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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the effect of 

Pleurotus ostreatus with different concentrations on production  

performances. The research materials were 240 Hy-line laying 

hens with the age of 32 weeks. The method  used in this study 

was experiment in a Completely Randomized Design with 6 

treatments and 5 replications. The treatments were included 

feed without an addition of Pleurotus ostreatus. (P0) as 

negative control treatment, 0.2% addition with Zinc Bacitracin 

(P1) as positive control treatment, and addition of Pleurotus 

ostreatus 0.3% (P2); 0.6% (P3); 0.9%  and (P4); 1.2% (P5). The 

variables observed were feed intake, hen day production, egg 

mass, egg weight, feed conversion, and Income Over Feed Cost. 

The data was obtained from six tests are processed with the help 

of Microsoft Excel, after an average of data obtained, followed 

by statistical analysis was using Analysis of Covariance 

(ANCOVA). If the obtained were different results or 

significant, the followed by Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). The results showed that the additional of Pleurotus 

ostreatus in feed have significantly effect (P<0.05) on the egg 

weight and highly significant (P<0.01) on Income Over Feed 

Cost of laying hens even brought negative value, but no 

significantly effect (P>0.05) on feed intake, hen day production, 
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egg mass and feed conversion. From this research has 

recomendation of addition Pleurotus ostreatus on feed as a 

subtitute for Antibiotic Growth Promoter (AGP) in level 0.6%, 

it has been known to have the best result in egg weight and 

Income Over Feed Cost.  

 

Keywords : Pleurotus ostreatus flour, hy-line, laying hens, 

production performance and antibiotic     growth promotor 

(AGP).   
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RINGKASAN 

 

Analisa Proksimat dilakukan di Laboratorium Pakan dan 

Nutrisi Ternak Dinas Peternakan Kabupaten Blitar untuk 

analisis kandungan pakan dan untuk pelaksanaan penelitian di 

lapangan dilaksanakan di desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, 

Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 April – 26 Mei 2019. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung jamur tiram putih pada pakan dengan level 

yang berbeda dan untuk mengetahui penambahan level yang 

tepat terhadap penampilan produksi ayam ras petelur yang 

ditinjau melalui konsumsi pakan, hen day production, egg mass, 

berat telur, konversi pakan, dan income over feed cost.  

Materi penelitian menggunakan ayam ras petelur 

sebanyak 240 ekor dengan strain Hy-line yang memiliki umur 

32 minggu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 

perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang dicobakan dalam 

penelitian yaitu tanpa penambahan tepung jamur tiram putih 

atau pakan basal (P0) sebagai perlakuan kontrol negatif, 

penambahan 0,2% Zinc Bacitracin (P1) sebagai kontrol positif 

, dan penambahan tepung jamur tiram putih dengan level 0,3% 
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(P2); 0,6% (P3); 0,9% (P4); 1,2% (P5). Variabel yang diamati 

meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production, egg mass, berat 

telur, konversi pakan, dan Income Over Feed Cost. Data yang 

diperoleh dari keempat pengujian tersebut diolah dengan 

bantuan program aplikasi Microsoft Excel. Setelah data rata-

rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis peragam (ANCOVA) dan uji ragam 

RAL. Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan, 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung jamur tiram putih mampu memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap nilai berat telur, nilai berat 

telur tertinggi adalah (61,03 ± 1,27 gram/ekor/hari) pada level 

pemberian 0,6% (P3) dan untuk nilai income over feed cost 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P>0,01). 

Penambahan tepung jamur tiram putih dinilai terhadap income 

over feed cost memberikan nilai negatif atau kurang ekonomis, 

dengan penambahan tepung jamur tiram putih pada level 

tertinggi atau sebesar 1,2% (P5) memberikan nilai IOFC 

sebesar (466,08 ± 10,65 Rp/ekor/hari) jika dibandingkan 

dengan tanpa penambahan tepung jamur tiram putih atau pakan 

basal (P0) mampu mendapat nilai IOFC sebesar (555,81 ± 18,88 

Rp/ekor/hari).  

 Penambahan tepung jamur tiram putih tidak 

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

konsumsi pakan, hen day production, egg mass, berat telur dan 

konversi pakan. Nilai HDP pada perlakuan pakan basal  (P0) 

adalah (72,78 ± 4,01%) dan  nilai tertinggi pada level 

penambahan tepung jamur tiram putih 1,2% (P5) adalah (81,61 

± 4,35%). Rata-rata nilai egg mass pada perlakuan (P0) adalah 

(43,09 ± 2,96 gram/hari) dan (P1) adalah (45,41 ± 3,25 

gram/hari), sedangkan nilai tertinggi pada level 1,2% (P5) 

adalah (48,28 ± 2,16 gram/hari).  
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Berdasarkan pada hasil penelitian ini adalah dengan 

penambahan tepung jamur tiram putih 0,6% pada pakan 

memiliki pengaruh yang relatif sama dengan penggunaan AGP 

Zinc bacitracin 0,2% pada pakan dalam meningkatkan performa 

produksi berupa pertambahan rata-rata nilai berat telur. 

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan 

tepung jamur tiram putih pada pakan terhadap performa 

produksi ayam ras petelur agar lebih efisien, efektif, dan 

ekonomis untuk digunakan sebagai pengganti AGP.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang  

Pemenuhan kebutuhan protein hewani di Indonesia 

dalam mayoritas masyarakat masih memilih telur dan daging 

ayam sebagai pilihan utama mereka. Khususnya dalam 

permintaan telur di Indonesia terus mengalami peningkatan. 

Menurut data statistik terkait konsumsi telur dari Kementrian 

Pertanian (2018), jumlah konsumsi telur pada tahun 2016 

mencapai 1,4 juta ton dan hingga tahun 2018 mengalami 

peningkatan konsumsi sebanyak 1,5 juta ton. Selain sebagai 

sumber protein, telur juga mempunyai banyak kandungan zat 

gizi yang diperlukan oleh tubuh. Satu butir telur mengandung 

vitamin A, asam folat, vitamin B5, vitamin B12, vitamin B2, 

fosfor, selenium, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, 

kalsium, dan zinc. Kandungan gizi yang banyak dimiliki telur 

inilah, telur banyak memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. 

Selama ini pemenuhan protein hewani berupa telur 

didapatkan dari adanya budidaya ayam ras petelur atau biasa 

disebut layer yang memiliki dual-purpose, yang artinya 

produksi utamanya adalah produksi telur dan juga bisa 

memproduksi karkas pada fase akhir produksi telur nanti atau 

pada saat fase afkir. Diketahui oleh Nurcholis, Hastuti dan 

Sutiono (2009) bahwa ayam ras petelur yang sekarang dikenal 

adalah strain ayam yang mampu bertelur sebanyak 300 butir 

lebih per tahunnya. Ayam-ayam itu pada dasarnya ayam ras 

yang merupakan ayam hasil perkawinan silang (silang dalam 

maupun silang luar) antara berbagai bangsa ayam hutan 

(Abidin, 2003). Telah diketahui bahwa produksi utama dari 

ayam tersebut adalah telur yang lebih banyak dari strain ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang lain, maka harus didukung juga dengan manajemen 

pemeliharaan yang bagus agar mampu menampilkan kuantitas 

performa produksi yang optimal, mengurangi mortalitas, dan 

meningkatkan efisiensi pakan dalam menopang produksinya. 

Alasan utama dalam menjaga manajemen pemeliharaan pada 

usaha ternak ayam petelur ini adalah karena ayam ras petelur ini 

mudah terserang berbagai penyakit yang dapat menyebabkan 

penurunan produktifitas, meskipun pada dasarnya ayam ras 

petelur ini akan mengalami penurunan produktifitas pada saat 

setelah melewati masa puncak produksi. Diharapkan dengan 

penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, pemberian 

pakan yang berkualitas, dan program vaksinasi yang sesuai 

diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal pada usaha 

ternak ayam ras petelur sesuai umur dan fase nya.  

Selama ini masih banyak peternak ayam ras petelur 

dalam menjaga performa produktifitas yang tinggi pada 

ternaknya masih menambahkan feed additive berupa antibiotik 

sintetis atau biasa disebut dengan AGP (Antibiotic Growth 

Promotor) sebagai imbuhan pakan dan melalui air minum untuk 

menunjang pertumbuhan dan performa produksi ayam ras 

petelur tersebut. Penemuan-penemuan terbaru mengatakan 

bahwa dengan penambahan AGP dalam dosis tertentu mampu 

menghasilkan resistensi pada manusia yang diakibatkan oleh 

residu antibiotik yang terdapat pada produk ternak akibat 

penambahan antibiotik yang berlebih, seperti pada pakan dan 

juga melalui air minum. Peraturan tentang pelarangan AGP 

dalam UU No 18/2009 jucto No 41/2004, pasal 22 ayat 4c 

menyebutkan “Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang 

dicampur hormon tertentu dan atau antibiotik dalam imbuhan 

pakan”. Di Indonesia sendiri pelarangan peredaran AGP mulai 

diberlakukan pada awal tahun 2018.  Hal tersebut menjadikan 

masalah kepada para peternak karena dengan pelarangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut menyebabkan penurunan produktifitas ternak 

khususnya ayam ras petelur. Timbulnya kasus seperti itu 

menyebabkan beberapa peternak ayam ras petelur masih 

memilih untuk menambahkan AGP pada pakan maupun air 

minum ternak ayam ras petelur meskipun dengan dosis 

minimum. 

