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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the 

effect papaya leaf juice addition on feed toward egg shape 

index, yolk index and egg white index of arabic chicken egg. 

Materials used for this research were 45 arabic chickens aged 

17 months with coefficient of variance at 6.66%. Method used 

in this experiment was Completely Randomized Design 

(CRD) with three treatments and five replications and each 

replication consisted of 3 arabic chickens. Date were analyzed 

using analysis of variance and if there was a significant or 

highly influenced significantly affected will be tested by the 

Least Significant Difference test (LSD). The results showed 

that the effect of papaya leaf juice as much as 4% and 8% in 

the diet have a significant effect (P <0.05) in egg shape index, 

and the effect was not significant (P> 0.05) on the white and 

yolk index. Improved treatment of shape index values due to 

the protein content of treatment feed was higher than the basal 

feed that can affect the shape and size of the eggs. In addition 

to the shape and size of the eggs are influenced by the size of 

their reproductive organs for each animal. Based on the 

research result, it can be conduded that the addition papaya 

leaf juice on arabic chicken feed toward improve egg shape 

mailto:Ahmad.nuzi100@gmail.com
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index. The addition papaya leaf juice on diet as much as 4% 

gave the best results in egg shape index. 

Keyword : Papaya leaf juice, egg index and arabic laying 
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RINGKASAN 

 

Ahmad Agus Pujianto, Osfar Sjofjan dan M. Halim Natsir 

 

Tanaman pepaya merupakan salah satu komoditas 

buah yang hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Daun 

pepaya mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 16,77% 

atau 10,42 (%BK) sehingga dengan penambahan daun pepaya 

dalam pakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas telur 

ayam arab.  

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai 

tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 November 2013 yang 

bertempat di Dusun Mulyo Agung Desa Jetak Lor Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. Analisis proksimat pakan dilakukan 

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian jus daun pepaya pada pakan terhadap indeks bentuk 

telur, indeks kuning dan putih telur pada ayam arab petelur. 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai informasi 

bahwa daun pepaya dapat digunakan sebagai pakan tambahan 

yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi 

ayam arab petelur. 

Materi penelitian adalah ayam arab petelur dari 

peternakan bapak Fauzi yang berlokasi di Dusun Mulyo 
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Agung Desa Jetak Lor Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

ayam arab petelur yang digunakan sebanyak 45 ekor dengan 

umur 17 bulan dan koefisien keragaman 6,66%. Metode 

penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari tiga perlakuan yaitu P0= pakan basal, 

P1= dengan penambahan jus daun pepaya 4% dan P2= 

penambahan jus daun pepaya 8% dan masing-masing 

perlakuan terdapat lima ulangan. Variabel yang diukur adalah 

indeks bentuk telur, indeks putih telur dan indeks kuning telur. 

Data dianalisis dengan analisis ragam dari RAL dan apabila 

terjadi pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

penambahan jus daun pepaya sebanyak 4% dan 8% dalam 

pakan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) pada indeks 

bentuk telur, dan memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

pada indeks putih dan kuning telur. Data rataan indeks bentuk 

telur, indeks putih telur dan indeks kuning telur masing-

masing perlakuan selama penelitian secara berurutan adalah 

(78,71±1,59
b
%, 73,78±3,06

a
% dan 75,87±3,30

ab
%), 

(0,028±0,007mm, 0,024±0,007mm dan 0,029±0,008mm) dan 

(0,372±0,05mm, 0,384±0,05mm dan 0,388±0,04mm). 

Menurunnya nilai indeks bentuk telur perlakuan disebabkan 

karena konsumsi pakan dan protein perlakuan semakin 

menurun, akan tetapi indeks bentuk telur menurun pada 

kisaran indeks bentuk telur yang normal sehingga penurunan 

indeks bentuk telur menjadi lebih baik. 

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penambahan 

jus daun pepaya dalam pakan ayam arab petelur memperbaiki 

indeks bentuk telur yang bulat menjadi indeks bentuk telur 
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yang normal atau berbentuk oval. Penambahan jus daun 

pepaya dalam pakan sebanyak 4% memberikan hasil yang 

terbaik pada indeks bentuk telur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Ayam arab (Gallus turcicus) merupakan ayam lokal 

yang berasal dari wilayah Eropa. Ayam lokal petelur unggul di 

Eropa dikenal beberapa jenis antara lain Bresse di Prancis, 

Hamburg di Jerman, Mesiandi Belanda, dan Braekels di 

Belgia. Diantara jenis ayam lokal tersebut, ayam Braekels 

adalah jenis ayam lokal petelur yang paling dikenal di 

Indonesia. Ayam Braekels mempunyai nama lain yaitu Gallus 

turcicus. Ayam arab merupakan keturunan dari ayam Braekles 

yang bersifat gesit, aktif, dan daya tahan tubuhnya kuat 

(Diwyanto dan Prijono, 2007). 

Ayam arab merupakan ayam tipe petelur unggul 

karena kemampuannya bertelur yang cukup tinggi. 

Kebanyakan masyarakat memanfaatkan ayam arab karena 

produksi telurnya tinggi yaitu mencapai 190-250 butir per 

tahun dengan berat telur rata-rata 40 gram (Rozi, 2003). 

Warna kerabang sangat bervariasi yakni putih, kekuningan dan 

coklat sehingga kadang banyak orang yang tidak bisa 

membedakan mana telur ayam arab dan mana telur ayam 

kampung. Sehingga telur ayam arab ini bisa digunakan sebagai 

pengganti telur ayam kampung, karena berdasarkan survei 

Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2007 – 2011 konsumsi 

telur ayam kampung masyarakat Indonesia mengalami 

penurunan sebesar 7,01% per kapita per tahun. 

Ayam arab adalah salah satu ternak unggas yang bisa 

menghasilkan daging dalam waktu yang relatif singkat 

menghasilkan telur dalam jumlah yang tinggi yaitu mencapai 
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190-250 butir per tahun (Rozi, 2003). Pakan berperan sangat 

penting dalam produksi ayam arab. Pakan yang sesuai dengan 

kebutuhan, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat 

menentukan produk akhir. Pakan merupakan salah satu 

komponen produksi yang berperan sangat penting dalam 

pemeliharaan ayam arab, disamping aspek manajemen lainnya 

seperti kandang dan kesehatan. Kebutuhan pakan unggas 

untuk Indonesia sangat tinggi, sesuai dengan tingginya 

produksi unggas. Pakan unggas yang diproduksi di pabrik 

makanan ternak terutama ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan ayam ras, meskipun sebagian kecil ada yang 

digunakan untuk ayam buras, itik dan puyuh. Menurut 

perkiraan, produksi pakan nasional sekitar 6,5 juta ton/tahun 

(Anonim, 2002). 

