiss probiotic in drinking water on production 

performance and NH3 Excreta content of laying hens. 64 

laying hens aged 44 weeks of Isa Brown strain. Free antibiotic 

feed were used as research material. Treatments involved four 

level of drinking water numely. L0 = 0 %; L1 = 0.15 %; L2 = 

0.30 %; L3 = 0.45 %. The variables measured were feed intake 

(g /bird /day); Hen Day Production (%); Egg weight 

production (g /head /day), feed conversion; drinking water 

consumption (ml/ bird /day) and NH3 excreta. Data were 

analysed by anova from Completely Randomized Design,  If 

the results show a difference, then followed by Duncan's 

Multiple Range Test. Results showed that the addition of 

probiotics in drinking water can reduce NH3 excreta, however 

it has a similar effect on feed intake (g /bird /day); Hen Day 

Production (%);egg weight production (g / head / day); feed 

conversion; drinking water consumtion (ml/head/day). The 

adding of 30ml probiotic was found a best results on HDP 

(88.17+6.25)  

 

Keywords: Probiotics, Performance, NH3, laying hens 

 
1). Student under graduate, animal husbandry faculty, Brawijaya 

    University. Malang 
2). Lecturer at Animal Nutrition Department, animal husbandry 

 faculty, Brawijaya University. Malang 

    email: psckr6@gmail.com 

 

mailto:psckr6@gmail.com


v 
 

PENGARUH PENAMBAHAN PROBIOTIK DALAM 

AIR MINUM TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI 

DAN KADAR NH3 EKSKRETA AYAM PETELUR 

 

RINGKASAN 

 

Probiotik merupakan feed additive berupa 

mikroorganisme hidup yang diberikan kepada ternak yang 

mempunyai efek positif bagi ternak yang rnengkonsumsinya. 

Konsep memanfaatkan keseimbangan mikroflora inilah yang 

menjadi landasan penggunaan probiotik untuk menekan 

perkembangan bakteri phatogen pada saluran pencernaan 

ayam.  

Penelitian dilaksanakan pada 5 Oktober – 5 Desember 

2012 di peternakan Bpk. Ali di Desa Ampel Dento, Kec. 

Karang Ploso, Kabupaten Malang. Analisis bahan dan pakan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui 

pengaruh pemberian probiotik (probiss) dalam air minum 

terhadap penampilan produksi dan kadar NH3 ekskereta 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. Metode yang digunakan 

adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap pola 

searah. Empat perlakuan dengan empat kali ulangan, masing-

masing ulangan terdiri dari 4 ekor ayam petelur sehingga 

terdapat 64 ekor unit percobaan.  
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Empat level pemberian probiotik  dalam air minum: L0 = 0%; 

L1= 0,15%; L2= 0,30%; L3= 0,45%. Variabel yang diamati 

adalah konsumsi pakan (g/ekor/hari); Hen Day Production 

(%); Berat telur (g / butir); konversi pakan; Konsumsi air 

minum (ml/ekor/hari) dan kadar NH3 ekskreta (PPM). Apabila 

hasil tersebut menunjukkan perbedaan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

probiotik (probiss) dalam air minum terhadap penampilan 

produksi ayam petelur tidak berpengaruh nyata (P>0,05)  

terhadap konsumsi pakan (gr/ekor/hari); Hen Day Production 

(%); Berat produksi telur (g/ekor/hari); konversi pakan; 

Konsumsi air minum (ml/ekor/hari) tetapi memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap NH3 ekskereta. 

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa 

penggunaan probiotik (probiss) dalam air minum memberikan 

hasil yang nyata pada NH3 ekskreta ayam petelur tetapi tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, konversi pakan, HDP, 

konsumsi air minum dan berat telur. Berdasarkan penelitian 

penambahan probiotik dalam air minum dengan  pakan yang 

bebas antibiotik, dapat dipergunanakan level pemberian 

sebesar 30ml/lt, karena dalam kisaran ini menunjukkan hasil 

terbaik daripada penggunaan level 15ml/lt atau 45ml/lt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam ras petelur adalah ayam dari luar negeri yang 

berkemampuan produksi telur lebih tinggi dari ayam yang 

telah lama di Indonesia, tetapi baru-baru ini ayam ras petelur 

jantan telah banyak dikembangkan untuk produksi daging 

seperti halnya ayam ras pedaging untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani masyarakat Indonesia. Ciri dari ayam ras 

petelur adalah berat badan ringan, langsing, kemampuan 

bertelur tinggi, telurnya besar, tidak punya sifat mengeram dan 

cepat dewasa. Kemampuan ayam ras petelur yang cepat 

dewasa ini yang diharapkan untuk bisa cepat memproduksi 

daging. 

Dewasa ini penggunaan probiotik untuk pakan ayam 

pedaging terus dilakukan. Penambahan probiotik dalam pakan 

ayam pedaging merupakan alternatif yang baik untuk 

mendapatkan produksi saluran pencernaan yang baik dan 

meningkatkan kecernaan pakan yang diberikan. Penambahan 

probiotik kedalam pakan juga berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan 

dan menyediaakan enzim yang mampu mencerna serat kasar, 

protein, lemak dan mendetoksikasi zat racun atau 

metabolitnya. 

Usaha peternakan ayam pedaging di Indonesia dimasa 

mendatang harus berorientasi menghasilkan produk yang 

Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan mengurangi 

ketergantungan terhadap bahan pakan impor. Produksi daging 

ayam yang sehat dan aman harus tetap memperhatikan 
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efisiensi pakan dan penurunan mortalitas dan morbiditas. Hal 

ini dapat dilakukan dengan salah satunya penggunaan 

probiotik.produksi dan pemasaran bibit ternak unggul, 

merupakan balai besar inseminasi yang telah menghasilkan 

semen-semen sapi potong dan sapi perah berkualitas tinggi 

yang telah banyak dikenal oleh para peternak di indonesia, hal 

ini karena adanya penerapan tatalaksana pemeliharaan yang 

baik.  

Probiotik digunakan sebagai pakan tambahan ayam 

bertujuan untuk  mempertahankan pH saluran pencernaan dan 

menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat 

makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan serta 

menekan mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan 

mikroba yang menguntungkan. Beberapa laporan menunjukan 

bahwa penggunaan probiotik dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan. Hal demikian berhubungan dengan manfaat 

probiotik dapat meningkatkan nafsu makan dan menghasilkan 

vitamin serta enzim-enzim pencernaan. Hal ini memungkinkan 

probiotik tersebut dapat berperan sebagai stimulasi 

pertumbuhan, sehingga dapat rneningkatkan pertambahan 

bobot badan sekaligus bobot karkas. 

Probiotik merupakan feed additive berupa 

mikroorganisme hidup yang diberikan kepada ternak yang 

mempunyai efek positif bagi ternak yang rnengkonsumsinya. 

Konsep memanfaatkan keseimbangan mikroflora inilah yang 

menjadi landasan penggunaan probiotik untuk menekan 

perkembangan bakteri phatogen, baik pada saluran pencernaan 

ayam maupun pada litter (lingkungan dalam kandang ternak). 

Berdasarkan pemikiran inilah dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik Baccilus dan 

Bakteri Asam Laktat melalui air minum. Probiss merupakan 
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probiotik yang dihasilkan dan dikembangkan oleh PT 

Petrokimia Kayaku di Gresik yang mengandung Bacillus 

subtilis, Lactobacillus plantarum dan Bacillus megaterium. 

Jumlah Bakteri atau TPC (Total Plate Count) Probiotik dalam 

“probiss” adalah 10
9 

cfu/litter. Probiss dapat digunakan untuk 

ternak ruminansia maupun unggas, oleh karena itu dalam 

penelitian ini perlu dikaji penggunaan probiotik “Probiss” 

dalam air minum ayam petelur pada pakan yang bebas 

antibiotik dan dilihat efeknya terhadap penampilan produksi 

dan kadar NH3 ayam petelur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

cara penambahan probiotik yang tepat dalam air minum 

terhadap penampilan produksi dan kadar NH3 ekskreta ayam 

petelur 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mempelajari penambahan probiotik yang tepat dalam air 

minum terhadap  penampilan produksi dan kadar NH3 ekskreta 

ayam petelur. 

 

1.4 Manfaat 

 Sebagai bahan informasi bagi peternak, maupun bagi 

pihak yang membutuhkan tentang pemanfaatan probiotik 

dalam air minum untuk meningkatkan penampilan produksi 

dan kadar NH3 ayam petelur. 
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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 pada pakan yang bebas 

antibiotik melaluli air minum dengan level 0% - 0,45% dan 

dilihat efeknya terhadap penampilan produksi pada ayam 

petelur. Pakan yang digunakan adalah pakan susun sendiri 

(free antibiotik). 

Probiotik merupakan feed additive yang berupa 

mikroorganisme non-patogen yang mekanisme kerjanya 

mendesak mikroorganisme pathogen ke luar dari ekosistem 

saluran pencernaan dan mengganti lokasi mikroorganisme 

pathogen dalam saluran pencernaan. Karena probiotik berasal 

dari mikroorganisme indigenous maka translokasi berjalan 

secara alamiah. Mekanisme probiotik adalah mempertahankan 

keseimbangan dan mengeliminasi mikroorganisme yang tidak 

diharapkan (Soeharsono, 1999). Hal tersebut tidak beda jauh 

dengan Fuller (1997) yang menyatakan bahwa probiotik 

adalah makanan tambahan berupa mikroba hidup, baik bakteri 

yang dapat menguntungkan bagi inangnya dengan jalan 

memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran 

pencernaan. 