Mengacu pada efek negatif dari AGP tersebut terdapat 

beberapa penelitian menggunakan tanaman herbal berupa jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus). Jamur tiram putih terkenal 

berpotensi sebagai nutraceutical atau bisa disebut dengan 

pangan fungsional yang merupakan kombinasi dari nutrisi dan 

pharmaceutical seperti kandungan antioksidan yang berperan 

positif pada kesehatan manusia. Pangan fungsional adalah 

pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen 

fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah memiliki fungsi 

fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan 

bermanfaat bagi kesehatan (Dirjen Pengawasan Obat dan 

Makanan, 2005). Menurut Zahro dan Agustini (2013), 

kandungan senyawa organik yang terdapat pada jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) dipercaya berkhasiat untuk 

menurunkan kadar kolesterol karena kandungan lovastatin yang 

cukup tinggi, sebagai antibakteri, antifungal, dan antioksidan. 

Pada penelitian Zahro dan Agustini (2013), diketahui bahwa 

jamur tiram putih mengandung senyawa saponin yang dapat 

berperan sebagai antibakteri melalui adanya DHP (Daerah 

Hambat Pertumbuhan) pada bakteri uji S.aureus dan E.coli. 

Jamur tiram putih juga dapat berperan sebagai prebiotik karena 

kandungan polisakarida berupa chitin, hemicellulose, β- 

glucans, dan α- glucans yang dapat mendukung pertumbuhan 

bakteri probiotik dalam usus halus (Ameha, 2010). Jamur tiram 

putih berperan sebagai antioxidant karena mengandung  

ergothionine dan ergosterol yang juga berperan sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antimutagenic, chemo- dan radioprotective (Chen, Ho, Hsieh, 

Wang dan Mau, 2012).  

Penggunaan jamur tiram putih dalam dosis tertentu 

mampu meningkatkan performa produksi ayam pedaging, 

namun selain itu juga dapat meningkatkan imunitas ternak 

tersebut guna mencapai keberhasilan dalam pemeliharaannya. 

Diketahui oleh Abro, Changezi, Abro, Yasmin, Leghari, 

Rizwana, dan Lochi (2016) bahwa penambahan 1,5 % tepung 

jamur tiram putih dapat mempengaruhi berat karkas, dressing 

percentage, dan digestibility pada broiler. Masih sedikit 

informasi mengenai penggunaan tepung jamur tiram putih pada 

ayam ras petelur untuk mengetahui pengaruhnya dalam 

performa produksi ayam ras petelur tersebut, sehingga masih 

diperlukan penelitian mengenai pemberian tepung jamur tiram 

putih sebagai substitusi antibiotik pada ayam ras petelur.  

Diharapkan dalam penelitian ini mampu membawa 

dampak signifikan dalam produktifitas ternak yang meliputi 

konsumsi pakan, hen day production (HDP), egg mass, bobot 

telur, konversi pakan atau FCR (Feed Conversion Ratio) dan 

IOFC (Income Over Feed Cost), karena paramater-parameter 

tersebut menjadi ukuran keberhasilan dalam beternak ayam ras 

petelur. 

 

1.2     Rumusan Masalah     

Bagaimana pengaruh level penambahan tepung jamur 

tiram putih dalam pakan terhadap penampilan produksi pada 

ayam ras petelur ?  

  

1.3     Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas didapati tujuan 

penelitian adalah: Mengetahui level penambahan tepung jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang optimal pada pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terhadap produktifitas ayam ras petelur, meliputi konsumsi 

pakan, HDP (Hen Day Production), egg mass, bobot telur, 

konversi pakan atau FCR (Feed Conversion Ratio), dan IOFC 

(Income Over Feed Cost). 

 

1.4    Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya : 

1. Mahasiswa mengetahui bahan penelitian dan 

mengembangkan ilmu peternakan unggas yang 

mungkin dapat diteliti lebih lanjut. 

2. Peternak dapat menentukan alternatif  feed additive 

yang dapat digunakan dalam  tambahan pakan pada 

ayam ras petelur.  

 

1.5    Kerangka Pikir   

Jamur tiram putih merupakan tanaman pangan yang 

populer di kawasan Asia dan khususunya juga di Indonesia. 

Penggunaan jamur tiram putih selama ini selain sebagai 

tanaman pangan, juga sebagai tanaman obat yang berkhasiat 

untuk mengurangi kadar kolesterol, antibiotik alami, dan 

antibakteri. Khatun, Mahtab, Khanam, Sayeed dan Khan (2007) 

menyatakan bahwa berdasarkan percobaan in vivo, 

mengkonsumsi jamur tiram putih telah dilaporkan mampu 

menurunkan kadar kolesterol, karena pada dasarnya 

mengandung lovastatin. Jamur tiram putih dapat dimanfaatkan 

dalam usaha menggantikan peran antibiotik komersil yang saat 

ini telah dilarang oleh pemerintah. Diketahui oleh Lee, Im dan 

Kim (2014) bahwa adanya peningkatan resistensi bakteri 

terhadap obat antibiotik menjadikan peningkatan perhatian 

terhadap penggunaan berbagai macam ramuan tanaman herbal 

yang alami dari alam dan hal tersebut juga digunakan pada 

pemberian pakan ternak. Hal tersebut dapat berakibat buruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk 

peternakan yang masih mengandung residu antibiotik yaitu 

adanya resistensi terhadap bakteri patogen tertentu.  

Penggunaan tanaman herbal seperti jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) sebagai pengganti alternatif antibiotik 

komersil dapat dipertimbangkan karena kandungan dasar dari 

tanaman tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh 

manusia dan juga ternak. Zhou, Chen, Yoo, Huang, Lee, Jang, 

Shin, Kim dan Cho (2010) menyatakan bahwa tanaman jamur 

telah diketahui sebagai health-promoting berdasarkan 

kandungan utamanya berupa antioksidan, senyawa fenolik, 

tocopherols, karotenoid, dan senyawa antibakterial. Diketahui 

oleh Vamanu  (2013) bahwa senyawa aktif dalam Pleurotus 

ostreatus seperti senyawa phenolic dan flavonoid secara 

berurutan masing-masing memiliki peran sebagai penghambat 

terjadinya oksidasi dan peroksidasi lemak atau lipid yang 

disebabkan oleh radikal bebas. Menurut Jayakumar, Thomas 

dan Geraldine (2009), jumlah kandungan senyawa phenolic 

pada Pleurotus ostreatus dengan metode in- vitro, 

menggunakan ethanolic extract mendapatkan kandungan 

senyawa phenolic sebesar 5,49 g/100g atau 54,90 mg/g.  

Saskiawan dan Hasanah (2015) menambahkan bahwa 

konsentrasi polisakarida ekstrak jamur tiram putih adalah 

sebesar 31,7%. Hasil pengujian aktivitas antimikroba senyawa 

polisakarida ekstrak jamur tiram putih terhadap mikroba uji 

ditandai dengan terbentuknya zona hambat di sekitar kertas 

cakram. Menurut Toghyani, Tohidi, Gheisari dan Tabeidian 

(2012), telah dibuktikan bahwa beberapa bakteri khusus yang 

terdapat dalam usus besar lebih terspesialisasi dalam 

menghidrolisis karbohidrat yang bermolekul besar seperti 

oligosakarida dan polisakarida, diubah dalam bentuk 

karbohidrat bermolekul kecil dan kemudian terjadi proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fermentasi yang dapat meningkatkan jumlah bakteri 

nonpatogen yang menguntungkan tersebut. Menurut Gibson 

dan Roberfroid (1995) dalam Toghyani et al. (2012) bahwa 

produk akhir fermentasi seperti asam lemak rantai pendek 

diketahui mampu menurunkan pH usus, yang dapat menekan 

jumlah bakteri berbahaya dan merangsang jumlah bakteri 

menguntungkan. Hasil penelitian Saskiawan dan Hasanah 

(2015) menunjukkan senyawa polisakarida ekstrak jamur tiram 

putih aktif sebagai antimikroba B. subtilis dan E. coli, tetapi 

tidak untuk C. tropicalis.  

Diketahui bahwa keunggulan dari jamur tiram putih jika 

dikonsumsi oleh manusia maupun ternak mampu membawa 

dampak positif bagi kesehatan, diharapkan mampu 

mempengaruhi produktifitas dari ayam ras petelur yang 

meliputi konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), egg 

mass,bobot telur, konversi pakan atau FCR (Feed Conversion 

Ratio), dan IOFC (Income Over Feed Cost). Diketahui oleh 

Hwang, Hosain, Yun, Moon, Kim dan Yang (2011) bahwa 

penggunaan jamur shiitake (Lentinula edodes) sebanyak 0,25% 

dan 0,5% dapat berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

peningkatan HDP  jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol. 

Hasil dari penggunaan tepung jamur shiitake sebanyak 0,25% 

(P1) menunjukkan HDP sebesar ±93%, sedangkan untuk 

pemakaian 0,5% (P2) menunjukkan HDP sebesar ±92% dan 

perlakuan kontrol (P0) menunjukkan ±88%, namun 

penambahan jamur shiitake  tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap performa produksi yang lain seperti egg mass, 

konsumsi pakan, dan FCR jika dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol.  