Limbah perkebunan merupakan bahan pakan alternatif 

yang masih memiliki kandungan zat makanan yang baik 

sehingga dapat digunakan dalam penyusunan pakan ayam 

arab. Salah satu limbah perkebunan yang mempunyai banyak 

khasiat dan memiliki harapan untuk meningkatkan produksi 

telur yaitu daun papaya. 

Tanaman pepaya merupakan salah satu komoditas 

buah yang hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. 

Bagian tanaman buah pepaya seperti akar, daun, buah dan biji 

mengandung fitokimia: polisakarida, vitamin, mineral, enzim, 

protein, alkaloid, glikosida, saponin dan flavonoid yang 

semuanya dapat digunakan sebagai nutrisi dan obat (Krisna, 

Paridhavi dan Patel, 2008). Hasanah (2005) menyatakan 

didalam daun pepaya banyak terkandung enzim papain yang 

dapat membentuk protein baru dan plastein yang merupakan 



3 

 

senyawa serupa dengan protein dan diperoleh dari hasil 

hidrolisis protein. 

Daun pepaya dapat meningkatkan kualitas telur seperti 

indeks bentuk telur, indeks putih dan kuning telur karena 

dalam daun pepaya masih memiliki kandungan protein yang 

cukup tinggi sehingga dengan penambahan daun pepaya ke 

dalam pakan diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas telur ayam arab. Wilson (1975) 

menyatakan bahwa bentuk telur merupakan ekspresi dari 

kandungan protein pakan. Protein pakan akan mempengaruhi 

viskositas telur yang mencerminkan kualitas interior telur, 

selanjutnya dapat mempengaruhi indeks putih telur. Indeks 

putih telur ditentukan oleh tinggi putih telur kental dan 

diameternya. Indeks putih telur sangat dipengaruhi oleh 

protein pakan. 

. 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan jus daun pepaya 

kedalam pakan ayam arab terhadap indeks bentuk telur, indeks 

putih dan indeks kuning telur ayam arab yang dihasilkan. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian jus daun pepaya pada pakan terhadap indeks bentuk 

telur, indeks putih dan indeks kuning telur ayam arab. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah tentang pengaruh penambahan jus daun 
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pepaya sebesar 4% dan 8% dalam pakan terhadap indeks 

bentuk telur, indeks putih dan indeks kuning telur ayam arab. 

 

 

1.5 Kerangka pikir  

Ayam arab memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan ayam buras lain. Ayam arab merupakan ayam yang 

jarang mengeram dan mempunyai produksi telur yang cukup 

tinggi yaitu mencapai 190-250 butir per tahun dengan berat 

telur 42,3 gram (Rozi, 2003). Produktivitas ayam arab yang 

dipelihara secara intensif dapat mencapai  produksi telur 

sebesar 70% atau 250 butir per tahun. 

Tanaman pepaya memiliki kandungan enzim papain 

yang cukup tinggi, enzim papain berfungsi membantu 

pengaturan asam amino dan membantu mengeluarkan racun 

dari dalam tubuh (Sharma dan Ogbeide, 1991). Enzim Papain 

dalam daun pepaya mempunyai sifat sebagai antimikrobial 

yang berfungsi sebagai penghambat kinerja dari beberapa 

mikroorganisme, sedangkan betakaroten berguna sebagai 

antioksidan (Sutarpa dan Sutama, 2008).  

Daun pepaya juga mengandung betakaroten yang 

berfungsi sebagai pro vitamin A sebanyak 18.250 SI dan dapat 

digunakan sebagai sumber xantophyl alami (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 1991). Mengandung vitamin C 

sebanyak 140 mg, vitamin E 136 mg, vitamin B1 0,15 mg, 

kalsium 35 gram, phosfor 63 mg dan zat besi yaitu 0,80 mg. 

Selain itu daun pepaya juga memiliki faktor pembatas yaitu 

tanin yang merupakan zat anti nutrisi yang dapat 

mempengaruhi fungsi asam amino dan kegunaan dari protein. 
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Kandungan tanin dalam daun pepaya segar sebesar 5 sampai 6 

persen (United States Development of Agriculture, 2001). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan penggunaan 

daun pepaya pada pakan ayam sentul sampai 10% dapat 

dimanfaatkan tanpa memberikan pengaruh negatif terhadap 

produksi dan kualitas telur (Widjastuti, 2009), sedangkan 

penambahan sampai 2% daun pepaya dalam pakan tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan dan produksi telur 

ayam buras (Paramita, Setyono, Nurhayati dan Lamid, 2003). 

Penambahan daun pepaya sebanyak 6% dalam pakan 

komersial memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

konsumsi pakan, berat badan dan peningkatan konversi pakan 

pada ayam petelur jantan (Bota, 2007). 

Dari kajian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh penambahan jus daun pepaya kedalam pakan daun 

pepaya terhadap indeks bentuk telur, indeks putih dan indeks 

kuning telur ayam arab petelur. 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan jus daun pepaya dalam pakan ayam arab 

dapat meningkatkan kualitas telur yaitu indeks bentuk telur, 

indeks putih dan indeks kuning telur ayam arab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Pepaya 

Tanaman pepaya (Carica papaya L) termasuk dalam 

tanaman buah, tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan 

Hindia Barat sampai kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica 

yang merupakan famili dari Caricaceae. Tanaman Pepaya 

merupakan salah satu komoditas buah yang hampir semua 

bagiannya dapat dimanfaatkan. Daun pepaya termasuk dalam 

tanaman obat-obatan karena mengandung beberapa senyawa 

yang membantu dalam proses pencernaan dan membantu kerja 

usus. Senyawa tersebut diantaranya adalah alkaloida, enzim 

proteolitik, papain, khimopapain dan lisozim (Kamaruddin 

dan Salim, 2003). Betakaroten dan vitamin C diketahui selain 

bersifat antioksidan juga dikenal sebagai antilipid. Selain itu, 

alkaloid  dan papain juga mampu menurunkan penimbunan 

lemak pada ayam dan tikus (Santoso, Fenita dan Suteky, 

2010). 

