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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Komoditi pangan hasil peternakan tidak dapat

digantikan oleh produk lain, sama pentingnya dengan
beras, jagung, dan produk pertanian lain. Permintaan
produk hasil industri perunggasan semakin meningkat,
contohnya adalah telur. Konsumsi telur di Indonesia
meningkat dari tahun ke tahun sehingga produksi telur
juga meningkat. Tahun 2011 tercatat produksi telur ayam
ras petelur sebanyak 1.027.845 ton dan tahun 2012
sebanyak 1.139.946 ton. Beberapa tahun ke depan,
kemungkinan juga akan meningkat karena tahun 2013
diperkirakan produksi telur ayam ras petelur sebanyak
1.223.718 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2013).
Tingginya angka permintaan disebabkan oleh jumlah
penduduk yang bertambah, pendapatan masyarakat yang
meningkat, dan kesadaran konsumen yang tinggi terhadap
protein hewani. Hal tersebut berdampak positif bagi
industri perunggasan terintegrasi yaitu breeding farm;
industri perunggasan inti plasma berskala besar; usaha
perunggasan independen berskala sedang dan kecil; serta
pemeliharaan di halaman rumah, sehingga menyebabkan
sektor perunggasan di Indonesia berkembang, namun
semakin meningkat populasi ayam petelur dipastikan
limbah yang dihasilkan juga semakin banyak. Limbah
membutuhkan perhatian khusus, jika tidak ditangani
dengan cepat dan tepat maka menyebabkan pencemaran
lingkungan dan menimbulkan penyakit.
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Limbah yang dihasilkan oleh industri perunggasan
terintegrasi yaitu breeding farm salah satunya adalah
semua sisa proses penetasan telur Parent Stock di
hatchery dalam bentuk padat, cair, dan gas setelah
dipisahkan dari DOC Final Stock yang normal. Limbah
berbentuk padat terdiri dari telur infertil, embrio mati,
DOC Final Stock yang cacat dan mati, kerabang telur, dan
lain sebagainya. Jumlah limbah penetasan telur Parent
Stock berupa kerabang telur cukup banyak. Sebuah mesin
pengeram (setter) Pas Reform menampung 115.200 butir
telur tetas untuk dieramkan selama 18 hari. Hari ke–18,
telur tetas dikeluarkan dari mesin pengeram dan
dipisahkan antara telur fertil, infertil, dan terdapat embrio
mati. Telur fertil dimasukkan ke mesin penetas (hatcher)
hingga hari ke–21. Telur yang masuk mesin pengeram
jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang masuk mesin
penetas, jika diasumsikan telur menetas di hari ke–21
sebanyak 113.000 butir dengan bobot telur rata-rata 60
g/butir dan proporsi kerabang telur rata-rata 10 % dari
bobot telur maka bobot kerabang telur adalah 678.000 g
atau 678 kg pada sekali penetasan. Seiring meningkatnya
jumlah telur yang menetas maka jumlah kerabang telur
juga semakin meningkat.

Potensi kerabang telur belum dimanfaatkan secara
optimal hingga saat ini, karena umumnya hanya
digunakan sebagai bahan kerajinan atau bahkan dibuang.
Kerabang telur merupakan salah satu limbah penetasan
telur berbentuk padat yang sulit didegradasi oleh mikroba
di dalam tanah, jika dibuang maka menyebabkan
pencemaran lingkungan. Cara tepat mengatasi limbah
penetasan telur Parent Stock berupa kerabang telur
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dengan mengolahnya menjadi tepung sebagai bahan
pakan sumber kalsium yang dibutuhkan oleh unggas
termasuk ayam petelur, karena semakin tua umur ayam
petelur maka telur yang dihasilkan semakin besar dan
berat, namun specific gravity dan bobot kerabang telur
semakin rendah karena kerabang telur semakin tipis.

1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh tepung kerabang telur hasil

pengolahan limbah penetasan telur dalam pakan terhadap
kualitas fisik telur ayam petelur?

1.3. Tujuan Penelitian
Mengetahui pengaruh tepung kerabang telur hasil

pengolahan limbah penetasan telur dalam pakan terhadap
kualitas fisik telur ayam petelur.

1.4. Kegunaan Penelitian
Diharapkan bukan hanya memberikan informasi

kepada para pembaca, akan tetapi juga membantu
menjaga kebersihan lingkungan, berkontribusi terhadap
pembaruan dan pengembangan Iptek dengan mengatasi
limbah yang dihasilkan oleh industri perunggasan berupa
kerabang telur untuk diolah menjadi tepung dan diberikan
ke ternak sebagai bahan pakan sumber kalsium, serta
dapat ditujukan ke arah komersial.