Ameha (2010) menyatakan bahwa dengan penambahan 

tepung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) hingga level 

tertinggi 1%  tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap HDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(P3 1% TJTP = 78,2; P2 0,5% TJTP= 72; P1 0,25% TJTP= 68,4 

dan P0 Pakan basal (kontrol) = 67,8%), namun berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap HHP (Hen Housed egg Production) 

dengan nilai: P3 = 75,9; P2 = 66,7; P1 = 65,3 dan P0 (kontrol) 

= 60,6%,  dan juga tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

konversi pakan.  

Lee, Ciou, Chen, dan Yu (2015) menyatakan bahwa 

dengan penggunaan batang sisa panen jamur tiram biru 

(Pleurotus eryngii) secara meningkat (P0=kontrol, P1=0,5; 

P2=1 dan P3=2%) terhadap ayam ras petelur pada umur 22 

minggu dan penelitian pada 4-8 minggu. Hasil uji ANOVA 

menunjukkan dengan penambahan tepung batang sisa panen 

jamur tiram biru secara meningkat dari 0,5 - 2% tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap performa produksi ayam 

ras petelur. Hal tersebut menjadi acuan dalam penentuan level 

penambahan TJTP pada pakan untuk lebih ditingkatkan, 

sehingga pada penelitian ini memberikan perlakuan P0= pakan 

kontrol tanpa penambahan tepung jamur tiram putih (kontrol 

negatif); P1= pakan kontrol + Zinc Bacitracin 0,2% (kontrol 

positif); P2= pakan kontrol +  TJTP 0,3%; P3= pakan kontrol + 

TJTP 0,6%; P4= pakan kontrol + TJTP 0,9%; P5= pakan 

kontrol + TJTP 1,2% terhadap ayam ras petelur untuk 

mengetahui pengaruh performa produksinya.   

Masih belum banyak penelitian yang berkaitan tentang 

penggunaan jamur tiram putih pada ayam ras petelur, namun 

jika meninjau dari kandungan jamur itu sendiri sangat 

berpotensi sebagai tanaman herbal sebagai antibiotik alami 

yang aman digunakan dan berdampak positif bagi manusia juga 

ternak. Skema kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6     Hipotesis 

Penggunaan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dapat 

meningkatkan performa produksi ayam ras petelur berupa 

konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), egg mass, bobot 

telur, konversi pakan (FCR) dan Income Over Feed Cost 

(IOFC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Ayam Petelur  

Ayam ras petelur merupakan jenis ayam yang difokuskan 

dalam produksi telurnya. Sifat-sifat unggul yang dimiliki 

merupakan laju pertumbuhan pada umur 4-5 bulan, kemampuan 

produksi telur bisa mencapai 250-300 butir/tahun dengan bobot 

telur antara 50-60g/butir. Diketahui oleh Maharani, Suthama 

dan Wahyuni (2013) bahwa  ayam ras petelur mempunyai lama 

produksi 80-90 minggu dan periode produksi yang masih 

dianggap menguntungkan dicapai selama 15 bulan. Ayam ras 

petelur yang sekarang kita kenal adalah strain ayam yang 

mampu bertelur sebanyak 300 butir lebih per tahunnya 

(Nurcholis dkk, 2009). Ayam-ayam itu pada dasarnya ayam ras 

yang merupakan ayam hasil perkawinan silang (silang dalam 

maupun silang luar) antara berbagai bangsa ayam hutan 

(Abidin, 2003). Proses persilangan yang tepat agar 

menghasilkan bibit yang unggul dalam produksi telurnya 

menjadi prioritas utama untuk breeding farm, sehingga dalam 

klasifikasi taksonominya ayam ras petelur sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Scanes (2004) dalam Andika (2018) taksonomi ayam 

ras petelur: 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Aves  

Superordo : Carinatae 

Ordo  : Galliformes  

Famili  : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies  : Gallus gallus 

  

Ayam ras petelur biasa diternakkan di Indonesia dengan 

tipe ringan dan tipe medium, tipe ringan sering disebut dengan 

ayam petelur putih yang memiliki ciri-ciri tubuh ramping, dan 

berbulu putih. Ayam ras petelur sering disebut dengan ayam 

dwifungsi, karena selain memproduksi telur, juga pada masa 

akhir periode atau afkir akan dimanfaatkan produksi karkasnya. 

Pemeliharaan ayam ras petelur dibagi menjadi 2 yakni intensif 

dan semi intensif. Menurut Syarif (2003) dalam Ismail (2014), 

sistem intensif memang menjanjikan dari segi produksi maupun 

penghasilan, tetapi perlu diketahui bersama bahwa sistem 

intensif membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan takaran 

pakan yang sesuai, ketersediaan air minum dan penggunaan 

pestisida kandang dapat merusak organisme lain yang berada di 

sekitarnya seperti rumput dan dapat pula mencemarkan 

lingkungan. 

 

2.2     Kebutuhan Pakan Ayam Petelur  

Pakan merupakan faktor utama dalam setiap usaha 

peternakan, karena dalam pakan memegang biaya hingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mencapai 70% dari biaya produksi. Diperlukan pengetahuan 

tentang kebutuhan pakan pada ternak yang dipelihara agar 

mampu mengestimasi terhadap biaya pakan yang dikeluarkan. 

Pada ayam ras petelur kebutuhan pakan dibedakan dari 

beberapa fase, yaitu ada fase starter, grower, dan layer. Fase-

fase tersebut memeliki jumlah kebutuhan pakan baik jumlah 

konsumsi dan jumlah nutrisi yang berbeda-beda. Berikut 

kebutuhan nutrisi ayam ras petelur berdasarkan NRC (1994) 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Ras Petelur 

Sumber : NRC (1994) 

Nurcholis dkk. (2009) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan pada ayam petelur periode layer di Populer Farm berkisar 

Nutrisi Unit 

Umur (Minggu) 

 

0 - 6 

 

6 - 

12 

12 - 

18 >18      Produksi  

EM 

kkal/k

g 

280

0 2800 2850 

285

0 2900 

Protein % 17 15 14 16 16,5 

Asam Linoleat % 1 1 1 1 1 

Methionine % 0,28 0,23 0,19 0,21 0,38 

Lysin % 0,8 0,56 0,42 0,49 0,86 

Triptofan % 0,16 0,13 0,1 0,11 0,2 

Ca % 0,9 0,8 0,8 1,8 3,5 

P  % 0,4 0,35 0,3 0,35 0,27 

Vitamin A IU 

142

0 1420 1420 

142

0 330 

Vitamin D IU 190 190 190 280 33 

Vitamin E  IU 9,5 4,7 4,7 4,7 1 

Vitamin K Mg 0,47 0,47 0,47 0,47 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antara 115g/ekor/hari – 120 g/ekor/hari dan rata-rata 

pemberiannya 116g/ekor/hari. Jumlah pemberian pakan dan 

konsumsi pakan sangat berpengaruh terhadap produktifitas 

ayam ras petelur, khususnya berpengaruh pada jumlah HDP. 

Rendahnya konsumsi pakan ini akan mengakibatkan rendahnya 

asupan energi yang diperlukan untuk produksi telur. Hal 

tersebut menyebabkan energi untuk pembentukan telur kurang, 

sehingga tubuh merombak protein dalam jaringan tubuh yang 

digunakan untuk energi produksi telur (Siahaan, Suprijatna dan 

Mahfudz, 2013).  

Penentuan jumlah komposisi bahan pakan dalam 

formulasi pakan harus sesuai terhadap kebutuhan setiap fase 

ayam ras petelur agar tidak terjadi defisit nutrien yang akan 

mengakibatkan tidak optimalnya produktifitas ayam ras petelur. 

Diketahui oleh Wahju (1988) dalam Siahaan dkk. (2013) bahwa 

apabila tingkat energi yang dikonsumsi di bawah kebutuhan 

untuk hidup pokok dan produksi telur, ayam akan kehilangan 

beratnya (protein dari jaringan tubuh digunakan untuk energi).  

 

2.3    Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Jamur dikenal sebagai bahan makanan pelengkap yang 

dikonsumsi masyarakat, karena memiliki nilai gizi tinggi. 

Khususnya jamur tiram putih merupakan sejenis dari jamur 

pangan dari kelompok Bacidiomycota, pada tubuh jamur 

berwarna putih dan bertudung melingkar hingga setengah 

lingkaran. Jamur dikenal sebagai bahan makanan pelengkap 

yang dikonsumsi masyarakat, karena memiliki nilai gizi tinggi. 

Menurut pernyataan Kalsum, Fatimah dan Wasonowati (2011), 

jamur tiram putih mempunyai khasiat untuk kesehatan yaitu 

menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka 

pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes melitus, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penyempitan pembuluh darah, dan mampu menurunkan 

kolesterol.  