Menurut Anonim (2013), taksonomi tanaman pepaya 

adalah sebagai berikut: 

Division : Magholiophyta 

Class : Magholiopsida 

Ordo : Brassicales 

Family : Caricaceae 

Genus : Carica 

Species : Carica Papaya 

Menurut Hasanah (2005) di dalam daun pepaya banyak 

terkandung enzim papain yang dapat membentuk protein baru 

dan plastein yang merupakan senyawa serupa dengan protein 
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dan diperoleh dari hasil hidrolisis protein. Ardina (2007) 

menyatakan bahwa enzim papain yang terdapat dalam ekstrak 

daun pepaya memiliki aktifitas proteolitik dan antimikroba 

serta alkaloid carpain sebagai anti bakteri. Adapun kandungan 

zat makanan daun pepaya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan daun pepaya 

Zat makanan Jumlah  

Bahan kering 87,37 % 

Protein 16,77 % 

Lemak 8,55 % 

Serat Kasar 16,28 % 

Abu 12,48 % 

Ca 4,57 % 

P 0,38 % 

BETN 33,37 % 

Gross Energi 4102 Kkal/kg 

Sumber: Widiyaningrum (2000) 

Kandungan zat makanan di atas menunjukkan bahwa 

daun pepaya memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi, terutama 

pada kandungan protein yaitu 16,77%. Protein yang 

terkandung dalam pakan akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan produktifitas ayam arab. Bell and Weaver (2002) 

menyatakan bahwa protein pakan akan membentuk membran 

vetelin dan kalaza yang kuat, sehingga akan didapatkan kuning 

telur yang cembung dan kokoh. Hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap indeks kuning telur. 

Daun pepaya dipercaya dapat meningkatkan nafsu 

makan.  Hal ini disebabkan oleh enzim papain yang 

merupakan enzim proteolitik  yang meningkatkan efisiensi 

proses pencernaan. Enzim proteolitik yaitu enzim yang 
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mengkatalisis  reaksi-reaksi hidrolisis suatu substrat protein 

(Sasongko, 1993). 

 

2.2 Ayam Arab 

Ayam arab termasuk jenis ayam buras (bukan ras) 

penghasil telur yang cukup potensial dibandingkan dengan 

ayam kampung. Produktivitas telur ayam arab terbilang cukup 

tinggi, yakni mencapai 60-70% (±225 butir/ekor/tahun), 

sedangkan ayam kampung hanya mencapai 30-35% (±115 

butir/ekor/tahun). Telur ayam arab juga memiliki kemiripan 

dengan telur ayam kampung, baik warna, bentuk, ukuran, 

maupun kandungan gizinya (Natalia, Nista, Sunarto dan Yuni, 

2005).  

Ayam arab yang berada di Indonesia terdiri dari dua 

jenis yaitu ayam arab silver dan ayam arab merah emas. 

Menurut asal usulnya, ayam arab Silver diduga merupakan 

hasil persilangan antara ayam jantan arab asli Silver Braekels 

dengan betina lokal petelur. Ciri-ciri ayam arab berwarna putih 

mengkilap sepanjang leher, bulu punggung putih berbintik 

hitam, bulu sayap hitam bergaris putih dan bulu ekor dominan 

hitam bercampur putih, jengger kecil berwarna merah dan 

mata berwarna hitam dan dilingkari warna kuning. 

Nataamijaya, Setioko, Brahmantiyo dan Diwyanto (2003) 

menyatakan  bobot badan ayam arab jantan dewasa mencapai 

1,5-1,8 kg dengan tinggi tubuh 30 cm sedangkan ayam arab 

betina mencapai 1,1-1,2 kg dengan tinggi tubuh 22-25 cm. 

Iskandar dan Sartika (2008) menyatakan bahwa jenis 

ayam arab ada dua yaitu : ayam arab silver (Braekel Kriel 

Silver) dan golden (Braekel Kriel Gold). Ayam arab silver 

lebih banyak dikenal dan dibudidayakan dibandingkan ayam 
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arab merah emas. Kedua jenis ayam tersebut dibedakan pada 

warna bulunya. Ayam arab silver termasuk ayam lokal petelur. 

Ayam arab silver awalnya dikembangkan oleh seorang 

peternak di Batu, Malang, Jawa Timur yang dibawa dari Arab 

Saudi. Ciri umum dari ayam arab yaitu bentuk badannya segi 

empat mirip kotak, jenggernya berbentuk wilah (tunggal), dan 

berwarna merah, bulu badannya tebal dengan variasi warna 

bulu dari leher sampai kepala putih sedikit bertotol-totol 

hitam, badan sampai ekor bertotol-totol hitam dengan garis-

garis agak hitam, warna lingkar mata hitam, warna kulit, kaki 

dan paruh kehitaman. 

Penampilan produksi ayam arab dapat dilihat dari 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan (PBB), produksi 

telur dan bobot telur. Amrullah (2003) menyatakan bahwa 

produksi telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pakan, kandang, umur, lingkungan dan yang tidak kalah 

penting yaitu genetik dari ternak. Penampilan produksi ayam 

arab silver dan merah emas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penampilan produksi ayam arab silver dan golden 

Karakteristik 
Ayam arab 

Silver Merah emas 

Bobot Betina (kg) 1,4 1,3 

Bobot Telur (g/butir) 35 35 

Konsumsi Pakan (g/ekor/hr) 80–100 80–100 

Produksi Telur (butir/th) 230–250 187 

  Sumber: Iskandar dan Sartika (2008) 

Kandang merupakan salah satu faktor pendukung ternak 

dalam berproduksi. Kandang ayam arab petelur menggunakan 

sistem kandang battery yang berukuran panjang x lebar x 

tinggi adalah 40 x 25 x 40 cm (Achmanu dan Muharlien, 
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2011). Menurut Bambang (2000), kelebihan kandang battery 

diantaranya:  

1. Memudahkan pemeriksaan ayam 

2. Memudahkan perawatan 

3. Ayam tidak mudah terserang penyakit, karena jika 

ada ayam yang sakit bisa langsung dipisahkan 

4. Mengetahui ayam produksinya tinggi dan rendah 

5. Memudahkan pemberian pakan, pengambilan telur 

dan membersihkan kotoran. 

Peralatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

kandang karena dapat menunjang keberhasilan dari suatu 

pemeliharaan unggas. Tempat pakan dan minum merupakan 

peralatan yang mutlak diperlukan dalam pemeliharaan ayam 

arab. Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan kandang 

harus memperhatikan: 

a. Jenis unggas yang dipelihara 

b. Bangunan kandang yang ada, dan 

c. Umur unggas yang dipelihara 

Ayam arab merupakan jenis ayam petelur tipe ringan 

dengan bobot badan berkisar 1.880 g/ekor dengan konsumsi 

pakan umumnya maksimal 100 g/ekor/hari. Pemberian pakan 

sebaiknya sesuai kebutuhan gizi ayam sehingga menghasilkan 

produksi yang optimal. Komposisi pakan untuk ayam arab fase 

layer yang baik adalah dengan kandungan protein 17% dan 

energinya 2.850 kkal/kg sehingga akan menghasilkan produksi 

telur yang baik untuk daerah tropis.  