Probiotik mempunyai prospek untuk di gunakan 

sebagai imbuhan pakan dan dapat diberikan melalui pakan 

maupun air minum. Produksi unggas dapat meningkatkan 

sampai 10% melalui perbaikan kenversi pakan dan penekanan 

angka kematian hingga 50%. Suplementasi probiotik dapat 
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menekan angka kematian unggas lokal sampai 50% atau lebih 

sehingga produktivitasnya pun meningkat dengan nyata 

(Kompiang, 2009) 

Rachmawati (2000) menyebutkan bahwa NH3, H2S, 

dan gas CO2 seringkali menyebabkan masalah bagi kesehatan 

ternak, peternak, dan lingkungan sekitar. Beberapa penelitian 

tentang pengaruh NH3 terhadap ternak unggas telah 

dilaporkan, diantaranya dapat menurunkan rata-rata 

pertumbuhan dapat mengurangi efisiensi pakan, merusak 

saluran pernafasan (Cronic Respiratory Disease) dan 

meningkatkan aktivitas virus ND (Newcastle Disease). Ayam 

petelur merupakan salah satu jenis ternak yang menghasilkan 

ekskreta dengan ammonia relatif lebih tinggi dibanding ternak 

lainnya, karena ayam petelur mengkonsumsi protein lebih 

tinggi untuk kebutuhan produksi telur. Penggunaan probiotik 

sebagai bahan aditif dapat memberikan keuntungan pada 

inangnya (terutama dalam saluran pencernaan), diantaranya 

(Hakim, 2010): 

1) Efek nutrisional pemberian probiotik secara 

langsung memberikan efek menguntungkan, seperti 

diantaranya pengurangan kemampuan mikroorganisme 

patogen dalam memproduksi toksin, menstimulasi produksi 

enzim-enzim yang dapat meningkatkan fungsi pencernaan 

unggas, dihasilkannya vitamin sehingga meningatkan status 

kesehatan inang. 

2) Efek sanitari dengan adanya probiotik dapat 

menstimulasi respon kekebalan. Mikroba probiotik dapat 

mengeluarkan toksin yang dapat menghambat perkembangan 

mikroba patogen dalam saluran pencernaan sehingga dapat 

meningkatkan kekebalan inangnya. Toksin dari mikroba 

probiotik merupakan pro bagi mikroba patogen. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sjofjan (2001) 

menunjukan bahwa dari identifikasi isolat usus unggas yang 

dilakukan ditemukan kelompok bacilli yang dapat 

memproduksi amilase dan protease, sehingga terdapat 

kemungkinan berperan dalam pencernaan pakan. Enzim lain 

yang dihasilkan oleh genus Bacillus sp antara lain enzim alpha 

amylase, glukosa isomerase, alpha glukosidase, proteinase, 

alkalin serin, dan kolunase. 

Penelitian tentang peningkatan produksi ayam petelur 

melalui penambahan probiotik dalam air minum di Indonesia 

masih belum banyak dilakukan, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan probiotik melalui air minum terhadap penampilan 

produksi dan kadar NH3 ayam petelur. 

 

1.6 Hipotesis 

  Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan 

probiotik dalam air minum dapat meningkatkan penampilan 

produksi telur dan mengurangi kadar NH3 ekskreta ayam 

petelur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Probiotik 

Probiotik yaitu suatu kultur mikroba hidup non patogen, 

yang diberikan pada hewan untuk mencegah infeksi penyakit 

sehingga memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi konversi 

ransum dan kesehatan hewan (Ray, 1996). Probiotik sebagai 

aplikasi dari produk bioteknologi terdiri atas dua jenis produk 

yakni probiotik yang mengandung bakteri dan probiotik 

berupa kultur ragi (yeast culture). Produk probiotik yang 

mengandung bakteri ini terutama dari bakteri jenis lactobacilli 

seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus lactis serta bakteri jenis Streptococci seperti 

Streptococcus salivarius, Streptococcus thermophilus (Fuller, 

1992). 

Di dalam bidang peternakan, arti probiotik cukup 

penting, karena saat ini manusia khawatir terhadap makanan 

yang mengandung kolesterol. Kadar kolesterol umumnya 

tinggi pada makanan yang berkadar lemak tinggi. Probiotik 

yang terdapat dalam saluran pencernaan mampu menetralisir 

toksin yang dihasilkan bakteri patogen, menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen dengan mencegah kolonisasi di 

dinding usus halus, mempengaruhi aktivitas enzim di usus 

halus, asimilasi kolesterol dan meningkatkan pertumbuhan 

serta penampilan ternak. 

Penggunaan probiotik sebagai salah satu produk 

bioteknologi sekarang ini merupakan harapan dalam 

menghasilkan pakan yang berkualitas serta jumlah yang lebih 

meningkat. Penelitian tentang pemberian probiotik terus 
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dilaksanakan yang bertujuan untuk menghasilkan probiotik 

yang dapat membantu menjaga dan mempertahankan jasad 

hidup mikrobial dan flora dalam lambung/rumen ternak 

melalui penambahan berupa mikroba yang menguntungkan 

serta mendorong proliferasi perkembangbiakan dari spesies 

mikrobial yang dikehendaki dan memang terdapat didalamnya 

dan berinteraksi dengan sistim pencernaan ternak tersebut. 

Probiotik tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, 

namun juga menyediakan enzim yang mampu mencerna serat 

kasar, protein, lemak dan mendetoksifikasi zat racun atau 

metabolitnya (Fuller, 1973). Sumber mikroba yang digunakan 

untuk probiotik biasanya berasal dari inangnya dan secara 

alami ada pada organ tersebut, yang telah mengalami proses 

isolasi, identifikasi, seleksi, karakterisasi dan produksi. 

Sumber probiotik dapat berupa bakteri, khamir dan kapang 

atau kombinasi variasi diantaranya. Mikroba yang digunakan 

sebagai probiotik harus mempunyai sifat non patogen, tidak 

beracun, bersifat alami dan umum digunakan (Lopez, et. al., 

2000). 

Probiotik yang terdapat dalam bentuk jasad hidup 

bakteri maupun kultur ragi bila diberikan dalam pakan sebagai 

feed supplement atau feed additive ternyata memiliki 

kemampuan dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas 

ternak. Penggunaan probiotik dianjurkan untuk mengatasi 

stress pada ayam akibat perubahan cuaca, transportasi, masa 

kebuntingan, masa laktasi dan penyapihan. Stress ini akan 

menyebabkan sekresi hormon-hormon adrenal korteks untuk 

mensintesa kortikoid.  

Mekanisme kerja probiotik dijelaskan oleh Soeharsono 

(1998) yang menyatakan bahwa probiotik merupakan mikroba 

hidup nonpatogen yang mekanisme kerjanya mendesak 
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mikroba non indegenous ke luar dari ekosistem saluran 

pencernaan dan mengganti lokasi mikroba patogen 

(translokasi) di dalam saluran pencernaan. Berhubung 

probiotik berasal dari mikroba indegenous, sehingga proses 

translokasi adalah alamiah dalam ekosistem usus.  

Mikroba patogen non endogenous merupakan benda 

asing, oleh karena itu di desak keluar dari saluran pencernaan. 

Dengan demikian mekanisme probotik dalam usus ialah 

mempertahankan keseimbangan, mengeliminasi 

mikroorganisme yang tidak diharapkan atau bakteri patogen 

dari induk semang. Mekanisme kerja probiotik sangat berbeda 

dengan mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja 

antibiotik dengan cara membunuh mikroba lain baik patogen 

maupan bakteri non-patogen. Bakteri tidak dapat dibunuh, 

karena sudah resisten maka harus digunakan antibiotik dengan 

dosis yang lebih tinggi sehingga mengkhawatirkan terjadi 

penumpukan residu antibiotik yang lebih tinggi. 

 Zat yang terdapat dalam ekosistem usus dapat berasal 

dari bahan eksogenous yaitu pakan dan dapat berasal dari 

endogenous berupa produk metabolisme yang harus dibuang. 

Adanya mikroba patogen pada umumnya mempunyai peran 

kompetitif dengan mikroba non patogen untuk berinteraksi 

dengan reseptor pada sel epitel (Ray, 1996). Sehingga dapat 

menyebarluaskan toksin yang dihasilkan kedalam tubuh 

unggas. Oleh karena itu pencegahan bakteri enteropatogen 

tersebut  sangat diperlukan yang salah satunya adalah 

menggunakan probiotik.  

Metabolit toksik ini perlu segera dibuang karena pada 

hewan-hewan yang peka, metabolit ini sering menyebabkan 

kerusakan mukosa usus bahkan dapat terbentuk tumor atau 

beberapa penyakit lain (Soeharsono, 1998). 
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Probiotik probiss merupakan produk dari PT. 