Tanaman jamur telah diketahui sebagai health-promoting 

berdasarkan kandungan utamanya berupa antioksidan, senyawa 

fenolik, tocopherols, karotenoid, dan senyawa antibakterial 

(Zhou et al, 2010). Untuk klasifikasi jamur tiram putih menurut 

Darnetty (2006) dalam Mufarrihah (2009) adalah:  

Kingdom   : Plantae 

Divisio   : Mycota 

Sub Divisio  : Eumycotina 

Kelas   : Basidiomycetes 

Sub Kelas   : Homobasidiomycetales 

Ordo   : Himenomycetales 

Sub Ordo   : Agaricales 

Famili   : Agariceae 

Genus   : Pleurotus 

Spesies   : Pleurotus ostreatus 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembuatan tepung jamur tiram putih tentu mengalami 

beberapa proses pemanasan sebelum menjadi dalam bentuk 

tepung. Pemanasan tersebut akan mempengaruhi adanya bobot 

susut yang ada daripada bobot segar pada keadaan awal jamur 

tiram putih. Hal tersebut didukung oleh Widyaastuti (2002) 

menyatakan bahwa rata-rata bobot kering sekitar 11% dari 

bobot segar ketika pengeringan dilakukan pada suhu 40oC 

selama 24 jam.  

Analisis proksimat terhadap kandungan jamur tiram 

putih juga disebutkan dalam penelitian Toghyani et al. (2012) 

bahwa kandungan tepung jamur tiram putih meliputi: bahan 

kering; 92,85%, PK; 13,73%, LK; 5,82%, SK; 8,33%, total abu; 

9,73%. Peran dari jamur tiram dapat menangkal radikal bebas 

karena dalam kandungan jamur tiram putih terdapat senyawa 

aktif yang mampu menghambat proses oksidasi dan peroksidasi 

lipid, sehingga mampu mencegah terjadinya kerusakan sel. 

Jumlah kandungan senyawa aktif pada jamur tiram putih seperti 

yang dilaporkan oleh Vamanu (2013) dapat dilihat pada Tabel 

2.   

 

Tabel 2. Kandungan Antioksidan Jamur Tiram Putih setiap 

100 g 

Sumber : (Vamanu, 2013)  

 

Senyawa Aktif Jumlah Satuan 

 Phenolic 70,2 mg/g 

Flavonoid 212,25 mg/g 

Asam askorbat  23,36 mg/g 

β - carotene 0,01 mg/100 g 

Lycopene  0,006 mg/100 g 

α - tocopherol 25,54 mg/100 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penggunaan tepung jamur tiram putih selain bermanfaat 

dalam menjaga performa produksi karena kandungan senyawa 

aktifnya mampu menjaga kesehatan tubuh ternak, juga mampu 

menjaga kualitas pakan. Hal tersebut disebabkan oleh senyawa 

aktif seperti phenolic dan flavonoid yang diketahui mampu 

berperan dalam menghambat proses oksidasi penyebab 

kerusakan pada pakan yaitu berupa timbulnya aroma tengik 

dalam pakan. Hal tersebut sesuai dengan Dutta (1994) dalam 

Winestri, Rachmawati dan Samidjan (2014) bahwa antioksidan 

berfungsi melindungi kerusakan protein dari radikal bebas yang 

dikeluarkan oleh sel-sel yang rusak sehingga menjaga kualitas 

pakan.      

Cummings dan Macfarlane (2002) dalam Toghyani et al. 

(2012) menyatakan bahwa dari beberapa bagian tumbuhan atau 

sejenis jamur dapat mendukung peningkatan jumlah bakteri 

probiotik berdasarkan adanya kandungan polisakarida 

didalamnya. Zahro dan Agustini (2013) menyatakan bahwa 

jamur tiram putih dapat sebagai antibakteri karena memiliki 

kandungan saponin yang menjadikan adanya zona hambat 

bakteri pada kertas cakram, kandungan saponin hasil ekstraksi 

sebesar 2,95%/gram. Hal tersebut telah dijelaskan oleh 

Saskiawan dkk. (2015), hasil pengujian aktivitas antimikroba 

senyawa polisakarida ekstrak jamur tiram putih terhadap 

mikroba uji ditandai dengan terbentuknya zona hambat 

disekitar kertas cakram. Diketahui dalam penelitian Fard dan 

Lee et al. (2014) dalam  Lojewska, Swiatkiewicz dan 

Muszynska (2017) bahwa penggunaan jamur sebagai pengganti 

AGP dari kelas Basidiomycota perlu dipertimbangkan karena 

mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen, meningkatkan 

pertumbuhan bakteri nonpatogen sehingga mempengaruhi 

morfologi usus yang baik dalam proses pencernaan ternak ayam 

petelur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4    Penampilan Produksi Ayam Petelur  

2.4.1 Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan 

dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan rataan 

jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam sesuai 

periode pemeliharaan (Scott, Nesheim dan Young, 1982). 

Pemberian pakan pada ayam-ayam petelur dibatasi untuk 

menghindarkan ayam terlalu gemuk yang dapat mengganggu 

produksi telur (Muharlien, 2011). Terdapat beberapa faktor lain 

dalam ternak yang mempengaruhi jumlah konsumsi pakannya. 

Menurut Amrullah (2013) dalam Nur (2015), faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bentuk fisik pakan, bobot 

badan, kecepatan pertumbuhan, kandungan zat makanan dalam 

pakan dan lingkungan tempat pemeliharaan. Kandungan zat  

nutrisi dalam pakan sangat berpengaruh dalam konsumsi pakan 

karena banyak sedikitnya pakan yang dikonsumi oleh ayam ras 

petelur tergantung dari keseimbangan nutrien yang terdapat 

pada pakan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. 

Keseimbangan nutrien berbanding lurus terhadap kebutuhan 

ternak sesuai umur atau fase dari ternak tersebut.  

Menurut Tsuji (1980), tidak direkomendasikan untuk 

ayam ras petelur mengkonsumsi lebih banyak energi daripada 

yang dibutuhkan, karena hal tersebut dapat menyebabkan 

kehilangan nilai ekonomis dalam produksi telur. Konsumsi 

pakan juga dipengaruhi oleh strain atau bangsa ayam ras petelur 

itu sendiri, di Indonesia sudah banyak sekali dikembangkan 

strain atau bangsa yang telah disesuaikan dengan keadaan iklim 

Indonesia. Konsumsi pakan ayam petelur strain Hy-line saat 

umur 30-40 minggu yaitu 112-113 g/ekor/hari. Konsumsi pakan 

dan performa produksi ayam ras petelur dengan strain Hy-line 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Performa Produksi Hy-line umur 30 - 40 minggu 

 (Sumber: Hy-line Brown International, 2011) 

 

2.4.2   Hen Day Production (HDP)  

 Produksi telur pada ayam ras petelur dinilai berdasarkan 

dengan nilai HDP atau HHP (Hen Housed Production). HDP 

merupakan persentase produksi harian dengan cara  

membandingkan jumlah telur yang dihasilkan terhadap 

populasi ayam dalam kandang pada hari yang sama, sedangkan 

HHP merupakan perbandingan jumlah telur terhadap jumlah 

populasi ayam pada awal pemeliharaan; keduanya umum 

digambarkan dalam satuan persen. Pada ayam yang memiliki 

keseragaman sesuai standart, dapat mencapai Hen Day dan Hen 

Housed > 80% pada saat puncak produksi (Abbas, Elseid dan 

Ahmed, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi telur 

diantaranya adalah umur ternak, konsumsi pakan, lingkungan 

dan kandungan pakan yang tersedia. Nilai konsumsi pakan akan 

menentukan jumlah energi dan protein yang dikonsumsi dengan 

Umur  
HDP 

(%) 

Berat 

Telur (g) 

Egg mass 

(g) 

Feed 

Intake (g) 

Bobot 

Badan (kg) 

30 96 62,1 59,6 112 1,85 

31 96 62,3 59,8 112 1,85 

32 95 62,5 59,3 112 1,86 

33 95 62,7 59,5 112 1,87 

34 95 62,9 59,7 112 1,87 

35 95 63,0 59,8 112 1,88 

36 94 63,1 59,3 112 1,89 

37 94 63,2 59,4 112 1,89 

38 94 63,3 59,5 113 1,9 

39 93 63,4 58,9 113 1,9 

40 93 63,5 59,0 113 1,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peran yang cukup signifikan dalam pengaruh produksi telur 

pada ayam. Diketahui oleh Widjastuti (2009) bahwa ayam pada 

masa awal bertelur membutuhkan energi dan protein untuk 

hidup pokok, pertumbuhan dan produksi telur, karena pada 

dasarnya ayam akan berhenti makan jika energi yang 

dibutuhkan oleh tubuhnya terpenuhi dengan asupan dari 

kandungan energi dalam pakan. Terdapat risiko yang tinggi jika 

kandungan energi tidak sesuai standar bahkan kurang yang 

terdapat pada pakan, maka dampak yang akan terjadi respon 

tubuh ayam akan memanfaatkan kandungan protein untuk 

diubah menjadi energi. Dampak tersebut akan menyebabkan 

kandungan protein yang selama ini digunakan dalam produksi 

telah berkurang, sehingga produksi telur pada ayam akan turun 

dan tidak akan bisa optimal. Tinggi rendahnya konsumsi protein 

dan energi secara fisiologis berpengaruh terhadap jumlah telur 

yang dihasilkan (Scott et al., 1982).  

Australianingrum (2005) menunjukkan bahwa produksi 

telur sangat dipengaruhi oleh tingkat protein dalam pakan. 

Dilihat dari segi nutrient dalam hal mempengaruhi produksi 

telur, maka terdapat kandungan pakan yang harus tercukupi 

selain kandungan energi dan protein yaitu kandungan kalsium 

dalam pakan. Diketahui oleh Widjastuti (2009) bahwa dalam 

masa mencapai puncak produksi, penggunaan kalsium dalam 

pakan tidak digunakan untuk meningkatkan ketebalan kerabang 

tetapi digunakan untuk meningkatkan produksi telur.  