Bambang (2000) menyatakan bahwa ayam arab yang 

hendak bertelur maupun yang sudah bertelur perlu adanya 

pembatasan jumlah pakan agar konsumsi pakan ayam efisien. 
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Komposisi pakan ayam arab sebaiknya terdiri dari konsentrat, 

dedak halus dan butiran jagung (jagung giling) dengan 

perbandingan 5 : 6 : 1 (5 kg konsentrat : 6 kg dedak halus atau 

bekatul dan 1 kg jagung giling). Pakan dengan kandungan 

nutrisi yang rendah (di bawah jumlah kebutuhannya) dapat 

menyebabkan ayam arab mengalami penurunan produksi 

telur. Penurunan produksi bisa mencapai 50%. Produksi telur 

dapat diperbaiki dengan dilakukan perbaikan pemberian 

pakan. 

Pemberian pakan ayam arab harus memperhatikan 

kebutuhan zat makanan ayam arab tersebut. Kebutuhan zat 

makanan ayam arab sampai saat ini belum dibakukan, 

sehingga pada pemberian pakan ayam arab dapat 

menggunakan standard kebutuhan zat makanan ayam petelur 

periode layer. Kebutuhan zat makanan ayam petelur periode 

layer dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kebutuhan zat makanan ayam petelur periode layer  

Zat makanan Persyaratan Satuan 

Protein kasar Min 16 % 

Lemak kasar Maks 7 % 

Kadar air Maks 14 % 

Serat kasar Maks 7 % 

Kalsium  3,25-4,25 % 

Fospor Min 0,32 % 

Abu Maks 14 % 

Asam amino 

- Lisin 

- Methionin 

- Methionin + sistein 

 

Min 0,80 

Min 0,35 

Min 0,60 

 

% 

% 

% 

Energi Metabolis Min 2.650 kkal 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2006) 
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2.3 Indeks Bentuk Telur 

Bell and Weaver (2002) menyatakan bahwa indeks 

telur diperoleh dari hasil pengukuran panjang dan lebar telur 

(lebar/panjang X 100%) dan kisaran indeks telur yang normal 

adalah 0,70 - 0,74. Semakin tinggi nilai indeks telur, maka 

bentuk telur tersebut akan semakin bulat (Septiawan, 2007). 

Bentuk oval atau bulat pada telur dipengaruhi oleh 

dinding saluran telur selama pembentukan. Septiawan (2007) 

menyatakan bahwa bentuk telur dipengaruhi oleh lebar 

tidaknya diameter isthmus. Semakin lebar diameter isthmus, 

maka bentuk telur yang dihasilkan cenderung bulat namun 

apabila diameter isthmus sempit, maka bentuk telur yang 

dihasilkan cenderung lonjong. Jika terjadi penyimpangan nilai 

indeks telur, maka telur akan memiliki penampilan yang 

kurang menarik dan menjadi rentan terhadap kerusakan 

kemasan dan pengiriman. Bentuk dan indeks telur 

dikendalikan oleh faktor genetik (Bell and Weaver, 2002).  

. 

2.4 Indeks Putih Telur 

Putih telur terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda 

kekentalannya, yaitu lapisan encer luar, lapisan kental luar, 

lapisan kental dalam dan lapisan encer dalam. Perbedaan 

kekentalan tersebut disebabkan perbedaan kandungan 

ovomucin. Putih telur terdiri atas 12% protein dan 88% air. 

Warna jernih atau kekuningan pada putih telur disebabkan 

oleh pigmen ovoflavin. Kandungan air putih telur lebih banyak 

dibandingkan dengan bagian lainnya sehingga selama 

penyimpanan bagian inilah yang paling mudah rusak. 

Kerusakan putih telur terjadi terutama disebabkan oleh 

keluarnya air dari serabut ovomucin yang berfungsi sebagai 
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pembentuk struktur putih telur (Yamamoto, Juneja, Hatta, and 

Kim, 2007). 

Yuwanta (2002) menyatakan bahwa konsumsi protein 

dapat mempengaruhi kualitas putih telur. Kualitas putih telur 

sebagian basar tergantung pada jumlah ovomucin yang 

disekresi oleh magnum. Ovomucin merupakan bahan utama 

yang menentukan tinggi putih telur dan pembentukan 

ovomucin tergantung pada konsumsi protein. Indeks putih 

telur akan menurun akibat penyimpanan yang terlalu lama 

karena terjadi pemecahan ovomucin. Telur segar mempunyai 

indeks putih telur berkisar antara 0,05 sampai 0,17, meskipun 

biasanya berkisar antara 0,09 sampai 0,12 (Bukcle, Edward, 

Flet dan Wooten, 1987). 

 

2.5 Indeks Kuning Telur 

Indeks kuning telur merupakan perbandingan antara 

tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur. Telur yang 

baru mempunyai indeks kuning telur antara 0,30 sampai 0,50 

(30-50%). Penurunan indeks kuning telur disebabkan oleh 

masuknya air dan putih telur kedalam kuning telur, sebagai 

akibat adanya perbedaan tekanan osmosis antara putih telur 

dan kuning telur, sehingga kuning telur menjadi encer (Imran, 

2010). 

Bhale, Prinyawiwatkul, Farr, Nadarajah and Meyers 

(2003) menyatakan bahwa nilai indeks kuning telur dapat 

digunakan untuk menentukan kesegaran telur. Indeks kuning 

telur mengindikasikan penurunan progresif dari fungsi 

membran vitelin pada telur, dimana semakin kecil indeks 

kuning telur maka mutu telur semakin berkurang. Pelebaran 

kuning telur merupakan salah satu indikasi rusaknya telur, 
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terutama disebabkan oleh difusi air dari albumen ke kuning 

telur. 