Petrokimia Kayaku Gersik yang berbentuk cair, terdiri dari 

kombinasi bacillus megaterium, bacillus subtilis dan 

lactobacillus plantarum. Lactobacillus merupakan probiotik 

yang dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi 

kesehatan seperti penanggulangan diare (Salazar  et al., 2007; 

Pant  et al., 2007 ; Tabbers dan Benninga, 2007; Collado  et 

al., 2009 ),  menstimulasi sistem kekebalan (immune) tubuh 

(Isolauri  et al., 2001 ; Isolauri dan Salminen, 2008), 

menurunkan kadar kolesterol (Pereira  et al., 2003; Yulinery et 

al., 2006; Belviso  et al., 2009; Lee  et al., 2010). 

Jin  et al. (1996) melaporkan bahwa pemberian Bacillus 

subtilis dapat meningkatkan pertambahan bobot badan dari 

ayam petelur, disertai dengan tendensi perbaikan efesiensi 

penggunaan pakan. Kompiang (2000) menambahkan bahwa 

kinerja ayam petelur yang memperoleh biakan Bacillus spp.  

(cereus, subtilis dan megaterium) lebih baik dari yang 

memperoleh antibiotik virginiamycine. Percampuran dari 

Bacillus sp dapat berfungsi untuk menggantikan atau growth 

promotor-antibiotik lainnya, dimana kehawatiran dari residu 

antibiotik dapat dihindari. 

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. 

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.  
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Pemberian probiotik (bacillus maupun lactobacillus) 

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 pakan 

sehingga zat makanan mudah diserap tubuh (Mesrawati, 

2001). Penggunaan probiotik 0,25 % dalam air minum ayam 

buras induk 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). 

 

2.2 Ayam Ras Petelur 

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang 

dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam 

unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang 

ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. 

Tahun demi tahun ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi 

secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada 

produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat 

dimanfaatkan telurnya. (Anonymous, 2008). 

   Ayam Pedaging merupakan ternak unggas yang cukup 

potensial untuk dikembangkan dan juga memiliki kemampuan 

menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5-7 minggu) 

(Sugito dkk., 2006), sedangkan Ahmad dan Elfawati (2008) 

menambahkan bahwa Ayam pedaging adalah ayam ras yang 

mampu tumbuh dengan cepat dan mampu mengubah makanan 

yang dimakan menjadi daging dengan sangat efisien dalam 

pemenuhan kebutuhan hewani. (Rasyaf, 2003). 
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 Ayam tipe petelur umumnya dapat dikenal dari tanda-

tanda sebagai berikut: tingkah lakunya (sifatnya) lincah 

bahkan mudah terkejut, mempunyai ukuran badan yang relatif 

kecil, bentuk badan langsing, karena badannya kecil juga 

disebut ayam tipe kecil (light-breeds), cepat menjadi dewasa 

(lekas bertelur), telurnya lebih besar-besar (laying capacity 

tinggi), jarang atau sama sekali tidak mau mengeram, 

makanya tidak banyak dan efisien sekali dalam mengolah zat-

zat makanan menjadi hasil produksi atau telur (Djanah, 1988). 

    Jenis ayam petelur dibagi menjadi dua tipe yaitu; (1) 

tipe ayam petelur ringan yang biasa disebut dengan ayam 

petelur putih. Ayam petelur ringan ini memiliki badan yang 

ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 

berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam tersebut 

berasal dari galur murni White Leghorn. Ayam galur ini sulit 

dicari, tapi ayam petelur ringan komersial banyak dijual di 

Indonesia dengan berbagai nama. Setiap pembibit ayam 

petelur di Indonesia pasti memiliki dan menjual ayam petelur  

komersial ini. Ayam ini mampu bertelur lebih dari 260 butir 

per tahun. (2). Tipe Ayam Petelur Medium dengan bobot 

badan cukup berat. Meskipun itu, beratnya masih berada di 

antara berat ayam petelur ringan dan ayam broiler. Telurnya 

cukup banyak dan juga dapat menghasilkan daging yang 

banyak. Ayam ini disebut juga dengan ayam tipe dwiguna. 

(Rasyaf, 2003) 

   Fase layer atau fase produksi pada ayam petelur 

dimulai pada umur 20 minggu sampai 75 minggu. Setiap fase 

membutuhkan nutrien yang berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan tubuh untuk mendapatkan produksi yang optimal 

(Yuwanta,2004). 
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Tabel 1.  Kebutuhan Nutrisi Ayam Petelur 

Nutrisi Unit Strain Telur Coklat 

0-6 6-12 12-18 >18 Produksi 

ME 

Protein 

As. Linoleat 

Ca 

P 

Vitamin A 

Vitamin D 

Vitamin K 

Kkal 

% 

% 

% 

% 

IU 

IU 

Mg 

2800 

17 

1 

0,9 

0,9 

1420 

190 

0,47 

2800 

15 

1 

0,8 

0,8 

1420 

190 

0,47 

2850 

14 

1 

0,8 

0,8 

1420 

190 

0,47 

2850 

16 

1 

1,8 

0,35 

1420 

280 

0,47 

 

16,5 

1 

3,5 

0,27 

330 

33 

0,055 

Sumber: NRC (1994) 

 

Harms et al. (2000) melaporkan bahwa energi 

berpengaruh signifikan terhadap berat telur, bobot badan, 

konsumsi pakan dan konsumsi energi namun tidak 

memberikan pengaruh terhadap produksi 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 berat telur dan konsumsi 

pakan namun akan meningkatkan pertambahan bobot badan 

dan konsumsi energi. Sellars (1991) menambahkan selain 

adanya ketersediaan energi yang mencukupi, penambahan 

suplemen pakan berupa probiotik juga dapat meningkatkan 

konsumsi pakan karena penambahan probiotik dapat 

meningkatkan kandungan zat makanan dalam usus, 

memperbaiki ketersediaan dan meningkatkan penyerapan 

nutrisi pakan. 
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2.3. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan meupakan banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan (Wahju, 1992). Setiap spesies 

kebutuhan zat-at makannya berbeda tergantung dari fungsi 

produksinya seperti pertumbuhan, penggemukan dan 

reproduksi (Ensminger, 1980). Mulyono (1998) menyatakan 

bahwa kebutuhan protein untuk ayam buras fase bertelur 

adalah 14 persen dan kebutuhan energi metabolis adalah 2.400 

– 2.600 Kkal/kg. Kebutuhan konsumsi pakan ayam buras 

umur 25 – 70 minggu dengan bobot badan 1.300 – 1.500 g 

adalah 115 g/ekor/hari (Mutidjo, 1995). 

Sadadolog dan Sasongko (1991) menyatakan bahwa 

konsumsi pakan ayam buras dipengaruhi oleh jenis kelamin 

dan bangsa ayam,  ayam buras jantan umur lebih dari 20 

minggu yang dipelihara pada kandang sintem litter dapat 

mengkonsumsi pakan sekitar 118,36 – 131,52 g/ekor/hari, 

sedangkan ayam buras betina umur lebih dari 20 minggu 

mengkonsumsi pakan sekitar 89,62 – 94,92 g/ekor/hari. 

Sedangkan Muharlien (1995) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan ayam kampung yang dipelihara dengan sistem litter 

pada ayam jantan lebih tinggi daripada ayam kampung betina 

pada umur 16 – 20 minggu, angka konsumsi pakan ayam 

jantan sebesar 101,89 g/ekor/hari dan angka konsumsi pakan 

betina sebesar 81,24 g/ekor/hari. 

 Beberapa faktor yang mempengaruhai konsumsi 

pakan menurut Wahju (1992) adalah bangsa ayam, sistem 

kandang, temperatur lingkungan, tahap produksi, periode 

pertumbuhan dan penyakit. Konsumsi pakan serta zat-zat 

makanan yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi 

bobot telur yang dihasilkan (Esminger, 1980). 
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Adapun standar konsumsi pakan ayam petelur Strain Isa 

Brown dapat dilihat pada Tabel 2 

 

Tabel 2. Standar konsumsi pakan ayam petelur Strain  Isa 

Brown. 

Umur (minggu) Konsumsi pakan per hari (g) 

18 81 

19 85 

20 95 

21 105 

22 109 

23 111 

24 112 

25 113 

26 114 

27 114 

28 114 

29 114 

30 114 

31 – 49 113 

50 – 69 112 

70 – 80 111 

Sumber: Anonimous ( 2012 ) 

Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik 

dengan jumlah konsumsi pakan, bila kandungan energi tinggi, 

konsumsi pakan rendah dan sebaliknya apabila energi di 

dalam pakan rendah, konsumsi pakan menjadi tinggi (Scott et 

al., 1992). Menurut Rasyaf (2003) menyatakan konsumsi 

pakan pada ayam petelur fase produksi adalah kurang lebih 

120 g/hari/ekor. Protein yang dibutuhkan adalah 16-17 %, 

serat kasar 5 %, lemak 4 %, Energi Metabolis  2770- 2850 

Kcal/kg/hari. Konsumsi pakan akan mengalami penurunan 1 – 



16 
 

2 % setiap kenaikan temperatur 1 0C dalam kisaran temperatur 

10 – 30 0C. Mc Donald, et al.,(2002). Car and Carter (1985) 

menyebutkan bahwa pada kisaran temperatur antar 26 – 32 0C 

sudah melebihi kisaran temperatur ideal bagi ayam petelur. 