Paliadi, Widjastuti dan Mushawwir (2015) menyatakan 

bahwa Hen Day Production adalah cara menghitung produksi 

telur harian; perhitungannya adalah jumlah telur dibagi jumlah 

ayam saat itu x 100%, biasa dihitung selama 1 bulan (rata-rata 

selama 1 bulan): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a.       Menghitung jumlah produksi telur (butir), 

b. Menghitung jumlah ayam yang ada di kandang 

saat itu (ekor), 

c. Melakukan perhitungan dengan membagi jumlah 

produksi telur dengan jumlah  ayam. 

 

2.4.3  Egg mass 

Edi, Natsir dan Djunaidi (2018) menyatakan bahwa egg 

mass merupakan hasil perkalian antara persentase HDP dan 

berat telur sehingga nilainya akan berbanding lurung. Faktor 

yang mempengaruhi berat telur (egg mass) kaitannya dengan 

HDP adalah kandungan protein. Diketahui oleh Purmaningsih 

(2010) bahwa faktor terpenting dalam pakan yang 

mempengaruhi berat telur adalah protein terutama kandungan 

asam-asam amino karena lebih 50% berat kering telur adalah 

protein. Jadi dalam hal untuk mengetahui egg mass pada usaha 

ternak ayam ras petelur sangatlah penting karena berpengaruh 

terhadap jumlah ekonomis dari persentase produksi telur. 

Menurut pendapat Świątkiewicz et al. (2011), beberapa faktor 

yang mempengaruhi egg mass adalah feed additive, konsumsi, 

kandungan kalsium pakan, ukuran telur dan berat telur. Pada 

umumnya egg mass pada ayam ras petelur kisaran 52-55 g/ekor 

selama masa produksi dari 5%. Hal tersebut dilanjutkan dengan 

pernyataan Pasaribu et al. (2004) dalam Bintang dkk. (2005) 

bahwa nilai egg mass masing-masing 55,1-57,6 dan 56,42-

58,56 g/butir.  

Karolina dkk. (2018) menyatakan bahwa masa telur (egg 

mass) (gram/ekor/hari) diperoleh dari penimbangan bobot telur 

yang dihasilkan oleh setiap ekor ayam pada setiap harinya 

selama penelitian kemudian dijumlahkan selama periode 

peneluran. Namun untuk lebih sederhananya egg mass dapat 

dihitung dengan mengetahui jumlah Hen Housed Week atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rata-rata Hen Week dan dikalikan dengan rata-rata bobot telur 

yang diambil dari berat sampel telur yang dihasilkan. Egg mass 

merupakan cara menghitung produksi telur itik harian (HDP) 

hubungannya dengan berat telur, perhitungannya adalah hen 

day production x berat telur, biasa dihitung selama 1 minggu 

(rata-rata selama 1 minggu) (Nurjannah, Yanto dan Patang, 

2017). 

 

2.4.4  Bobot Telur 

Bobot telur dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan 

karena akan mempengaruhi kandungan zat pakan yang 

dikonsumsi seperti kandungan energi dan protein. Faktor lain 

yang mempengaruhi nilai bobot telur dari ayam ras petelur 

merupakan genetik, umur dari ternak, lingkungan, pakan, dan 

asam amino yang memenuhi kebutuhannya. Diketahui oleh 

Rodenberg, Bracke, Berk, Cooper, Fare, Guemene, Harlender, 

Jones, Knierim, Kuhnt, Pringel, Reiter, Servier dan Ruis (2006) 

bahwa bobot telur dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, 

pakan, komposisi telur, periode bertelur, umur unggas, dan 

bobot bertelur induk. Kandungan lain seperti protein dan asam 

amino juga dibutuhkan untuk meningkatkan bobot telur pada 

ternak unggas. Protein yang tinggi dalam pakan akan 

mempengaruhi sintesis albumen dan kuning telur, sedangkan 

albumen dan kuning telur merupakan komponen terbesar di 

dalam telur yang secara langsung menentukan bobot telur yang 

dihasilkan (Horhoruw, Wihandoyo dan Yuwanto, 2009).  

Bobot telur menjadikan angka evaluasi terhadap 

keuntungan yang didapat dari budi daya ayam ras petelur karena 

harga dari telur ayam ras di Indonesia berdasarkan harga per 

kilogramnya. SNI telur ayam ras dengan berat lebih dari 60 g 

termasuk kategori ekstra besar, 56-60 g termasuk telur besar, 

51-55 g termasuk telur sedang, dan 46-50 g termasuk telur kecil, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan kurang dari 46 g termasuk dari telur ekstra kecil (BSN, 

1995). Secara fisik komponen penyusun telur adalah putih telur, 

kuning telur, dan kerabang telur (Imam, 2003).  

 

2.4.5  Konversi Pakan 

Rasyaf (2005) menyatakan bahwa konversi dihitung 

berdasarkan jumlah pakan yang dikonsumsi dibagi dengan 

pertambahan berat tubuh. Nesheim, Austic dan Card (1979) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konversi 

pakan adalah kandungan energi yang cukup, kecukupan zat 

nutrisi dalam pakan, suhu lingkungan dan kondisi kesehatan. 

Konversi pakan (Feed Convention Ratio) merupakan ukuran 

efisiensi pakan yang diberikan dengan bobot badan yang 

dihasilkan (Widyastuti, Sujarwo dan Sjofjan, 2013). Jadi dalam 

penentuan tingkat keefisienan pakan yang digunakan dapat 

diketahui dari FCR dengan menghitung jumlah pakan yang 

diberikan dan dibagi dengan bobot telur yang dihasilkan pada 

ayam ras petelur. Menurut Olgun, Osman, Cufadar dan Yildiz 

(2009), konversi pakan dihitung dengan pembagian konsumsi 

pakan (gram/ekor/hari) dibagi dengan egg mass (gram/ekor).  

Konversi pakan juga mempengaruhi biaya produksi yang akan 

dikeluarkan, karena dalam konversi pakan akan menunjukkan 

angka yang akan menunjukkan dalam 1 kg pakan akan 

menghasilkan berapa kilogram telur yang bisa dihasilkan, oleh 

karena itu, semakin kecil konversi pakan maka akan 

menunjukkan pakan tersebut memiliki kualitas yang baik 

karena hampir semua pakan yang dikonsumsi dapat dicerna 

oleh ternak. Konversi pakan dapat digunakan sebagai gambaran 

koefisien produksi, semakin kecil nilai konversi semakin efisien 

penggunaan pakan dan demikian sebalikknya (Lengkong dkk., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.6  Income Over Feed Cost (IOFC)  

Telah diketahui bahwa pakan merupakan komponen 

yang sangat penting dalam usaha bisnis peternakan. Pakan 

sendiri mengambil peran penting dalam hal proses penampilan 

produktifitas ternak, dan pakan juga menghabiskan hingga 

sekitar 70% dari biaya total produksi bidang usaha peternakan. 

Income Over Feed Cost merupakan hitungan pendapatan bersih 

yang didapat setelah dikurangi dengan biaya pakan. Nilai IOFC 

merupakan pendapatan kotor karena biaya produksi yang 

dicantumkan hanya biaya pakan (Herwintono, Manafi, Yari dan 

Vafei, 2001). Konsumsi pakan dan bobot telur memegang 

peranan yang cukup penting terhadap nilai IOFC, hal ini 

berkaitan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam 

untuk menghasilkan telur (Hidayat, Kurtini dan Fathul, 2017). 

Nilai IOFC juga untuk mengetahui peningkatan tingkat 

produktivitas perlakuan dari segi ekonomi (Sagala, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1    Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian lapangan dilaksanakan di peternakan ayam 

petelur milik bapak Toyib Hanafi, Desa Bendosari, Kecamatan 

Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 11 April – 26 Mei 2019. Analisa 

proksimat dilakukan di Laboratorium Nutrisi Pakan, Dinas 

Peternakan Kabupaten Blitar.   

 

3.2    Materi Penelitian  

3.2.1 Ayam Petelur  

Penelitian ini menggunakan ayam petelur strain Hy-line 

yang berumur 32 minggu sebanyak 240 ekor dengan rataan egg 

mass 38,19 ± 5,01 g/ekor dan memiliki koefisien keragaman 

sebesar 13,14 %, untuk selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1, yang diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand 

Indonesia dan diamati selama 6 minggu.  

 

3.2.2 Jamur Tiram Putih  

Penelitian ini menggunakan jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) dengan umur panen 5 hari. Jamur tiram putih berasal 

dari tempat budi daya jamur tiram yang berlokasi di sekitar 

Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, 

Jawa Timur. Kebutuhan jamur tiram putih selama penelitian 

sekitar 97 kilogram berat segar yang nantinya akan diolah 

menjadi tepung jamur tiram putih sekitar 9,7 kilogram berat 

kering dengan biaya produksi Rp 7.500/kg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3  Kandang dan Perlengkapannya 

Kandang yang digunakan dalam penelitian adalah tipe 

batteray dengan sistem kandang bertingkat yang berfungsi 

sebagai pagar agar ayam tidak kontak langsung dengan 

kotorannya dan efisiensi tempat. Kandang batteray dibuat dari 

besi stainless dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat 

minum yang terbuat dari pipa paralon yang dibelah menjadi dua 

bagian.  