Kandungan protein dan lemak dalam ransum yang 

tinggi maka akan semakin tinggi pula nilai indeks kuning telur 

(Australiananingrum, 2005). Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat (Juliambarwati, Adi dan Aqni, 2012) yang 

menyatakan konsumsi protein dapat mempengaruhi tinggi 

kuning telur, sedangkan indeks kuning telur dipengaruhi oleh 

tinggi kuning telur. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan dimulai 

pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 November 2013 

yang bertempat di Dusun Mulyo Agung Desa Jetak Lor 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Analisis proksimat pakan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam arab 

Pada penelitian ini menggunakan ayam arab petelur 

periode layer dengan umur 17 bulan milik Bapak Fauzi di 

Dusun Mulyo Agung, Desa Jetak Lor, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang sebanyak 45 ekor dengan rata-rata bobot 

badan 1.320,69±88,04 gram dan koefisien keragaman 6,66%, 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah 

kandang baterai dengan ukuran panjang x lebar x tinggi yaitu 

40 x 20 x 40 cm. Tiap unit kandang dilengkapi dengan tempat 

pakan dan tempat minum. Peralatan yang digunakan untuk 

penelitian diantaranya lampu sebagai penerangan, timbangan 

digital kapasitas 500 g dengan ketelitian 0,1 g, termometer, 

alat pembersih kandang, alat tulis dan kalkulator. 
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3.2.3 Pakan Perlakuan  

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan 

basal terdiri atas konsentrat broiler, jagung dan bekatul dengan 

perbandingan 30% : 44,8% : 25,2%. Bahan pakan yang 

digunakan didapat dari toko bapak Kusno dengan harga 

jagung Rp 5.000, bekatul Rp 2.700 dan konsentrat broiler     

Rp 7.800. Daun pepaya yang digunakan adalah jenis pepaya 

Thailan dengan umur tanaman 1,5 tahun yang didapat dari 

perkebunan papaya di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. 

Pemberian jus daun pepaya dengan mencampur ke dalam 

pakan dan proporsi pemberiannya yaitu 4% dan 8% dalam 

pakan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode Percobaan 

Lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 3 perlakuan dan 5 ulangan, masing-

masing ulangan terdiri dari 3 ekor ayam arab. Perlakuan yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

P0 : pakan basal tanpa penambahan jus daun pepaya  

P1 : pakan basal + 4% atau 4 ml  jus daun pepaya (setara 

dengan 2,48% BK) 

P2 : pakan basal + 8% atau 8 ml jus daun pepaya (setara 

dengan 4,97% BK) 

Kandungan BK jus daun pepaya yaitu 62,11% 

 

Cara pembuatan jus daun pepaya sebagai berikut : 

- Daun pepaya dicuci agar bersih dari pestisida dan 

hama yang menempel pada daun pepaya 
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- Diambil daun pepaya sebanyak 300 gram kemudian 

dimasukkan kedalam blender dan ditambahkan air 

sebanyak 100 ml kemudian diblender sampai halus 

- Jus daun pepaya 

Jus daun pepaya ditimbang sebanyak 4% dan 8% dari 

jumlah pakan yang dibutuhkan ternak setiap harinya yaitu 100 

gram/ekor/hari. Setelah ditimbang, jus daun pepaya dicampur 

dengan pakan basal sampai homogen dan tidak ada gumpalan 

kemudian pakan perlakuan dengan jus daun pepaya 4% dan 

8% diberikan pada ayam arab sesuai dengan kebutuhannya. 

Metode pemberian pakan dilakukan dengan memberikan 

pakan dengan jumlah dan pada waktu tertentu, pakan 

diberikan dua kali sehari yaitu pada jam 08.00 WIB dan jam 

14.00 WIB. Adapun kandungan zat makanan bahan pakan 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Zat makanan 
Bahan Pakan 

Jagung1 Bekatul1 Konsentrat1 Daun Pepaya2 

Protein Kasar (%) 9,97 10,08 38,46 10,42 

Lemak Kasar (%) 4,63 9,07 3,92 8,55 

Serat Kasar (%) 2,07 22,86 2.2 16,28 

Abu (%) 1,24 14,26 40,93 12,48 

Ca (%) 0,74 0,83 12,8 4,57 

P (%) 0,24 1,11 0,78 0,38 

Energi Metabolisme 

(kkal/kg) 
35003 16303 29054 2871,4 

Sumber: 1. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2013) 

 2. Widiyaningrum (2000) 

 3. Hartadi, Reksohadiprodjo, and Tillman (1997) 

 4. Label konsentrat broiler BR1 
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Tabel 5. Proporsi dan kandungan zat makanan pakan basal 

(%BK) 
Bahan 

Pakan 

Proporsi 

(%) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

Ca 

(%) 
P (%) 

EM 

(kkal/kg) 

Jagung 44,8 4,46 2,07 0,93 0,55 0,33 0,11 1568 

Bekatul 25,2 2,54 2,29 5,77 3,59 0,21 0,28 410,76 

Konsentrat 30 11,54 1,18 0,66 12,28 3,84 0,23 871,5 

Jumlah 100 18,54 5,54 7,35 16,43 4,38 0,62 2850,26 

Keterangan: Hasil perhitungan penyusunan pakan 

 

3.4 Variabel Pengamatan  

a. Indeks Bentuk Telur (%) 

Untuk mengetahui bentuk telur maka perlu 

dilakukan pengukuran indeks bentuk telur dengan 

menggunakan rumus: 

 
(Kul and Seker, 2004) 

 

b. Indeks Putih Telur (mm) 

Rumus untuk mengukur indeks putih telur adalah 

sebagai berikut : 

 

Albumen index =  h 

  D1 + D2 

  2 

Buckle et al, (1987) 

Keterangan :  

h = tinggi putih telur (mm) 

D1 = diameter putih telur terpanjang (mm) 

Indeks bentuk telur  x 100% 
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D2 = diameter putih telur terpendek (mm) 

 

c. Indeks Kuning Telur (mm) 

Indeks kuning telur dihitung menggunakan rumus :  

 Yolk index =  h 

 D1 + D2 

 2 

Wotton (1978) 

Keterangan :  

h = tinggi kuning telur (mm) 

D1 = diameter kuning telur terpanjang (mm) 

D2 = diameter kuning telur terpendek (mm) 

 

3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi dengan 

menggunakan program excel. Data dianalisis dengan 

analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Apabila ada perbedaan pengaruh antar perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Model matematik yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Yij = μ + τi + ε ij 

 

Keterangan : 

Yij : Respon percobaan dari perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

Μ : Rataan umum 

Τi : Efek perlakuan ke-i 
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ε ij : Error perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i : 1, 2, 3 

j : 1, 2, 3, 4, 5 

3.6  Batasan Istilah 

a. Ayam arab : Ayam petelur yang berasal dari 

wilayah Eropa yang disilangkan 

dengan betina lokal dan 

mempunyai ciri-ciri berwarna putih 

(ayam arab silver) dan warna 

kuning kemerahan (ayam arab 

golden) mengkilap sepanjang leher, 

bulu punggung putih atau kuning 

kemerahan berbintik hitam, bulu 

sayap hitam bergaris putih atau 

kuning kemerahan dan bulu ekor 

dominan hitam bercampur putih 

atau kuning kemerahan, jengger 

kecil berwarna merah dan mata 

berwarna hitam dan dilingkari 

warna kuning. 