Pada kisaran temperatur tersebut ayam sudah mengalami 

sedikit penurunan konsumsi pakan tetapi masih cukup untuk 

efisiensi produksi dan kebutuhan zat makanan jadi temperatur 

seperti itu untuk ayam petelur tipe medium masih 

menampilkan performa yang baik. 

 

2.4 Produksi Telur (Hen Day Production) 

 Masa bertelur mulai dihitung sejak ayam mencapai 5 

% Hen Day Production dan dipengaruhi oleh kualitas pakan, 

strain serta cara pemeliharaan. North and Bell (1990) 

menjelaskan bahwa pengukuran produksi telur biasanya 

dinyatakan dalam dua cara yaitu Hen Day Production dan Hen 

Housed Production. Hen day Production merupakan ukuran 

produksi telur ayam yang hidup pada periode tertentu dengan 

jumlah ayam yang hidup pada periode tertentu, sedangkan Hen 

House Production merupakan ukuran produksi telur yang 

dihitung berdasarkan jumlah ayam mulai dari periode bertelur. 

Menurut Scot et al.,(1982) menyatakan bahwa ayam 

ras petelur medium mulai bertelur kira-kira pada umur 22 

minggu dengan lama produktif sekitar 15 bulan. Puncak 

produksi telur dicapai pada saat ayam berumur sekitar 28 - 30 

minggu. Penurunan produksi telur terjadi dengan perlahan 

sampai menjelang afkir pada saatnya berumur 82 minggu 

dengan rataan produksi 55 %. Periode produksi ayam petelur 

menjadi 2 periode yaitu fase I dari umur 22 – 42 minggu 

dengan rataan produksi telur 78 % dan berat telur 56 g. Fase II 

umur 42 – 72 minggu dengan rataan produksi telur 72 % dan 
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bobot telur 60 g. Ayam ras petelur yang unggul menghasilkan 

telur 250 butir per tahun dengan bobot telur rata-rata 57,9 g 

dan rataan Hen Day Production 70 % . Mc Donald et al., 

(2002). 

Hasil penelitian Wiradimadja (1991) diperoleh rataan 

produksi telur hen-day sebesar 73,36 % pada ayam petelur 

dengan pemberian pakan yang mengandung energi metabolis 

2.850 Kkal/kg dan protein kasar 17 % pada fase produksi 

pertama. Penelitian Priono (2003) diperoleh rataan produksi 

telur hen-day sebesar 76,90 % pada ayam petelur strain ISA-

Brown dengan pemberian pakan yang ditambahkan metionin 

0,34% dan mengandung energi metabolis 2.685,8 kkal/kg dan 

protein kasar 1.7%. Setyowati, (2002) dalam Soeharsono 

(2010) melaporkan perbedaan yang tidak nyata terhadap HDP 

pada pakan ayam yang disuplementasi dengan Bacillus sp. 

tetapi dari hasil penelitian terdapat kecenderungan penurunan 

HDP sejalan dengan meningkatnya level penambahan 

probiotik. Kecenderungan peningkatan dan penurunan ini 

berhubungan dengan konsumsi pakan dan peran 

mikroorganisme dalam membantu proses pencernaan. Bacillus 

sp. mempunyai dinding yang terdiri dari asam nukleat. 

Sedangkan unggas sendiri tidak mempunyai enzim 

nukleatidase yang bisa mencerna bakteri atau mikroorganisme 

yang mati yang mati akibat persaingan makanan dan tempat 

menempel pada usus halus. Hal inilah yang menyebabkan 

kecenderungan peningkatan dan penurunan HDP. Pada level 

pemberian probiotik yang rendah jumlah mikroorganisme 

yang mati lebih sedikit karena jumlah antara mikroorganisme 

dan makanannya dalam keadaan seimbang. 

Ayam petelur mengkonsumsi pakan lebih banyak dari 

yang dibutuhkan untuk mendukung produksi telur (NRC, 
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1994). Produksi telur yang fluktuatif disebabkan oleh banyak 

faktor, salah satu diantaranya adalah jumlah konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan produksi telur 

yang tinggi, hal lain yang berpengaruh adalah kondisi ternak 

dalam hal ini yang berpengaruh yaitu bobot badan dan 

uniformity yang standart. Menurut Wahju (2004) sebagian zat 

makanan yang dikonsumsi ayam petelur digunakan untuk 

mendukung produksi telur. Adapun standar HDP ayam petelur 

Strain Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

2.5 Berat Telur 

 Ukuran telur dapat diartikan sebagai besar kecilnya 

telur yang dinyatakan dalam berat. Berat telur yang dihasilkan 

oleh ayam dapat dipengaruhi oleh bangsa ayam, umur pertama 

bertelur, temperatur lingkungan, tingkat protein dalam pakan, 

jumlah ayam dalam kelompok dan bobot badan. North and 

Bell, (1990). Telur ayam umumnya terdiri atas 64 % albumin, 

27 % kuning telur dan 9 % kerabang. Kandungan masing-

masing komponen tersebut dipengaruhi bobot telur yang 

dihasilkan ayam petelur. Ukuran kuning telur yang besar akan 

menghasilkan telur yang besar. Rose (1997). Telur-telur yang 

dihasilkan awal periode produksi memiliki kuning telur 

dengan berat 22 – 25 persen dari bobot sebutir telur kemudian 

bertambah menjadi 30 – 35 % seiring bertambahnya umur 

ayam. North and Bell (1990), jika ukuran telur tergolong kecil, 

meningkatnya protein dalam pakan dapat menambah bobot 

telur sampai 3,5 g/butir telur. 

Amrullah (2003) menambahkan bahwa 72 % protein 

akan dimanfaatkan untuk proses pembentukan telur, sedang 

sisanya untuk metabolisme basal, pertumbuhan badan dan 

bulu. Dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa konsumsi 
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pakan memiliki hubungan positif dengan egg mass, artinya 

peningkatan produksi telur akan diikuti dengan peningkatan 

konsumsi pakan. Ukuran telur merupakan faktor penting yang 

dapat menentukan penerimaan harga dalam aspek pemasaran. 

Penimbangan sampel telur konsumsi dari pedagang telur di 

Pasar didapatkan berat telur antara 55,6 – 62,5 g/ekor/butir 

sehingga rata-rata beratnya per butir adalah 56,7 g/ekor/butir 

dengan isi perkilogram sebanyak 16 – 17 butir. (Haryono, 

2000).  

Wahju (1997) bahwa berat telur dipengaruhi oleh 

banyak faktor, termasuk genetik, tahap kedewasaan, umur, 

obat dan zat makanan dalam pakan terutama asam amino dan 

asam linoleat, dan kandungan asam lemak linoleat dan 

metionin. Iriyanti et al. (2007) menyatakan bahwa ayam 

petelur dengan pemberian probiotik menghasilkan bobot telur 

berkisar antara 40 – 60 g, bobot kuning telur sebesar 9,5 – 13 

g, dan HU berkisara antara 99 - 112 (Leeson dan Summer, 

1991). Telur ayam umumnya terdiri atas 64 % albumen, 27 % 

kuning telur dan 9 % kerabang. Kandungan masing-masing 

komponen tersebut mernpengaruh bobot telur yang dihasilkan 

ayam petelur, ukuran kuning telur yang besar akan 

menghasilkan telur yang besar (Rose, 1997). Jika ukuran telur 

tergolong kecil, meningkatnya protein dalam pakan dapat 

menambah bobot telur sampai 3,5 gram per butir telur 

(Amrullah, 2003). 

Berat 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, 

1979; Romanoff dan Romanoff, 1992; Wahju, 1992). Telur 



20 
 

yang di hasilkan ayam tua lebih besar dari pada telur dari 

ayam muda. Bobot telur yang dihasilkan selama satu tahun 

tidak seragam, bobot telur tertinggi diperoleh pada saat musim 

dingin dan mengalami penurunan bobot pada musim panas.  

 

Tabel 3. Standar HDP ayam petelur Strain Isa Brown 

Umur (minggu) % HDP Umur (minggu) % HDP 

21       86,00 43         92,55 

22       91,00 44         92,00 

23       93,00 45         91,45 

24       94,20 46         90,90 

25       94,80 47         90,35 

26       95,00 48         89,80 

27       95,00 49         98,75 

28       95,00 50         88,70 

29       95,00 51         88,45 

30       95,00 52         87,60 

31       95,00 53         87,05 

32       95,00 54         86,60 

33       94,90 55         86,35 

34       94,80 56         86,40 

35       94,70 57         84,85 

36       94,60 58         84,30 

37       94,50 59         83,75 

38       94,40 60         83,20 

39       94,20 61         82,65 

40       94,00 62         82,40 

41       93,00 63         81,55 

42       93,40 64         81,00 

Sumber: Anonimous 2012 
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2.6 Konversi Pakan  

 Menurut  North and Bell (1990) daya peningkatan 

mutu genetik, ternak mampu meningkatkan efisiensi pakan, 

hal ini ditandai peningkatan pertumbuhan maupun produksi 

telur terhadap pakan yang dikonsumsi. Menurut (Gillespie 

1991) konversi pakan adalah rasio antara jumlah pakan (g) 

yang dikonsumsi dengan produksi telur yang diperoleh (g).  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konversi pakan antara 

lain adalah suhu, daya cerna, bentuk fisik dan konsumsi pakan. 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi ayam dengan telur yang dihasilkan dalam 

waktu tertentu. Dengan kata lain, nilai konversi pakan dapat 

dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan yaitu 

menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah 

pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan waktu tertentu, 

baik untuk produksi daging maupun telur ( Anggorodi, 1994). 