Setiap kandang batteray berukuran 20 x 30 x 40 

cm/kotak. Atap kandang terbuat dari esbes dan alas terbuat dari 

besi stainless, pemberian sekat sebagai tanda setiap perlakuan. 

Dapat dilihat pada Gambar 3.  Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian adalah  timbangan digital, micro mixer 

kapasitas 50 kg, tempat pakan, tempat minum, plastik, gunting, 

baskom, selang dan eggtray. Peralatan pendukung seperti 

kalkulator, peralatan kebersihan seperti sapu dan desinfektan. 

Bahan yang digunakan adalah pakan self mix dan penambahan 

tepung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) pada pakan 

perlakuan.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4  Pakan dan Air Minum  

Pakan kontrol tersusun dari pakan basal self mix pada 

fase produksi, sedangkan pakan perlakuan tersusun pakan basal 

self mix dan tepung jamur tiram putih. Komposisi pakan basal 

dan kandungan hasil analisis proksimat pada  self mix secara 

Gambar 1. Kandang Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berurut dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5. Pemberian 

pakan mengacu pada Anonimus (2011) Tabel 3. Konsumsi 

ayam petelur umur 32-37 minggu yaitu 110 g/ekor/hari.  Pakan 

diberikan 2 kali sehari, saat pagi pukul 07.30 WIB dan saat 

siang pukul 13.00 WIB. Pemberian air minum secara ad libitum 

dengan tempat minum yang terbuat dari belahan pipa paralon.   

 

Tabel 1. Komposisi pakan basal self mix 

Bahan Pakan  Komposisi (%) 

Jagung kuning 50 

Dedak padi separator 14 

Bungkil kedelai 18,5 

MBM 5,5 

Tepung ikan  2,5 

MCP 0,13 

DCP 0,12 

Garam 0,18 

Sodium bicarbonate 0,08 

L-Lisina 0,03 

DL-metionina  0,1 

Premix 0,5 

Menir batu 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Kandungan pakan basal self mix 

Kandungan  Komposisi  Satuan 

Gross Energi 3.5611 kkal/kg 

Energi Metabolis 2.670,75* kkal/kg 

BK 89,061 % 

Kadar Abu  10,781 % 

Kadar Air  10,941 % 

Protein Kasar  19,661 % 

Serat Kasar  3,481 % 

LK  4,771 % 

Ca 3,961 % 

P  0,711 % 

Keterangan: 1 Hasil analisis Lab. Pakan dan Nutrisi Dinas 

Peternakan Blitar 

         *EM=0,75 GE (Patrick dan Schaible, 1980) 

 

3.3    Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapangan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 5 ulangan 

sehingga terdapat 30 unit percobaan terdapat 8 ekor ayam ras 

petelur setiap perlakuan pengulangan sehingga jumlah ayam 

yang digunakan adalah 240 ekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perlakuan yang diberikan adalah: 

P0 : Pakan basal self mix tanpa penambahan (kontrol negatif) 

P1 : Pakan basal self mix + Zinc Bacitracin (0,2%) (kontrol 

positif) 

P2 : Pakan basal self mix + Tepung Jamur Tiram Putih (0,3%) 

P3 : Pakan basal self mix + Tepung Jamur Tiram Putih (0,6%) 

P4 : Pakan basal self mix + Tepung Jamur Tiram Putih (0,9%) 

P5 : Pakan basal self mix + Tepung Jamur Tiram Putih (1,2%) 

Teknik pengacakan yang digunakan menggunakan sistem lotre 

secara manual dengan menggunakan 30 gulungan kertas untuk 

mengacak, berikut gambar denah pengacakan perlakuan pada 

penelitian: 

 

P4U2 P5U5 P1U5 P2U3 P0U3 P2U2 P2U4 P2U1 

P5U2 P1U1 P1U3 P0U2 P4U4 P0U1 P3U5 P4U5 

        

P5U3 P3U4 P3U2 P0U4 P5U1 P4U3 P1U4  

P5U4 P4U1 P1U2 P2U5 P0U5 P3U1 P3U3  

 

Gambar 4. Denah Pengacakan Lokasi Penelitian 

 

3.4    Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian meliputi persiapan pembuatan 

pakan basal self mix  

a. Persiapan alat  

1) Timbangan analitik.  

2) Micro mixer kapasitas 50 kg. 

3) Karung pakan. 

4) oven blower produk dari agrowindo. 

5) Rak plastik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Timba plastik 

7) Baskom  

8) Kantong plastik  

b. Pembuatan pakan basal self mix 

1)  Disiapkan bahan – bahan pakan sesuai pada Tabel  

2) Ditimbang bahan – bahan pakan sesuai dengan 

takaran menggunakan timbangan digital. 

3) Dimasukkan bahan – bahan pakan kedalam micro 

mixer menggunakan timba plastik. 

4) Dinyalakan mesin mixer, tunggu waktu   

pencampuran sekitar 5 menit. 

5) Dimasukkan pakan basal self mix ke dalam karung 

pakan sesuai label setiap perlakuan 

c. Pembuatan tepung jamur tiram putih 

 1) Dibersihkan jamur dari kotoran sisa panen. 

 2) Dipotong beberapa bagian dari buah jamur tiram. 

3) Diangin-anginkan untuk pelayuan jamur tiram 

pada suhu lingkungan selama dua hari, 2 x 24 jam.   

4) Dimasukkan jamur tiram putih ke dalam oven 

blower, dioven menggunakan suhu 60oC selama 6 

jam.  

5) Dikeluarkan jamur tiram putih dari dalam oven, 

diangin – anginkan sebentar 

6) Dicek indikator kekeringan jamur tiram dengan 

mematahkan batang jamur, jika batang mudah 

untuk dipatahkan maka jamur sudah kering.  

7) Dihaluskan jamur tiram kering menggunakan 

grinder agar berbentuk tepung atau mash.  

8) Disaring tepung jamur dari partikel asing 

menggunakan saringan.  

9) Ditimbang tepung jamur, dikemas ke dalam 

kantong plastik dan diberi label  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    berat timbangan.  

 

d. Pembuatan pakan perlakuan  

1) Diambil pakan basal self mix untuk 6 perlakuan 

yang sudah diberi label pada karung pakan (P0, P1, 

P2, P3, P4, P5) dan tepung jamur tiram putih. P1 

menggunakan campuran zinc bacitracin 0,2%. 

2) Dituangkan pakan basal self mix pada tanah dengan 

permukaan datar 

3) Ditambahkan tepung jamur tiram putih sesuai 

dengan persentase level pemberian pada setiap 

perlakuan.  

4) Dicampur pakan basal dengan tepung jamur tiram 

putih dengan menggunakan sekop secara manual. 

5) Dimasukkan kembali, pakan setiap perlakuan ke 

dalam karung yang telah diberi label.  

e. Persiapan kandang penelitian  

1)  Dibersihkan dan disuci hamakan menggunakan 

campuran larutan antisep dan air, dosis sesuaikan 

dengan aturan pakai pada label yang terdapat di 

laturan antisep.  

2)  Disemprotkan larutan tersebut dengan mesin 

sprayer, semprot secara merata pada bagian 

kandang dan ternak penelitian dengan jarak tidak 

terlalu dekat.  

3)  Diberikan sekat dan label sebanyak 30 unit setiap 

perlakuan dan ulangan sebagai tanda.   

 

3.4.2  Pelaksanaan Penelitian  

Ayam petelur diberi pakan sesuai perlakuan yang telah 

ditentukan selama 42 hari dan pemberian pakan ayam petelur 

umur 32 – 37 minggu yaitu 110 g/ekor/hari.  Pakan diberikan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kali sehari, saat pagi pukul 07.30 WIB dan saat siang pukul 

13.00 WIB. Pemberian air minum secara ad libitum. Suhu dan 

kelembapan kandang dicatat setiap pagi, siang, sore hari secara 

rutin. Pengambilan data keseluruhan variabel tidak 

dilaksanakan pada minggu ke-1 karena masih masa adaptasi 

pakan. Pengambilan data pada minggu ke-1 hanya melakukan 

pengambilan data keseragaman dengan perhitungan nilai egg 

mass awal tanpa pengambilan data variabel yang lain. 

Pengambilan data keseluruhan variabel dilakukan pada ayam 

petelur dilakukan pada minggu  2, 3, 4, 5, 6, selama 35 hari. 

Dengan menghitung data yang diambil adalah : konsumsi 

pakan, hen day production (HDP), egg mass, bobot telur,  

konversi pakan (FCR), dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

 

3.5    Variabel Pengamatan 

Variebel yang diamati sebagai indikator untuk 

mengetahui pengaruh penambahan tepung jamur tiram putih 

dalam pakan ayam petelur adalah sebagai berikut : 

 

1.       Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan didapatkan dengan cara menghitung 

selisih antara pakan yang diberikan dengan jumlah pakan yang 

tersisa pada hari yang sama. Sisa pakan yang masih basah 

ditimbang, dikeringkan dan kemudian ditimbang kembali. 

 

Konsumsi pakan = pakan yang diberikan – pakan sisa 

 

2.       HDP 

HDP dihitung dari jumlah telur yang dihasilkan selama 

penelitian dibagi dengan jumlah ayam yang hidup pada hari itu 

dikalikan dengan 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HDP = 
Jumlah telur hari ini

jumlah ayam hari ini
 X 100% 

3.       Egg mass  

Egg mass merupakan angka evaluasi yang menunjukkan 

rata-rata produksi berat telur yang didapat dari per ekor ayam 

dalam setiap perlakuan pada periode bertelur harian. Hal 

tersebut dapat menjadi evaluasi dalam kualitas pakan dan 

pengaruh pakan dalam performa berat telur yang didapat.  