b. Jus daun pepaya  : Jus yang dibuat dari daun pepaya 

jenis Thailan dan cara 

pembuatannya yaitu daun papaya 

dicuci, dipotong kecil-kecil  

kemudian dimasukkan dalam 

blender sebanyak 300 gram dan 

ditambahkan air sebanyak 100 ml. 

c. Indeks bentuk telur (%) : Perbandingan antara lebar 

telur dengan panjang telur yang 

dihitung dengan rumus: lebar telur 
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(cm) dibagi panjang telur (cm) 

dikalikan 100%. 

d. Indeks putih telur (mm) : Perbandingan antara tinggi 

putih telur dengan diameter putih 

telur yang diukur dengan rumus: 

tinggi putih telur (mm) dibagi 0,5 

(diameter panjang (mm) + diameter 

pendek (mm)). 

e. Indeks kuning telur (mm) : Perbandingan antara tinggi 

kuning telur dengan diameter putih 

telur yang diukur dengan rumus: 

tinggi kuning telur (mm) dibagi 0,5 

(diameter panjang (mm) + diameter 

pendek (mm)). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian pengaruh penambahan jus daun 

pepaya kedalam pakan terhadap indeks bentuk telur, indeks 

putih dan indeks kuning telur ayam arab petelur menunjukkan 

bahwa rataan indeks bentuk telur, indeks putih telur dan 

indeks kuning telur tertera pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan indeks bentuk telur, indeks putih telur dan 

indeks kuning telur 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 

Indeks Bentuk Telur (%) 78,71 ± 1,59b 73,78 ± 3,06a 75,87 ± 3,30ab 

Indeks Putih Telur (mm) 0,028 ± 0,007 0,024 ± 0,007 0,029 ± 0,008 

Indeks Kuning Telur (mm) 0,372 ± 0,05 0,384 ± 0,05 0,388 ± 0,04 

Keterangan : Superskrip huruf yang berbeda (a, b dan ab) kearah baris yang sama 

menunjukkan pengaruh nyata (P<0,05). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Bentuk Telur 

Berdasarkan data (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 2), menunjukkan bahwa penambahan jus daun 

pepaya dalam pakan dengan level pemberian 0%, 4% dan 8% 

memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap indeks 

bentuk telur selama penelitian. Hasil berbeda nyata didapatkan 

karena kandungan protein kasar dalam pakan perlakuan lebih 

tinggi dibandingkan protein pakan basal, sehingga nilai indeks 

bentuk telur akan meningkat karena bentuk telur dipengaruhi 

oleh kandungan protein kasar dalam pakan. 

Indeks bentuk telur yang diperoleh dalam penelitian 

ini mengalami perbaikan yaitu dari indeks bentuk telur bulat 

menjadi oval. Bell and Weaver (2002) menyatakan bahwa 

indeks telur diperoleh dari hasil pengukuran panjang dan lebar 
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telur (lebar/panjang x 100%) serta kisaran indeks telur yang 

normal adalah 0,70-0,74 (70-74%). Telur yang dihasilkan 

ayam arab dengan pakan perlakuan dalam penelitian ini 

memiliki indeks bentuk telur yang mendekati indeks bentuk 

telur normal yaitu perlakuan P0= (78,71±1,59%), P1= 

(73,78±3,06%) dan P2=  (75,87±3,30%). Menurut Triyuwanta 

(2002), indeks bentuk telur dipengaruhi oleh konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan selama penelitian yaitu P0= 88,43 

gram/ekor/hari dengan konsumsi protein kasar 9,21 gram, P1= 

87,17 gram/ekor/hari dengan konsumsi protein kasar 9,08 

gram dan P2= 86,97 gram/ekor/hari dengan konsumsi protein 

kasar 9,06 gram.  

Bentuk telur yang tidak proporsional yaitu bentuk 

telur yang tidak bulat, terdapat bentuk cetak tubuh pada telur 

(body-check) dan tidak seimbang perbandingan panjang dan 

lebarnya. Hal ini disebabkan oleh daya kerja alat reproduksi 

ayam. Penurunan kemampuan daya cerna pakan, ketersediaan 

kalsium dan mineral lainnya pada tubuh ayam, dan 

kemampuan alat reproduksi yang terjadi akan berpengaruh 

terhadap kualitas telur yang dihasilkan (Sodak, 2011).  Zat 

aktif dalam jus daun pepaya yaitu enzim papain yang 

terkandung dalam pakan perlakuan dapat meningkatkan 

kecernaan protein yang dikonsumsi oleh ternak karena enzim 

papain berfungsi sebagai pemecah protein menjadi struktur 

yang lebih sederhana. Getah pepaya mengandung sedikitnya 

tiga jenis enzim yaitu papain (10%), khimopapain (45%), dan 

lisozim (20%) (Fachraniah, Kurniasih dan Azhar, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian nilai indeks telur yang 

didapat maka dapat dikemukakan  bahwa bentuk telur dengan 

pakan basal selama penelitian berbentuk bulat dan dengan 
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pakan perlakuan selama penelitian berbentuk oval. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Triyuwanta (1997), bahwa telur yang 

mempunyai indeks telur kurang dari 74% telur tersebut 

berbentuk lonjong dan jika angka indeks telur lebih dari 74% 

mempunyai telur yang bulat. Septiawan (2007) menyatakan 

bahwa semakin tinggi nilai indeks telur, maka bentuk telur 

tersebut akan semakin bulat.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Putih Telur 

Berdasarkan data (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 3), menunjukkan bahwa penambahan jus daun 

pepaya dalam pakan dengan level pemberian 0%, 4% dan 8% 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata  (P>0,05) terhadap 

indeks putih telur selama penelitian. Hal ini terjadi karena 

pakan basal dan pakan perlakuan memiliki kandungan protein 

pakan yang tidak berbeda secara signifikan sehingga indeks 

putih telur yang dihasilkan juga tidak berbeda nyata. 

Indeks putih telur rata-rata yang diperoleh selama 

penelitian yaitu perlakuan P0= (0,028±0,007mm), P= 

(0,024±0,007mm) dan P2= (0,029±0,008mm). Dengan 

demikian telur-telur yang dihasilkan selama penelitian 

mempunyai indeks putih telur yang kurang bagus. Buckle et 

al, (1987) menyatakan bahwa telur segar mempunyai indeks 

putih telur berkisar antara 0,05 sampai 0,17, meskipun 

biasanya berkisar antara 0,09 sampai 0,12. 