Konversi pakan dapat bervariasi tergantung pada umur 

ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta temperatur 

lingkungan, lebih lanjut Bently (2003) menyatakan bahwa 

dengan kondisi lingkungan kandang yang panas dan lembab 

menyebabkan pengaruh yang kurang baik pada ternak. 

Menurut Jull (1999) kecepatan pertumbuhan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi konversi pakan.  

Konversi pakan merupakan salah satu ukuran yang 

banyak digunakan untuk menyatakan tingkat efisiensi 

pemanfaatan pakan oleh ternak 20, yaitu perbandingan antara 

pakan yang dihabiskan (kg) dalam menghasilkan sejumlah 

telur (kg). Nilai konversi pakan yang tinggi menunjukkan 

bahwa efisiensi pemanfaatan pakan yang rendah sebaliknya 

apabila nilai konversi pakan rendah menunjukkan makin 



22 
 

banyak pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak untuk 

memproduksi telur (North, 1992) 

Konversi pakan dapat digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan pakan. Semakin rendah angka konversi 

pakan berarti efisiensi penggunaan pakan baik, ayam mampu 

mengubah pakan menjadi telur. Semakin tinggi angka 

konversi pakan maka efisiensi pakan buruk. Kondisi ini bisa 

disebabkan kondisi ayam yang baru bertelur, ayam sudah tua 

serta adanya penyakit. 

Adapun standar konversi pakan ayam petelur Strain 

Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Standar konversi pakan ayam petelur Strain Isa 

Brown 

Umur 

(minggu) 

Konversi 

pakan per 

minggu (g) 

Umur 

(minggu) 

Konversi 

pakan per 

minggu (g) 

18 94,19 50 1,97 

19 10,88 51 1,98 

20 4,85 52 1,99 

21 3,11 53 2,00 

22 2,38 54 2,01 

23 2,16 55 2,02 

24 2,09 56 2,03 

25 2,04 57 2,04 

Sumber: Anonymous  ( 2012 ) 
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2.7 Konsumsi air minum  

 Air Minum juga dapat berfungsi sebagai sumber 

berbagai mineral seperti Na, Mg dan Sulfur, oleh karena itu 

mutu air minum akan menentukan tingkat kesehatan ternak 

unggas. Jumlah kebutuhan air minum untuk unggas secara 

umum diperkirakan sebanyak dua kali dari kebutuhan 

pakan/ekor/hari. Menurut Pokphand (2007), fungsi air adalah : 

1 mempertahankan kelembaban organ-organ tubuh 

dimana jika organ tubuh kekurangan air bentuknya akan 

mengempis karena kehilangan kelembaban, 2 

mempertahankan volume dan kekentalan darah dan getah 

bening, 3 mengatur suhu tubuh, 4 mengatur struktur dan fungsi 

kulit, dan 5 sebagai mediator dan saluran dari berbagai reaksi 

kimia didalam tubuh serta fungsi lainnya seperti sebagai 

pencuci, pelarut zat-zat gizi dan lainnya. 

 

2.8 Kadar NH3 Ekskreta 

Proses cepat lambatnya penguapan ammonia dari suatu 

kandang tergantung dari musim dan pengaturan ventilasi 

kandang yang mempengaruhi distribusinya dalam kandang. Di 

negara yang mempunyai empat musim, keadaan ammonia 

bervariasi. Ketika musim dingin dimana ventilasi dikurangi 

untuk menahan suhu kandang, konsentrasi ammonia cepat 

meningkat. Sebaliknya, ketika suhu naik pada musim panas 

tidak pula dibarengi dengan ventilasi yang tepat, ayam tidak 

terhindar dari pengaruh ammonia, bahkan cepat mengalami 

pengaruh buruk dari ammonia. Kristensen dan Wathes, (2000). 

Hal ini disebabkan ketika suhu panas, kecepatan pernafasan 

ayam juga meningkat sehingga mempercepat pula terhirupnya 

partikel debu yang mengandung ammonia yang akan 

menyebabkan kerusakan pada saluran pernafasan. Faktor lain 
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seperti tipe litter, tata laksana, kelembaban, pH, suhu dan 

kepadatan kandang juga mempengaruhi konsentrasi ammonia 

dan pelepasannya. 

Kandungan amonia yang berlebihan dalam kandang 

akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu 

kesehatan ayam (Susetyo, 1992). Konsentrasi amonia yang 

masih bisa ditolerir berkisar 10-20 ppm, jika didasarkan pada 

kesehatan manusia (Handoko, 2003). Menurut Suryana (2002) 

kepekaan ayam dan manusia terhadap amonia berbeda beda. 

Ayam menjadi lebih peka terhadap virus New Castle 

Disease (NCD) dan radang kantung udara pada konsentrasi 

amonia 25 ppm. Pada konsentrasi 50-70 ppm ayam sudah 

menunjukkan gejala seperti penurunan nafsu makan, 

pertumbuhan terganggu, produksi telur tidak optimal, penyakit 

pernafasan akan lebih mudah menyerang. Sedangkan 

konsentrasi 70-100 ppm dapat menyebabkan gangguan mata 

terasa pedas dan berair (Suryana, 2002) lebar. Secara umum 

silase memiliki BK berkisar 23,20-30,00%; PK berkisar (6,60-

8,20%) dan TDN (7,00-7,82%) (Nugroho, 2008). 

 

Penentuan kadar NH3 berdasarkan rumus: 

 

Kadar NH3 = ml H2SO4 x N H2SO4 x 1000  x FP 

                     vol sampel 

 

                FP    =  g sampel + 5ml H2SO4  

              g sampel 

 

Keterangan :  FP  =   Faktor Pengenceran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

      Penelitian telah dilaksanakan pada 5 Oktober – 5 

Desember 2012 di Peternakan Bpk. Ali di Desa Ampel Dento, 

Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang. Analisis proksima, 

bahan pakan dan pakan serta uji kadar NH3 dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

bahan:  

a. 64 ekor ayam ras tipe petelur fase layer umur 44 

minggu Strain Isa Brown produksi PT. Wonokoyo 

b. Probiotik “probiss” berbentuk cair yang terdiri dari 

kombinasi Bacillus megaterium, Bacillus subtilis dan 

Lactobacillus plantarum dengan konsentrasi 10
9
cfu 

yang diperoleh dari PT. Petrokimia Kayaku Gresik 

c. Pemberian air minum dilakukan secara restricted 

sebanyak 370ml/ekor/hari, dengan cara diukur 

sebelum pemberian. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa banyak ayam mengkonsumsi air 

dalam satu harinya. 

d. Bahan pakan yang digunakan adalah pakan self mix 

yang terdiri dari bekatul, jagung kuning, bungkil 

kedelai, Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal 
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(PMM), Mineral, Premix, DL-Methionine. Pakan 

diberikan secara terbatas dalam sehari yaitu pada pagi 

hari (06.00–08.00) dan sore hari (15.00–17.00) 

sebanyak 120g/ekor/hari.  

 

Tabel  5. Susunan dan kandungan zat makanan pakan ternak 

Zat Makanan  Jumlah (%)            

Jagung 56,72  

Bekatul 17  

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  

BETN (%) 47,84  

   

Sumber     : 
*
 Hasil analisis laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

Perlengkapan: 

a. Kandang sistem baterai yang terbuat dari bambu dengan 

susunan bertingkat yang berukuran 35  x 20  x 33 cm 

bersusun dua tingkat. 
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b. Tempat pakan dan minum berbentuk silinder yang terbuat 

dari pipa paralon yang dibelah menjadi dua dan diletakkan 

di depan kandang batrai. 

c. Timbangan digital untuk menimbang pakan dan telur. 

d. Gelas ukur yang berukuran 1liter, untuk mengukur jumlah 

air minum yang diberikan. 

 

3.3  Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. 

Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 

level pemberian probiotik dengan 4 kali ulangan, masing-

masing ulangan terdiri dari 4 ekor ayam petelur sehingga 

terdapat 64 ekor unit percobaan. Dengan level pemberian pada 

air minum adalah: 

L0 = air minum tanpa tambahan probiotik 

L1 = air minum dengan probiotik 15 ml/lt 

L2 = air minum dengan probiotik 30 ml/lt 

L3 = air minum dengan probiotik 45 ml/lt   

 

3.4  Variabel Yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Konsumsi pakan (g/ekor/hari) adalah jumlah pakan yang 

diberikan dikurangi dengan sisa pakan dan pakan tercecer 

dihitung tiap hari selama penelitian. 

2. Konsumsi air minum (ml/ekor/hari) adalah jumlah air 

minum yang diberikan dikurangi dengan sisa air minum 

dan dihitung tiap hari selama penelitian (Scott et al, 1982). 
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3. Produksi telur atau Hen Day Production (%) adalah angka 

yang menunjukkan rataan jumlah telur seluruhnya pada 

sejumlah ayam yang berproduksi pada waktu tertentu, yang 

dinyatakan dalam persen (Scott et al., 1982).  