 

Egg mass = Hen Day Production (HDP) x rata-rata berat 

telur 

 

4.      Bobot Telur  

Bobot telur merupakan angka yang menunjukkan rata-

rata berat telur yang didapat pada setiap perlakuan dalam setiap 

harinya. Hal tersebut dapat menjadi angka evaluasi dalam 

kualitas pakan dan berpengaruh terhadap angka egg mass.  

 

Bobot Telur = 
Total Berat Telur (g)

Jumlah Produksi Telur (butir)
 

 

5.      Konversi Pakan 

Feed Convertion Rate atau konversi pakan merupakan 

angka yang menunjukkan kemampuan ayam untuk mengubah 

sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi telur dalam waktu 

tertentu. Konversi pakan menunjukkan gambaran tentang 

efisiensi penggunaan pakan ditinjau dari segi efisiensi teknis. 

Rumus konversi pakan seperti berikut : 

 

Konversi pakan   = 
Konsumsi pakan total (kg)

Produksi total (kg)
 

 

6.       IOFC (Income Over Feed Cost).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Income Over Feed Cost merupakan angka evaluasi yang 

menunjukkan tingkat ekonomis pakan terhadap performa 

produksi ternak. IOFC berupa nilai yang didapat berupa 

pendapatan bersih yang dihitung dengan cara mengurangi 

pendapatan penjualan telur dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan perlakuan. Perhitungan IOFC untuk ayam petelur 

adalah sebagai berikut: 

 

Pendapatan     = Produksi telur x harga telur 

Biaya produksi  = Konsumsi pakan (kg) X 

harga pakan   perlakuan /kg 

Income Over Feed Cost   = Pendapatan – biaya pakan. 

 

3.5     Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi dengan program 

Microsoft Excel selanjutnya dilakukan analisis statistik 

menggunakan analisis peragam (ANCOVA) dari analisis ragam 

rancangan acak lengkap  (RAL). Apabila terdapat pengaruh 

diantara perlakuan maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. (UJBD) 

 

Model matematis dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut ; 

 

Yij = µ + τi + €ij 

Keterangan :  

Yij  = Nilai pengamatan dengan perlakuan ke-i 

dengan ulangan ke-j 

µ   = Rata - rata umum (nilai tengah pengamatan) 

τi  = Pengaruh perlakuan ke- i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



€ij  = Galat percobaan dari perlakuan ke-i pada 

ulangan ke-j  

i   = Perlakuan (1.2,3,4,5,6) 

j  = Ulangan ( 1,2,3,4,5) 

 

Apabila diperoleh Fhitung>Ftabel maka dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s. Adapun model 

matematika uji jarak berganda Duncan’s yaitu: 

 

SE=  √KTG/r 

 

Keterangan: 

SE  = Standar Eror 

KTG  = Kuadrat Tengah Galat 

r   = Banyaknya ulangan 

 

3.6    Batasan Istilah  

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Ad libitum : Sistem pemberian pakan yang tidak terbatas 

namun terukur sesuai dengan standar 

kebutuhan ternak.  

Albumen : Putih telur 

Batteray   : Tempat memelihara ayam petelur secar 

intensif, yang terbuat dari berbagai macam 

bahan seperti kayu, bambu dan besi 

Eggtray : Tempat wadah telur 

Hy-line  Salah satu jenis strain ayam petelur unggul 

yang digunakan pada  penelitian ini. 

Layer : Istilah lain ayam ras petelur 

Micro mixer : Mesin pengaduk pakan dengan kapasitas kecil 

atau terbatas 

Mash : Pakan dalam bentuk tepung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutraceutical: Bahan pangan fungsional, dengan kombinasi 

kandungan nutrisi dan farmasi.   

Strain  : Penjelasan terhadap ayam berdasarkan garis 

keturunan melalui persilangan dari beberapa 

kelas, bangsa atau varietas sehingga ayam 

tersebut memiliki bentuk, sifat dan tipe 

produksi tertentu sesuai dengan tujuan 

produksi. 

Self mixing : Merupakan kegiatan pencampuran bahan – 

bahan pakan menjadi pakan komplit yang 

dilakukan secara mandiri 

Zinc Bacitracin : Tambahan pakan yang berfungsi sebagai 

antibiotik sintetis untuk memacu pertumbuhan  

ternak ayam ras petelur, memiliki kandungan 

bacitracin methylene disalicylate, dapat 

digunakan untuk pengobatan pada gangguan 

saluran pencernaan pada ternak unggas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Pengaruh Perlakuan Terhadap Variabel Pengamatan 

Data hasil penelitian pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi pakan, HDP, egg mass, bobot telur, konversi pakan 

atau FCR dan IOFC, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : -    ab          Notasi superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan pengaruh  

yang berbeda nyata (P<0,05)* 

- A, B, C Notasi superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata (P>0,01)** 

 

4.2     Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan merupakan kemampuan jumlah pakan 

yang dapat dikonsumsi oleh ternak, cara perhitungan konsumsi 

pakan dapat dihitung melalui pengurangan antara jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah pakan yang tersisa. Berdasarkan 

hasil dari analisis data penelitian ini pada Tabel 6 dapat dilihat 

secara berturut-turut konsumsi pakan dari yang terendah hingga 

tertinggi adalah pada perlakuan P4 = 107,04 ± 0,68; P3 =107,05 

± 1,43; P2 = 107,28 ± 0,85; P0 = 107,40 ± 0,63; P5 = 107,82 ± 

Tabel 1. Data Hasil Penelitian Penambahan Tepung Jamur Tiram Terhadap 

Variabel Yang Diamati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,11; dan P1 = 107,93 ± 1,11. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pakan perlakuan tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan ayam ras petelur  

(g/ekor/hari), untuk selengkapnya hasil analisis statitistik dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Hasil penelitian yang menunjukkan 

tidak adanya perbedaan pengaruh yang nyata oleh pakan 

perlakuan terhadap nilai konsumsi pakan disebabkan oleh 

metode penelitianpemberian pakan pada ternak penelitian 

menggunakan metode restricted. Metode tersebut merupakan 

pembatasan jumlah pemberian pakan sebesar 110 g/ekor/hari 

pada setiap perlakuan. Hal tersebut mampu menyebabkan 

jumlah kemampuan konsumsi pakan oleh ternak dan kandungan 

nutrien dalam pakan yang dikonsumsi relatif sama, sehingga 

tidak mempengaruhi terhadap jumlah konsumsi pakan. 

Diketahui oleh Maulida (2004) bahwa pembatasan pemberian 

pakan akan menyebabkan penurunan konsumsi pakan, akan 

tetapi pembatasan pakan sampai 20% dari kebutuhan konsumsi 

pakan masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan 

berproduksi.  

Peningkatan konsumsi pakan pada penelitian ini 

menunjukkan adanya kecenderungan terhadap hasil konsumsi 

pakan yang terbanyak yaitu pada level penambahan tepung 

jamur tiram putih sebesar 1,2% (P5) yaitu 107,82 g/ekor/hari. 

Adanya kecenderungan peningkatan nilai konsumsi tersebut 

disebabkan oleh kandungan bioaktif seperti flavonoid dan 

kandungan antioksidan dan antibakteri yang dapat 

menyeimbangkan mikroflora usus, sehingga dapat 

mengoptimalkan saluran pencernaan sehingga mampu 

meningkatkan proses pencernaan. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Khera dan Bhargava (2013) menyatakan bahwa 

flavonoid merupakan metabolit sekunder dari tanaman yang 

memiliki sifat antibakteri, anti jamur dan anti inflamasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pernyataan tersebut juga didukung oleh Prabakar, Gopi, 

Karthik, Shanmugama, Kirubakara dan Pavulraj (2016) bahwa 

kandungan bioaktif dari fitobiotik mampu meningkatkan 

palatabilitas dan kualitas pakan sehingga mampu meningkatkan 

performa produksi karena memiliki sifat antibakteri.  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peran dari bioaktif dari 

fitobiotik seperti flavonoid dan phenolic selain mampu menjaga 

performa produksi ternak juga berperan dalam menghambat 

terjadinya proses oksidasi dan peroksidasi lipid dalam pakan, 

sehingga menghambat terjadinya ketengikan dalam pakan yang 

menjadi faktor utama dalam kerusakan pakan. Diketahui oleh 

Dutta (1994) dalam Winestri dkk. (2014) bahwa antioksidan 

berfungsi melindungi kerusakan protein dari radikal bebas yang 

dikeluarkan oleh sel-sel yang rusak sehingga menjaga kualitas 

pakan.      

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pernyataan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini 

menunjukkan dengan ditingkatkannya pemberian tepung jamur 

tiram putih pada level yang lebih lanjut cenderung dapat 

menjaga kualitas pakan, sehingga akan meningkatkan 

palatabilitas yang mempengaruhi  nilai konsumsi pakan karena 

memiliki sifat antibakteri, antijamur dan antioksidan yang 

mampu menunjang proses pencernaan dari ternak tersebut.  

 

4.3     Pengaruh Perlakuan Terhadap HDP (Hen Day 

Production).  