Indeks putih telur perlakuan dengan penambahan jus 

daun pepaya 4% mengalami penurunan dan penambahan jus 

daun pepaya 8% mengalami peningkatan, penurunan nilai 

indeks putih telur disebabkan karena setiap ternak memiliki 

kemampuan mencerna makanan yang berbeda sedangkan 
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peningkatan nilai indeks putih telur disebabkan karena adanya 

peningkatan zat makanan pada pakan perlakuan. Triyuwanta 

(2002) menyatakan bahwa konsumsi protein dapat 

mempengaruhi kualitas putih telur. Kualitas putih telur 

sebagian basar tergantung pada jumlah ovomucin yang 

disekresi oleh magnum. Ovomucin merupakan bahan utama 

yang menentukan tinggi putih telur dan pembentukan 

ovomucin tergantung  pada konsumsi protein. Konsumsi 

protein setiap perlakuan tidak jauh berbeda sehingga 

pembentukan ovomucin oleh magnum tiap perlakuan relatif 

sama sehingga indeks putih telur tidak berbeda nyata. Indeks 

putih telur akan menurun akibat penyimpanan yang terlalu 

lama karena terjadi pemecahan ovomucin (Buckle et al, 1987). 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Kuning Telur 

Berdasarkan data (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 4), menunjukkan bahwa penambahan jus daun 

pepaya dalam pakan dengan level pemberian 0%, 4% dan 8% 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata  (P>0,05) terhadap 

indeks kuning telur selama penelitian. Hal ini dikarenakan 

penambahan jus daun pepaya dalam pakan dengan proporsi 

0%, 4% dan 8% tidak banyak meningkatkan kandungan 

protein dalam pakan, karena protein yang terkandung dalam 

jus daun pepaya adalah 10,42% (%BK). 

Indeks kuning telur ayam arab yang diperoleh dalam 

penelitian ini masih dalam kisaran normal karena menurut 

Argo, Tristiarti, dan Mangisah (2013), bahwa indeks kuning 

telur yang baru bervariasi antara 0,30-0,50 walaupun pada 

umumnya 0,39-0,45. Indeks kuning telur rata-rata yang 

diperoleh selama penelitian yaitu perlakuan P0= 
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(0,372±0,05mm), P1= (0,384±0,05mm) dan P2= 

(0,388±0,05mm). Binawati (2008) menambahkan kisaran nilai 

indeks kuning telur ayam arab adalah 0,39-0,42. 

Indeks kuning telur perlakuan dengan penambahan jus 

daun pepaya mengalami peningkatan, peningkatan nilai indeks 

kuning telur disebabkan karena adanya peningkatan zat 

makanan pada pakan perlakuan. Argo, dkk (2013) menyatakan 

bahwa kuning telur  tersusun atas lemak dan protein, 

membentuk lipoprotein yang disintesis oleh hati dengan 

pengaruh estrogen. Indeks kuning telur dipengaruhi oleh 

protein, lemak, dan asam amino esensial yang terkandung 

dalam pakan. Faktor yang memengaruhi indeks kuning telur 

antara lain lama penyimpanan, suhu tempat penyimpanan, 

kualitas membran vitelin, dan nutrisi pakan. 

Australiananingrum (2005) menyatakan jika kandungan 

protein dan lemak dalam ransum tinggi maka akan semakin 

tinggi pula nilai indeks kuning telur. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Juliambarwati, dkk (2012), bahwa konsumsi 

protein dapat mempengaruhi tinggi kuning telur, sedangkan 

indeks kuning telur dipengaruhi oleh tinggi kuning telur. 

Indeks kuning telur ditentukan oleh bentuk kuning 

telur, sedangkan bentuk kuning telur dipengaruhi oleh 

kekuatan membran vitelin dan lapisan khalaza pada sekitar 

kuning telur. Setelah terjadi ovoposisi, struktur ini secara 

bertahap akan mengalami perubahan fisik dan kimia yang 

mengurangi kemampuan membran vitelin dan khalaza dalam 

mempertahankan bentuk kuning telur dalam keadaan tetap 

bulat. Perubahan ini akan mengubah kekuatan membran 

vitelin sehingga kadar air berpindah dari putih telur ke kuning 

telur yang berakibat meningkatkan ukuran kuning dan 
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selanjutnya melemahkan membran. Hal ini menyebabkan 

permukaan kuning telur akan menjadi datar pada saat telur 

dipecahkan (Bell and Weaver, 2002). Daya ikat membran 

vitelin dipengaruhi oleh kandungan protein dalam pakan. 

Membran vitelin terbentuk atas 87% protein, 3% lemak dan 

10% karbohidrat (Yamamoto et al., 2007). 

Kualitas membran vitelin dan pakan dengan 

kandungan protein yang memenuhi kebutuhan ayam 

memberikan pengaruh besar bagi indeks kuning telur. 

Keadaan kuning telur yang cembung dan kokoh ditentukan 

oleh kekuatan dan keadaan membran vitelin dan khalaza yang 

terbentuk oleh pengaruh protein pakan dalam 

mempertahankan kondisi kuning telur (Bell and Weaver, 

2002). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

adalah penambahan jus daun papaya sebanyak 4% dan 8% 

dalam pakan mampu memperbaiki nilai indeks bentuk telur 

tetapi tidak meningkatkan indeks putih dan kuning telur ayam 

arab. Penambahan jus daun papaya dalam pakan sebanyak 4% 

memberikan hasil terbaik terhadap indeks bentuk telur. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dapat disarankan agar 

penambahan jus daun pepaya tidak lebih dari 8%, karena jus 

daun pepaya mengandung tanin sebesar 5 sampai 6% serta 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 

variabel seperti kandungan kolesterol dan protein dalam telur 

serta penampilan produksi agar dapat diketahui potensi daun 

pepaya sebagai bahan penyusun pakan ternak.  
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Lampiran 1. Perhitungan koefisiensi keragaman bobot badan 

(g/ekor) ayam arab 
Ayam ke- Bobot Badan (g) Simpangan (x-x) Kuadrat Simpangan (x-x)2 