Adapun rumus mendapatkan HDP adalah : 

HDP = %100
Pr

x
hariwaktuxadayangAyam

butirituhariteluroduksi

 

4. Berat produksi telur merupakan berat satu butir telur rata-

rata dalam satu kandang (Anggorodi, 1994). Satuan berat 

produksi telur g/butir. 

5. Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan bobot telur yang dihasilkan 

selama penelitian (Scott et al, 1982) 

kgtotaltelurproduksi

kgpakankonsumsi
Pakankonversi

 
6. NH3 merupakan gas alkali, tidak berwarna, mempunyai 

daya iritasi tinggi yang bersifat toksik (beracun) dan 

dihasilkan selama proses dekomposisi bahan organic atau 

reduksi substansi nitrogen oleh bakteri (Scott et al, 1982) 
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3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi 

dengan program komputer Microsoft Excel. Data dianalisis 

dengan menggunakan Sidik Ragam dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL)  dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan  (4 x 4). 

Apabila  terdapat  perbedaan diantara perlakuan maka 

dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 

1992), dengan rumus : 

 

   yij  = µ + ζi + εij   

 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ    = nilai rerata (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 Penampilan Produksi   

Ayam Petelur 

Rataan pengaruh perlakuan ditunjukkan pada Tabel 6  

Tabel 6. Rataan pengaruh perlakuan terhadap penampilan 

produksi  ayam petelur 

Perla 

kuan 

   Konsumsi 

       pakan 

(g/ekor/hari) 

Konsumsi  

air minum 

(ml/ekor/hari) 

      HDP  

       (%) 

Berat Telur    

(g/butir)          

Konversi                 

Pakan 

L0 115,85+1,96 259,15+7,01 86,83+3,12 63,13+1,46 2,48+ 0,11 

L1 118,00+0,92 274,43+22,74 86,83+3,74 63,23+1,19 2,70+ 0,19 

L2 117,76+1,90 291,02+38,08 88,17+6,25 63,77+0,90 2,67+ 0,22 

L3 115,25+2,28 253,98+9,98 85,71+7,25 62,35+1,79 2,78+ 0,29 

 

4.1.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa 

konsumsi pakan tertinggi (118,00 + 0,92 g/ekor/hari) dengan 

penambahan probiotik sebesar 0,15 % (L1). Secara berturut-

turut konsumsi pakan mulai dari yang terendah hingga 

tertinggi adalah perlakuan L3, L0, L2 dan L1. Rataan 

konsumsi pakan kedua jenis pakan perlakuan melebihi standar 

yang ditetapkan pada Isa Brown Commercial Layer Guide 

Book  yaitu 112 g/ekor/hari dan untuk mengetahui signifikasi 

perbedaan efek perlakuan terhadap konsumsi pakan dilakukan 

analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 2) menunjukkan 

bahwa level penambahan probiotik berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05)  terhadap konsumsi pakan. Dapat dikatakan bahwa 
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peningkatan level penambahan probiotik yang diberikan 

memberikan efek yang sama terhadap konsumsi pakan. 

Kandungan energi dan protein pakan yang berada dalam 

keadaan seimbang pada setiap pakan perlakuan maka akan 

dihasilkan konsumsi pakan yang identik. Probiotik tidak 

berpengaruh karena ada kemungkinan air yang digunakan 

tidak steril atau level pemberian terlalu rendah. 

Imbangan protein energi sangat berpengaruh terhadap 

jumlah konsumsi pakan dengan demikian imbangan protein-

energi yang sama di dalam pakan perlakuan akan 

mengahasilkan konsumsi pakan yang sama pula, hal ini berarti 

bahwa penambahan probiotik tidak menimbulkan efek 

peningkatan atau penurunan terhadap konsumsi pakan. 

Tingkat energi di dalam pakan menentukan jumlah  pakan 

yang dikonsumsi dan sebagian besar pakan yang dikonsumsi 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

pertumbuhan (Anggorodi, 1994). Jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh seekor ternak diantaranya dipengaruhi oleh 

palatabilitas, kecernaan dan komposisi zat makanan dalam 

pakan (Hammond, 1994). 

 

4.1.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Air Minum

  Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa secara rataan 

konsumsi air minum yang tertinggi (291,02 + 38,07 

ml/ekor/hari) dengan penambahan probiotik sebesar 0,30 % 

(L2). Secara berturut-turut konsumsi air minum mulai dari 

yang terendah   hingga tertinggi adalah perlakuan L3, L0, L1 

dan L2 untuk mengetahui signifikasi perbedaan efek perlakuan 

terhadap konsumsi pakan dilakukan analisis statistik. 
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Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan 

bahwa level penambahan probiotik juga tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi air minum. Konsumsi air 

minum relatif sama, kondisi ini menunjukkan bahwa ayam 

toleran terhadap rasa dari probiotik yang diberikan.  

Probiotik yang diberikan tidak mempengaruhi konsumsi 

air minum ayam pada perlakuan, hal ini menunjukkan bahwa 

probiotik yang diberikan aman untuk digunakan. Konsumsi air 

minum dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi air minum adalah 

suhu didalam kandang. Semakin tinggi suhu di dalam kandang 

maka suhu tubuh ayam akan meningkat. Peningkatan suhu 

tubuh inilah yang mengakibatkan proses evaporasi semakin 

meningkat dengan tujuan panas dalam tubuh akan keluar 

melalui penguapan (Djojosoebagio, 2006).  

Menurut Wahju (2004), ada banyak faktor yang 

mempengaruhi konsumsi air minum pada ternak antara lain 

adalah tingkat garam natrium dan kalium dalam ransum, 

enzim-enzim, bau air, makanan tambahan pelengkap, 

temperatur air, penyakit, jenis bahan makanan, kelembaban, 

angin, komposisi pakan, umur, jenis kelamin dan jenis tempat 

air minum. Khumaini (2012) menambahkan konsumsi air pada 

unggas memiliki standar tertentu  dan unggas tidak akan 

mengkonsumsi air secara berlebihan bila tidak dalam keadaan 

stres   karena suhu yang terlalu tinggi, selain itu dengan 

konsumsi air minum yang berlebih maka    konsumsi ransum 

akan berkurang dan akan berdampak pada pertambahan berat 

badan unggas 
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4.1.3 Pengaruh PerlakuanTerhadap  Hen Day Production 

Berdasarkan Tabel 6. ditunjukkan bahwa Hen Day 

Production (HDP) tertinggi (86,83+ 3,74%) dengan 

penambahan probiotik sebesar 0,15% (L1). Secara berturut-

turut HDP mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah 

perlakuan L3, L0, L1 dan L2. Rataan HDP lebih rendah dari 

standar yang ditetapkan pada Isa Brown Commercial Layer 

Guide Book (umur ayam 44 minggu) yaitu 92 % dan untuk 

mengetahui signifikasi perbedaan efek perlakuan terhadap 

konsumsi pakan dilakukan   analisis statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa level penambahan probiotik kultur campuran juga tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap HDP. Pada Tabel 6. 

terlihat bahwa terjadi kecenderungan peningkatan persentase 

HDP seiring dengan  penambahan level probiotik 0 % hingga 

level penambahan probiotik 0.45 %.  

Penambahan probiotik tidak menunjukkan 

peningkatan persentase produksi telur harian (HDP) selama 

penelitian. Adanya probiotik di dalam air minum akan 

meningkatkan    penyerapan makanan ke dalam tubuh ayam. 

Hal ini ditunjang oleh daya cerna protein, energi metabolis dan 

aktivitas enzim maupun mikroflora di usus halus ayam petelur 

yang mendapat penambahan probiotik. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni (1995), Sjofjan dkk, (1999) dan Kompiang (2000) 

bahwa dengan penambahan kultur probiotik akan 

meningkatkan produksi telur harian (HDP). Namun hasil  

penelitian ini sesuai dengan Goodling et al. (1987) dalam 

Mahdavi (2005) yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

peningkatan pada HDP dan berat telur pada ayam petelur yang 

ditambahkan non-viable Lactobacillus product. 
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4.1.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Produksi Telur

 Berdasarkan Tabel 6, ditunjukkan bahwa berat telur 

terendah (62,35+1,79g/butir) dengan penambahan probiotik 

sebesar 0,45% (L3), sedangkan berat telur tertinggi 

(63,77+0,90g/butir) dicapai oleh (L2). Secara berturut-turut 

mulai berat telur dari yang terendah hingga tertinggi adalah 

perlakuan L3, L0, L1 dan L2. Rataan berat telur lebih tinggi 

dari standar yang ditetapkan pada Isa Brown yaitu 62,5 g/butir 

dan untuk mengetahui signifikasi perbedaan efek perlakuan 

terhadap konsumsi pakan dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan 

bahwa analisis statistik level penambahan probiotik tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat produksi telur, 

meskipun pada Tabel 6. terlihat bahwa terjadi kecenderungan 

peningkatan berat telur seiring dengan penambahan level 

probiotik 0% hingga level 0.30 %.  