1.5. Kerangka Pikir
Ayam petelur strain ISA Brown umur 18 minggu

memiliki bobot telur 43 g, seiring bertambahnya umur
hingga mencapai 80 minggu memiliki bobot telur 65,8 g
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(ISA, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin
tua umur ayam petelur maka besar dan berat telur semakin
meningkat, diikuti penurunan specific gravity dan
ketebalan kerabang telur. Penelitian Luquetti et al (2004)
menunjukkan specific gravity telur pada ayam petelur
umur 30 dan 60 minggu yaitu 1,085 dan 1,082. Penurunan
specific gravity telur terjadi seiring bertambahnya umur
ayam petelur. Tipisnya kerabang telur terjadi karena
semakin membesarnya telur, sebab luas permukaan
kerabang telur bertambah tanpa selalu diikuti
bertambahnya ketebalan kerabang telur, seperti
dilaporkan Elaroussi et al (1994) dalam Rayan et al
(2010), ketebalan kerabang telur menurun seiring
meningkatnya bobot telur. Pada telur, ketebalan kerabang
mempengaruhi bobot kerabang, jika dibandingkan 2 butir
telur berukuran sama maka tipisnya kerabang pada salah
satu telur menyebabkan kerabang tidak lebih berat
daripada telur lain yang berkerabang lebih tebal.

Penelitian Castillo et al (2004) menunjukkan bahwa
penggunaan kalsium 2,96 %; 3,22 %; 3,83 %; 4,31 %; dan
4,82 % dalam pakan kepada ayam petelur yang dipelihara
dari umur 23 hingga 71 minggu tidak meningkatkan (P >
0,05) bobot telur, akan tetapi meningkatkan (P < 0,05)
specific gravity telur: 1,080; 1,081; 1,082; 1,083; dan
1,083. Penelitian El-Maksoud (2010) menunjukkan bahwa
penggunaan kalsium 4 % dalam pakan kepada ayam
petelur yang dipelihara dari umur 36 hingga 40 minggu
lebih meningkatkan (P < 0,01) bobot kerabang telur: 8,51
g daripada penggunaan kalsium 3,25 %; 3,50 %; dan 3,75
% karena bobot kerabang telur hanya: 7,87 g; 8,13 g; dan
8,08 g. Penelitian El-Maksoud (2010) sejalan dengan
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penelitian Clunies et al (1992), bobot kerabang telur
meningkat (P < 0,05) dengan penggunaan kalsium 4 %
dalam pakan kepada ayam petelur umur 42 minggu.
Ketebalan kerabang telur lebih meningkat dengan
penggunaan kalsium 4 % daripada 3,25 %; 3,5 %; dan
3,75 % dalam pakan (El-Maksoud, 2010).

Penelitian Kermanshahi (2007) menunjukkan
bahwa penggunaan 100 % ROS, 75 % ROS + 25 % MOS,
50 % ROS + 50 % MOS, 25 % ROS + 75 % MOS, dan
100 % MOS dalam pakan kepada ayam petelur yang
dipelihara dari umur 44 hingga 56 minggu meningkatkan
(P < 0,05) specific gravity dan ketebalan kerabang telur
dan penggunaan 75 % ROS + 25 % MOS dalam pakan
memberikan hasil terbaik, akan tetapi tidak meningkatkan
(P > 0,05) bobot telur dan bobot kerabang telur. Penelitian
Ahmed et al (2013) menunjukkan bahwa penggunaan 6 %
cangkang kerang dalam pakan A dan penggunaan 6 %
batu kapur dalam pakan B kepada ayam petelur yang
dipelihara dari umur 24 hingga 28 minggu tidak
meningkatkan (P > 0,05) ketebalan dan bobot kerabang
telur serta bobot telur. Ditambahkan penelitian Kuleile et
al (2009), penggunaan batu kapur ukuran kecil (< 1 mm),
sedang (1 – 2 mm), dan besar (2 – 3,8 mm) 360 g/kg
pakan kepada ayam petelur yang dipelihara dari umur 17
hingga 70 minggu tidak meningkatkan (P > 0,05) bobot
telur dan ketebalan kerabang telur.

Penelitian Pastore et al (2012) menunjukkan bahwa
penggunaan kalsium 39, 42, dan 45 g/kg pakan dengan 3
rasio antara kalsium dengan fosfor 12,12 : 1; 10,53 : 1;
dan 9,30 : 1 kepada ayam petelur yang dipelihara dari
umur 42 hingga 58 minggu tidak meningkatkan (P > 0,05)
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ketebalan dan bobot kerabang telur serta specific gravity
telur. Ditambahkan penelitian Pelicia et al (2009),
penggunaan kalsium dan fosfor 3,00 % dan 0,25 % pada
T1; 3,00 % dan 0,30 % pada T2; 3,00 % dan 0,35 % pada
T3; 3,00 % dan 0,40 % pada T4; 3,50 % dan 0,25 % pada
T5; 3,50 % dan 0,30 % pada T6; 3,50 % dan 0,35 % pada
T7; 3,50 % dan 0,40 % pada T8; 4,00 % dan 0,25 % pada
T9; 4,00 % dan 0,30 % pada T10; 4,00 % dan 0,35 %
pada T11; 4,00 % dan 0,40 % pada T12; 4,50 % dan 0,25
% pada T13; 4,50 % dan 0,30 % pada T14; 4,50 % dan
0,35 % pada T15; dan 4,50 % dan 0,40 % pada T16
kepada ayam petelur yang dipelihara dari umur 90 hingga
108 minggu tidak meningkatkan (P > 0,05) bobot dan
specific gravity telur serta ketebalan kerabang telur, akan
tetapi meningkatkan (P < 0,05) bobot kerabang telur.

1.6. Hipotesis
Tepung kerabang telur hasil pengolahan limbah

penetasan telur dalam pakan meningkatkan kualitas fisik
telur ayam petelur.