1 1390 1390 1932100 

2 1382 1382 1909924 

3 1382 1382 1909924 

4 1315 1315 1729225 

5 1349 1349 1819801 

6 1303 1303 1697809 

7 1238 1238 1532644 

8 1284 1284 1648656 

9 1376 1376 1893376 

10 1279 1279 1635841 

11 1309 1309 1713481 

12 1324 1324 1752976 

13 1288 1288 1658944 

14 1365 1365 1863225 

15 1240 1240 1537600 

16 1232 1232 1517824 

17 1419 1419 2013561 

18 1578 1578 2490084 

19 1439 1439 2070721 

20 1338 1338 1790244 

21 1293 1293 1671849 

22 1403 1403 1968409 

23 1303 1303 1697809 

24 1541 1541 2374681 

25 1272 1272 1617984 

26 1371 1371 1879641 

27 1404 1404 1971216 

28 1296 1296 1679616 

29 1222 1222 1493284 

30 1343 1343 1803649 

31 1301 1301 1692601 

32 1210 1210 1464100 

33 1350 1350 1822500 

34 1213 1213 1471369 

35 1350 1350 1822500 

36 1434 1434 2056356 

37 1218 1218 1483524 

38 1210 1210 1464100 

39 1145 1145 1311025 

40 1213 1213 1471369 

41 1264 1264 1597696 

42 1212 1212 1468944 

43 1368 1368 1871424 

44 1388 1388 1926544 

45 1277 1277 1630729 

Jumlah 59431  78830879 
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Rataan bobot badan =   = Σx = 59431 = 1320,69 

            n        45 

 

Standart Deviasi (SD) 

SD  = √Σ( −x)
2
 

                  −1  

= √78830879 

      45 – 1  

= 88,04 

 

Koefisiensi Keragaman (KK) 

KK = SD x 100%  

             

 

= 88,04     x 100% = 6,66 % 

     1320,69 

 

Koefisien Keragaman (KK) = 6,66% menunjukkan 

bahwa keragaman bobot badan awal ayam arab yang 

digunakan sebelum penelitian adalah 6,66%. Sastrosupadi 

(2000) menyatakan bahwa besarnya koefisien keragaman yang 

layak dan dikategorikan dalam taraf homogen adalah tidak 

boleh lebih dari 10%. Bobot badan ayam arab petelur periode 

layer yang digunakan dalam penelitian termasuk homogen. 
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Lampiran 2. Data dan analisis statistik indeks bentuk telur 

ayam arab 

  
 

FK   = (∑i.∑j.Yij)
2
 / t.r 

 

= (1141,83)
2
 

                                 15 

  = 86918,38 

JK Total  = ∑i.j.Yij
2
 – FK 

 

= (78,66
2 
+ 78,08

2
………+80,45

2
)  - 86918,38 

= 152,39 

JK Perlakuan = (∑i.(∑j.Yij)
2
 - FK / r  

 

= (393,56)
2
 + (368,9)

2
 + (379,37)

2
 – 86918,38 

  5          

  = 61,27 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

  = 152,39 – 61,27 

  = 91,11 
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Tabel analisis ragam 

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

PERLAKUAN 2 61,27 30,64 4,03 3,89 6,93 

GALAT 12 91,11 7,59 
   

TOTAL 14 152,39 10,88 
   

Keterangan: F hitung > F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan jus daun papaya dalam 

pakan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

indeks bentuk telur ayam arab, sehingga harus 

dilanjutkan pada uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). 
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Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

BNTα = (t0.05,12) √2 (MSE) / r 

 = 2,18 √2 (7,59) / 5 

 = 2,18 x 1,74 

 = 3,8 

Tabel Perbedaan diantara pasangan 
Perlakuan Rata-rata Nilai BNT Keterangan 

P0 – P1 4,932 3,8 Beda signifikan 

P0 – P2 2,838 3,8 Tidak berbeda 

P1 – P2 2,094 3,8 Tidak berbeda 

 

Tabel Hasil Uji Beda Nyata Terkecil 
Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P1 73,78 a 

P2   75,874   ab 

P0   78,712     b 
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Lampiran 3. Data dan analisis statistik indeks putih telur ayam 

arab 

PERLAKUAN 

ULANGAN 

TOTAL RATAAN SD 

U1 U2 U3 U4 U5 

P0 0,036 0,027 0,034 0,018 0,029 0,144 0,0288 0,007 

P1 0,021 0,022 0,016 0,031 0,031 0,121 0,0242 0,007 

P2 0,021 0,026 0,028 0,042 0,031 0,148 0,0296 0,008 

TOTAL 0,078 0,075 0,078 0,091 0,091 0,413 0,0826 0,02 

 

FK   = (∑i.∑j.Yij)
2
 / t.r 

 

= (0.413)
2
 

                                 15 

  = 0.01 

JK Total  = ∑i.j.Yij
2
 – FK 

 

= (0,036
2 
+ 0,027

2
 ………….+0,031

2
)  - 0,01 

= 0,00 

JK Perlakuan = (∑i.(∑j.Yij)
2
 - FK / r  

 

= (0,144)
2
 + (0,121)

2
 + (0,148)

2
 – 0,01 

  5          

  =  0,00 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,00 – 0,00 

=  0,00 
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Tabel analisis ragam 

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

PERLAKUAN 2 0,00 0,00 0,82 3,89 6,93 

GALAT 12 0,00 0,00 
   

TOTAL 14 0,00 0,00 
   

Keterangan : F hitung < F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan jus daun papaya dalam 

pakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap indeks putih telur ayam arab, 

sehingga tidak perlu dilanjutkan pada uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT). 
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Lampiran 4. Data dan Analisis statistik indeks kuning telur 

ayam arab 

PERLAKUAN 

ULANGAN 

TOTAL RATAAN SD 

U1 U2 U3 U4 U5 

P0 0,34 0,38 0,42 0,41 031 1,86 0,372 0,05 

P1 0,33 0,43 0,44 0,39 0.33 1,92 0,384 0,05 

P2 0,41 0,43 0,37 0,32 0,41 1,94 0,388 0,04 

TOTAL 1,08 124 1,23 112 1,05 5,72 1,144 0,14 

 

FK   = (∑i.∑j.Yij)
2
 / t.r 

 

= (5,72)
2
 

                               15 

  = 2,18 

JK Total  = ∑i.j.Yij
2
 – FK 

 

= (0,34
2 
+ 0,38

2
 …………….+0,41

2
)  - 2,18 

= 0,03 

JK Perlakuan = (∑i.(∑j.Yij)
2
 - FK / r  

 

= (1,86)
2
 + (1,92)

2
 + (1,94)

2
 – 2,18 

  5          

  =  0,00 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,03 – 0,00 

= 0,03 
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Tabel analisis ragam 

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

PERLAKUAN 2 0,00 0,00 0,15 3,89 6,93 

GALAT 12 0,03 0,00 
   

TOTAL 14 0,03 0,00 
   

Keterangan : F hitung < F tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan jus daun papaya dalam 

pakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap indeks kuning  telur ayam arab, 

sehingga tidak perlu dilanjutkan pada uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT). 

 