 Peranan penambahan level probiotik diindikasi dapat 

meningkatkan berat 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 berat 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 berat telur jika pakan yang 

diberikan mengandung energi yang berbeda   mulai 2519, 

2798 hingga 3078 kkal/kg. Semakin tinggi kandungan energi 
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suatu bahan pakan maka dapat menurunkan berat telur dan 

konsumsi pakan namun akan meningkatkan               

pertambahan bobot badan dan konsumsi energi. Semakin 

tinggi kandungan energi suatu bahan pakan maka dapat 

menurunkan berat 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 berat telur. Hasil rataan berat 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 yang dilakukan oleh Kompiang (2004) yang 

memperoleh rataan berat telur setiap butirnya yaitu 56,8 

g/butir. 

 

4.1.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

 Berdasarkan Tabel 6. ditunjukkan bahwa konversi 

pakan terendah (2,48+ 0,11) dengan penambahan probiotik 

sebesar 0% (L0), sedangkan konversi pakan tertinggi (2,78 + 

0.29) diperoleh dengan penambahan probiotik sebesar 0,45 % 

(L3). Secara berturut-turut konversi pakan mulai dari yang 

terendah hingga tertinggi adalah perlakuan L0, L2, L1 dan L3. 

Rataan konversi pakan pada kedua jenis pakan perlakuan lebih 

tinggi dari standar yang ditetapkan pada Isa Brown 

Commercial Layer Guide Book yaitu 1,92 dan untuk 

mengetahui  signifikasi perbedaan efek perlakuan terhadap 

konsumsi ransum dilakukan analisis statistik. 
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Hasil analisis statistik (Lampiran 6) menunjukkan 

bahwa analisis statistik level        penambahan probiotik kultur 

campuran tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konversi 

pakan. Nesheim et al., (1997) menyatakan bahwa faktor - 

faktor yang mempengaruhi  konversi pakan adalah kandungan 

energi yang cukup, kecukupan zat makanan dalam pakan,  

suhu lingkungan dan kondisi kesehatan. Konversi pakan yang 

tinggi pada pakan lebih disebabkan karena konsumsi pakan 

yang rendah yang menyebabkan kecukupan asupan zat 

makanan ayam untuk memproduksi telur menjadi sedikit lebih 

rendah. Hal ini  diduga karena peningkatan aktivitas mikroba, 

aktivitas enzim dan daya cerna protein serta  energi metabolis 

pakan dalam saluran pencernaan ayam petelur. Akibatnya 

akan mempercepat laju pergerakan makanan sehingga 

penyerapan zat-zat makanan menjadi lebih besar, lebih lanjut 

akan berdampak terjadi peningkatan efisiensi penggunaan 

pakan dan laju produksi petelur ayam petelur. Apabila dilihat 

dari besarnya angka konversi pakan yang diperoleh semua 

ransum perlakuan dalam penelitian ini, dapat dikatakan masih 

dalam batas normal berkisar antara 1,92 – 2,78, hal ini sesuai 

dengan pendapat Scott et al, (1982) bahwa konversi pakan 

ayam petelur selama produksi telur pertama meupun kedua 

berkisar antara 2,0 – 3,0. 

 

4.1.6 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar NH3 (ppm) 

Ayam Petelur  

Rataan pengaruh perlakuan terhadap kadar NH3 ayam petelur 

ditunjukkan pada Tabel 7  
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Tabel 7. Hasil analisa kadar NH3 ayam petelur (ppm) 

Perlakuan Total (level) Rataan 

L0 595 148,75 ± 8,06 

L1 559 139,75 ± 6,08 

L2 543 135,75 ± 4,65 

L3 503 125,75 ± 3,59 

 

Berdasarkan Tabel 7 level pemberian probiotik pada 

air minum memberikan hasil yang berbeda sangat nyata pada 

kandungan amonia ekskereta pada ayam. Kandungan amonia 

yang paling tinggi ada pada L0 yaitu pemberian minum tanpa 

probiotik dengan rata-rata jumlah amonia ekskereta pada ayam 

sebesar 148,75±8,06ppm. Kandungan amonia yang paling 

rendah ada pada L3 yaitu pemberian minum dengan probiotik 

sebanyak 45ml/liter dengan rata-rata jumlah amonia ekskereta 

pada ayam sebesar 125,75±3,59ppm. Kadar amonia yang 

rendah pada L3 dipengaruhi oleh aktivitas probiotik yang 

dapat menekan aktivitas enzim urease yang berada dalam 

saluran pencernaan.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan 

bahwa level penambahan probiotik berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap NH3 ayam petelur, oleh karena itu 

dilanjutkan uji jarak berganda Duncan’s. Penurunan kadar 

amonia tersebut disebabkan karena senyawa aktif pada 

probiotik dapat meningkatkan retensi nitrogen dalam tubuh. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini terlihat 

bahwa pada penggunaan probiotik L3 lebih sedikit 

menghasilkan amoniak, karena prosentase pemberian amoniak 

yang lebih banyak dibanding dengan perlakuan lainnya.  
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Semakin tinggi taraf penggunaan probiotik secara nyata 

akan menurunkan kadar ammonia (Tabel 7). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa probiotik yang diberikan dengan 

kombinasi berbagai bakteri yang diaplikasikan pada ayam 

petelur secara langsung dapat menurunkan kadar amonia. 

Dilaporkan oleh Santoso (1999), bahwa bakteri proteolitik 

seperti Bacillus sp dapat menghambat konversi uric acid 

menjadi amoniak dengan cara menggunakan uric acid tersebut 

sebagai zat nutrisinya. 

Kurniawan (2003) yang menyatakan bahwa dengan 

pemberian probiotik maka retensi nitrogen dalam tubuh akan 

meningkat dan menyebabkan kandungan pada amonia akan 

menurun. Car and Carter (1985) juga menambahkan bahwa 

pemberian probiotik yang mengadung Bacillus megaterium 

dan Bacillus subtilis dapat menurunkan konsentrasi amonia 

pada feses dan litter ayam broiler. Hal tersebut didukung oleh 

Yuzrizal dan Chen (2003) yang menyatakan bahwa 

penambahan bahan-bahan seperti antibiotik, probiotik dan 

prebiotik dapat menurunkan pembentukan amonia dengan 

menurunkan aktifitas bakteri dalam saluran pencernakan. 

Muller (1980), penggunaan bahan kimia seperti asam sulfat 

dapat menghambat aktifitas bakteri selama 5-14 hari.  

Pembentukan amonia dipengaruhi oleh lingkungan yang 

mendukung aktifitas bakteri seperti kadar air, suhu dan pH. 

Nesheim et al (1997) menyatakan bahwa nilai kandungan 

ekskereta pada ayam akan tinggi bila ransum yang digunakan 

mengandung kadar protein yang sangat tinggi, sehingga dapat 

menyebabkan kelebihan nitrogen yang tidak dapat disimpan 

dalam tubuh ayam petelur, hal inilah yang menyebabkan 

tingginya kadar amonia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pemberian probiotik dalam air minum tidak 

menurunkan konsumsi pakan, konsumsi air minum, HDP,  dan 

berat telur, konversi pakan, tetapi dapat menurunkan amoniak 

ayam petelur. Pemberian 30ml/lt memberikan hasil yang 

terbaik pada penampilan produksi ayam petelur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian penambahan probiotik dalam air 

minum dengan  pakan yang bebas antibiotik, dapat 

dipergunanakan level pemberian sebesar 30ml/lt, karena dalam 

kisaran ini menunjukkan hasil terbaik daripada penggunaan 

level 15ml/lt atau 45ml/lt. 
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Lampiran 1. Koefisien Keragaman HDP Selama Satu Minggu Masa 

Adaptasi 

 

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 
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Standar Deviasi (SD) 

SD  =   

  = 4,58 

 

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 Penampilan Produksi Selama 

Penelitian 

 

Konsumsi Pakan (g/ekor) 

 

 

Konsumsi Air Minum (ml/ekor) 

 

 

 

 
 

 

Perla 

kuan 

Minggu ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 119.81 118.12 118.68 107.12 103.17 119.97 120.00 119.96 115.85 6.73 

L1 119.53 118.13 119.10 113.13 115.24 118.96 120.00 119.94 118.00 2.50 

L2 119.67 116.47 118.22 113.04 114.82 119.92 119.95 119.98 117.76 2.70 

L3 119.11 107.03 118.58 108.95 108.46 119.98 119.96 119.97 115.25 5.93 

Perla 

kuan 

Minggu ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 453.57 442.86 473.21 464.29 439.29 500.00 448.21 516.67 467.26 27.99 

L1 337.50 301.79 376.79 394.64 435.71 448.21 396.43 485.42 397.06 59.71 

L2 341.07 328.57 339.29 346.43 367.86 414.29 260.71 352.08 343.79 42.74 

L3 419.64 430.36 501.79 503.57 487.50 458.93 491.07 518.75 476.45 36.18 
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Hen Day Production (%) 

 

 

Berat Telur (g/butir) 

 

 

 

 

 

Perla 

kuan 

Minggu ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 90.18 88.39 85.71 83.04 41.07 58.93 67.86 73.21 73.55 17.054 

L1 91.96 86.61 85.71 83.04 55.36 53.57 56.25 76.79 73.66 15.979 

L2 96.43 89.29 84.82 82.14 48.21 58.93 62.50 82.14 75.56 16.866 

L3 94.64 88.39 78.57 81.25 57.14 58.93 74.11 77.68 76.34 13.026 

Perla 

kuan 

Minggu ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 63.31 63.02 63.55 62.39 59.65 64.19 63.41 65.46 63.12 1.66 

L1 65.78 64.00 62.83 59.62 66.70 61.49 61.53 63.89 63.23 2.35 

L2 65.74 65.90 64.75 63.09 55.39 62.80 67.35 65.15 63.77 3.69 

L3 64.40 64.43 64.48 63.33 53.35 61.84 64.08 62.91 62.35 3.75 
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Konversi Pakan 

 

 

Kadar NH3  

Perla 

kuan 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan SD 

L0 144 142 149 160 595,000 148,75 8,06 

L1 141 131 142 145 559,000 139,75 6,08 

L2 139 130 134 140 543,000 135,75 4,65 

L3 129 125 121 128 503,000 125,75 3,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perla 

kuan 

Minggu ke-   

1 2 3 4 5 6 7 8 Rataan Sd 

L0 2.00 2.12 2.38 2.11 3.03 3.20 2.58 2.39 2.48 0.44 

L1 1.98 2.14 2.23 2.29 3.18 3.76 3.55 2.47 2.70 0.69 

L2 1.89 1.98 2.16 2.18 4.63 3.29 2.89 2.28 2.66 0.93 

L3 2.05 1.89 2.15 2.08 5.18 3.34 2.86 2.66 2.78 1.09 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Konsumsi Pakan (g/ekor) 

Perlaku

an 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan Sd 

L0 117,2 113,71 117,8 114,69 463,4 115,85 1,9621587 

L1 117,57 119,07 118,4 116,98 472,02 118,005 0,91835 

L2 119,28 119,5 116,34 115,91 471,03 117,7575 1,8953342 

L3 112,3 114,61 116,9 117,2 461,01 115,2525 2,283059 

Total     1867.46   

 
Standart Deviasi 

SD =  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (T yijk)
2 / abr 

 = (1867.46 )2/16 

= 217962.928 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = (y11
2 +y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

 = (117,22 + 117,22 + …  

                   + 117,22) – 217962.928 

 = 63,046375 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = (Ty1jk
2 +Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/pr- FK 

        = (463,42 + 472,022 + 471,032  

           + 461,012)/4 – 217962.928 

        = 22,552125 

 

JK Galat = JKT - JKP 

     = 63,046375- 22,552125 
     = 40,49425 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP= JKP 

        dbP 

 = 22,552125 

            3 

 = 7,517375 

 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = JK Galat 

          db Galat 
       = 40,49425 

               12 

        = 3,37452083 
 

Fhit Perlakuan = KTP 

                              KTG 

          = 7,517375 

                         3,37452083 

          = 2,22768665 
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Keterangan: Kesimpulan F hitung < F Tabel (5%) (P>0,05), berarti level 

penambahan probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

konsumsi pakan 

 

Lampiran 4. Analisis Statistik Berat Telur (g/butir) 

Perlaku

an 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan Sd 

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 = 63743.63 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = 29.31 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 4.10 

 

JK Galat = 25.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 3 22,552125 7,517375 2,22768665 3.49 5.95 

Galat 12 40,49425 3,37452083    

Total 15 63,046375         
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Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = 1.37 

 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = 2.10 

 

Fhit Perlakuan = 0.65 

 

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

penambahan probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

berat telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhit 5% 1% 

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 5. Analisis Statistik Hen Day Production (%)  

Perlaku

an 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan Sd 

L0 90,18 88,39 85,71 83,04 347,32 86,83 3,12 

L1 91,96 86,61 85,71 83,04 347,32 86,83 3,74 

L2 96,43 89,29 84,82 82,14 352,68 88,17 6,25 

L3 94,64 88,39 78,57 81,25 342,85 85,71 7,25 

Total 
    1390,17   

 

Standart Deviasi 

SD =  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 120785,79 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = 358,25 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 12,13 

 

JK Galat = 346,12 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = 4.04 

 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = 28.84 

 

 

Fhit Perlakuan = 1,14016 
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Keterangan: Kesimpulan F hitung < F Tabel (5%) (P>0,05), berarti level 

penambahan probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

HDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 3 12,13 4,04 0,14016 3.49 5.95 

Galat 12 346,12 28,84    

Total 15 358,25         
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Lampiran 6. Analisis Statistik Konsumsi Air Minum (ml/ekor) 

Perlaku

an 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan Sd 

L0 252,27 260,91 268,18 255,23 1036,59 259,15 7,01 

L1 281,36 249,77 302,5 264,09 435,71 274,43 22,74 

L2 342,27 295 272,95 253,86 367,86 291,02 38,08 

L3 258,18 239,09 258,18 260,45 487,5 253,98 9,98 

Total     2327,66   

Standart Deviasi 

SD =   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 338625,0672 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = 834382,7 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 70709,75 

 

JK Galat = 763672,9 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = 23569,92 

 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = 63639,41 

 

Fhit Perlakuan = 0,370367 

SK db JK KT Fhit 5% 1% 
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Keterangan: Kesimpulan F hitung < F Tabel (5%) (P>0,05), berarti level 

penambahan probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

konsumsi air minum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan 3 70709,75 23569,92 0,370367 3.49 5.95 

Galat 12 763672,9 63639,41    

Total 15 834382,7         
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Lampiran 7. Analisis Statistik Konversi Pakan  

Perlaku

an 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan Sd 

L0 2,58 2,41 2,37 2,55 9,91 2,48 0,10 

L1 2,92 2,45 2,72 2,72 10,81 2,70 0,19 

L2 2,59 2,41 2,72 2,94 10,66 2,67 0,22 

L3 2,69 2,4 3,03 2,98 11,1 2,78 0,29 

Total     42,48   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 112,7844 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = 0,7408 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 0,19305 

 

JK Galat = 0,54775 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = 0,06435 

 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG = 0,045646 

 

Fhit Perlakuan = 1,409767 
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Keterangan: Kesimpulan F hitung < F Tabel (5%) (P>0,05), berarti level penambahan 

probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap konversi pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 3 0,19305 0,06435 1,409767 3.49 5.95 

Galat 12 0,54775 0,045646    

Total 15 0,7408         
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Lampiran 8. Analisa NH3 (Metode Conway) 

 

1. persiapan 

Ambil dan timbang faces ayam sebanyak 2g, masukkan dalam tabung 

film. Semprotkan larutan H2SO4 kedalamnya, tutup dan homogenkan 

maksimal 24 jam 

2. Analisa NH3 

Olesi bibir cawan Conway dan tutupnya dengan vaselin. Faces yang 

telah dipersiapkan ditempatkan pada salah satu ujung alur cawan 

Conway. Larutan Na2CO3 jenuh ditempatkan pada salah satu ujung alur 

cawan bersebelahan dengan sampel(kedua bahan tidak boleh bercampur 

sebelum tutup cawan ditutup rapat). Larutan asam borat sebanyak 1ml 

ditempatkan dalam cawan kecil yang terletak di tengah cawan Conway. 

Tutup rapat hingga kedap udara dan larutan Na2CO3 dicampur dengan 

sampel hingga merata dengan cara menggoyang-goyangkan dan 

memiringkan cawan. Biarkan selama 24jam pada suhu kamar. Setelah 

24jam, tutup cawan dibuka, asam borat dititrasi dengan larutan H2SO4 

sampai warnanya berubah dari biru menjadi kemerah-merahan. 

NH3 dihitung dengan rumus: 

 

Kadar NH3 =  ml H2SO4 x N H2SO4 x 1000  x FP 

                                vol sampel 

 

             FP      =  gram sampel + 5ml H2SO4  

                            gram sampel 

 

Keterangan :  FP  =   Faktor Pengenceran 
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Lampiran 9. Analisis Statistik Kadar NH3 Ekskreta (ppm)  

Perlaku

an 
U1 U2 U3 U4 

Total 

(level) 
Rataan Sd 

L0 
144 142 149 160 595 148,75 8,06 

L1 
141 131 142 145 559 139,75 6,08 

L2 
139 130 134 140 543 135,75 4,65 

L3 
129 125 121 128 503 125,75 3,59 

Total     2200   

 

Standart Deviasi 

SD =  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 302500 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = 1500 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 1091 

JK Galat = 409 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

Fhit Perlakuan = 10,6699267 

 

KTP = 364 

 

KTG = 34,08 
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Keterangan: Kesimpulan F hitung > F Tabel (1%) (P<0,01), berarti level 

penambahan probiotik berpengaruh sangat nyata terhadap kadar NH3 

Ekskreta (ppm) 

 

SE= √ KTG = √34,08  = 2,919  

 r   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 3 
1091 364 10,6699267 3.49 5.95 

Galat 12 
409 34,08    

Total 15 
1500     

JND 5%  2.9 3.1 3.2 

JNT 5% 8,465 9,049 9,341 

Perlakuan rataan notasi 

L3 125,75 a 

L2 135,75   b 

L1 139,75   b 

L0 148,75     c 
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