Hen Day Production merupakan nilai persentase 

produksi telur per hari. Persentase tersebut merupakan 

parameter penting dalam beternak ayam ras petelur karena 

sebagai evaluasi performa produktivitas ternak. Perhitungan 

HDP sendiri didapat dari perbandingan jumlah produksi telur 

ayam perhari dengan jumlah ayam pada saat itu. Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penelitian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pemberian tepung 

jamur tiram putih terhadap nilai HDP berturut-turut dari 

terendah hingga tertinggi adalah pada perlakuan P0= 72,78% ± 

4,01; P1=75,18% ± 4,58; P2= 77,61% ± 4,13; P3= 77,58% ± 

4,87; P4= 79,07% ± 6,70 dan P5= 81,61% ± 4,35. Hasil analisis 

statistik data pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

tepung jamur tiram putih pada level yang berbeda  tidak 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap nilai HDP. Perhitungan analisis statistik hasil 

penelitian untuk selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.  

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya 

perbedaan pengaruh yang nyata oleh pakan perlakuan terhadap 

nilai HDP disebabkan oleh jumlah konsumsi yang juga tidak 

berbeda nyata, akibatnya hasil metabolisme nutrien yang 

dibutuhkan untuk produksi telur harian atau HDP juga relatif 

sama. Sesuai dengan pernyataan Karolina, Djunaidi dan Natsir. 

(2018), konsumsi pakan yang lebih rendah secara umum 

menyebabkan rendahnya konsumsi protein sehingga dapat 

menurunkan sintesis protein yang dapat mempengaruhi jumlah 

produksi telur tidak optimal. Konsumsi protein lebih rendah 

juga dapat disebebakan oleh kandungan saponin pada TJTP 

sebagai faktor pembatas penggunaan karena bersifat anti 

nutrisi, akan tetapi kandungan TJTP tersebut juga terdapat 

kandungan bioaktif yang bekerja secara sinergis dengan zat anti 

nutrisi tersebut, sehingga tidak akan mengurangi jumlah 

produksinya. Kandungan saponin yang didapat dari proses 

ekstraksi sebesar 2,95% (Zahro dan Agustini, 2013). 

Kandungan Phenolic, senyawa bioaktif yang berperan sebagai 

metabolit sekunder dan juga berperan untuk menghambat 

proses oksidasi, nilai kandungan phenolic yang didapat dari 

proses ekstraksi menggunakan ethanol sebesar 70,2 mg/g jamur 

tiram kering (Vamanu, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa 

terdapat kecenderungan berupa peningkatan nilai HDP seiring 

dengan ditambahkannya level pemberian tepung jamur tiram 

putih.  Hasil tertinggi HDP cenderung terlihat pada penambahan 

tepung jamur tiram putih sebesar 1,2% (P5) pada pakan basal 

adalah 81,61%. Hal tersebut diduga karena adanya kandungan 

bioaktif seperti flavonoid, phenolic acid, biotin dan thiamin 

dalam tepung jamur tiram putih yang mampu meningkatkan 

mutu pakan sehingga mempengaruhi terhadap penyerapan 

nutrisi pakan yang efisien. Menurut Vamanu (2013), kandungan 

phenolic dan flavonoid secara berurut sebesar 70,2 mg/g dan 

212,25 mg/g. Peningkatan HDP disebabkan oleh kandungan 

bioaktif flavonoid, antioksidan dan antosianin yang memiliki 

aktifitas antibakteri, sehingga dapat menurunkan bakteri 

patogen (Edi, Natsir dan Djunaidi, 2018) 

 Faktor lain juga didukung oleh kandungan mineral 

tepung jamur tiram putih cukup tinggi yang mampu membantu 

peningkatan produksi telur. Kandungan mineral jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) dapat dilihat di Tabel 2. Kandungan 

mineral yang berperan dalam peningkatan produksi telur yaitu 

berupa kalsium. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan 

Widjastuti (2009) bahwa dalam masa mencapai puncak 

produksi, penggunaan kalsium dalam pakan tidak digunakan 

untuk meningkatkan ketebalan kerabang tetapi digunakan untuk 

meningkatkan produksi telur  

Pengaruh lain juga disebabkan oleh tepung jamur tiram 

putih yang memiliki kandungan karbohidrat berupa 

polisakarida termasuk β-glucans dan α- glucans yang cukup 

tinggi. Kandungan polisakarida tersebut diketahui dapat 

membantu menekan jumlah bakteri pathogen dan 

meningkatkan jumlah bakteri probiotik atau non pathogen 

karena kandungan polisakarida tersebut mampu menurunkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pH usus pada sistem pencernaan ternak tersebut. menurut 

Cummings dan Macfarlane (2002), dari beberapa bagian 

tumbuhan atau sejenis jamur dapat mendukung peningkatan 

jumlah bakteri probiotik berdasarkan adanya kandungan 

polisakarida didalamnya.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan jumlah bakteri probiotik pada sistem 

pencernaan mampu membantu peningkatan daya serap nutrisi 

pada pakan, sehingga dapat meningkatkan produksi telur secara 

optimal. Menurut Hartono dan Kurtini (2017), mikroba dalam 

saluran pencernaan dapat merangsang sel globet pada dinding 

halus untuk memproduksi mukus, dengan peningkatan mukus 

dapat meningkatkan penyerapan nutrisi, sehingga pada 

gilirannya dapat memaksimalkan produksi telur. Hal tersebut 

juga didukung oleh Fard, Toghyani dan Tobeidan (2014) 

menyatakan bahwa penggunaan jamur sebagai pengganti AGP 

dari kelas Basidiomycota perlu dipertimbangkan karena mampu 

menekan pertumbuhan bakteri pathogen, meningkatkan 

pertumbuhan bakteri non-pathogen sehingga mempengaruhi 

morfologi usus yang baik dalam proses pencernaan ternak ayam 

petelur. 

 

4.4     Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 

Egg mass atau massa telur merupakan hasil perkalian 

antara rata rata bobot telur dengan jumlah ayam yang 

menunjukkan tingkat efisiensi dari produksi untuk setiap hari 

atau Hen Day Production. Faktor yang mempengaruhi nilai egg 

mass adalah tingkat produksi atau Hen Day Production dan 

rata-rata berat telur yang didapat, jadi semakin tinggi nilai HDP 

dan berat telur  maka akan semakin tinggi nilai dari egg mass 

tersebut. Data hasil penelitian pada Tabel 6 dapat dilihat secara 

berturut-turut dari terendah hingga tertinggi pada nilai egg mass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adalah P0=  43,09 ± 2,96 g/butir; P1= 45,41 ± 3,25 g/butir; P2= 

46,40 ± 1,83; P4= 47,10 ± 4,05 g/butir P3= 47,38 ± 3,69 g/butir; 

P5= 48,28 ± 2,16 g/butir. Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa penambahan tepung jamur tiram putih tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai egg 

mass.  Perhitungan analisis statistik untuk selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4.  

Pengaruh yang menyebabkan nilai egg mass tidak 

memberikan perbedaan yang nyata adalah karena pada nilai 

HDP secara statisitik juga tidak menunjukkan pengaruh yang 

berbeda nyata (P>0,05), meskipun faktor lain yang 

mempengaruhi seperti berat telur memiliki nilai statisiktik yang 

berbeda nyata (P<0,05), namun nilai rataan berat telur dari 

keseluruhan perlakuan memiliki selisih yang kecil, sehingga 

dari kedua faktor tersebut yang menyebabkan nilai egg mass 

tidak berbeda nyata. Diketahui oleh Hidayat dkk. (2017) bahwa 

hasil yang cenderung tidak meningkatkan produksi harian (hen 

day) disebabkan oleh adanya ayam yang tidak bertelur karena 

adanya faktor masa istirahat bertelur (clutch) ayam dalam satu 

periode bertelur, sehingga hal tersebut juga dapat 

mempengaruhi nilai egg mass pada saat penelitian.  

Faktor terpenting yang menyebabkan nilai egg mass 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang berbeda nyata ini 

disebabkan oleh asupan atau konsumsi pakan yang juga tidak 

berbeda nyata (P>0,05) pada setiap level pemberian. Hal 

tersebut akan mempengaruhi tingkat konsumsi protein dalam 

pakan, sehingga jumlah konsumsi protein juga memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap massa telur. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Purmaningsih (2010) yang 

menyatakan bahwa faktor terpenting dalam pakan yang 

mempengaruhi berat telur adalah protein terutama kandungan 

asam-asam amino karena lebih 50% berat kering telur adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



protein. Sesuai juga dengan pernyataan Horhoruw, Wihandoyo 

dan Yuwanto (2009), protein yang tinggi dalam pakan akan 

mempengaruhi sintesis albumen dan kuning telur. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ukuran telur dipengaruhi oleh asupan 

protein serta asam amino pada saat ayam mengalami 

pertumbuhan atau pada fase pertumbuhan.  

Dapat dilihat dari data penelitian menujukkan adanya 

kecenderungan berupa peningkatan nilai egg mass seiring 

dengan penambahan tepung jamur tiram putih. Pada Tabel 6 

menunjukkan nilai tertinggi cenderung terdapat pada pemberian 

tepung jamur tiram putih sebesar 1,2% (P5). Hal tersebut 

disebabkan oleh perlakuan P5 yang memiliki nilai HDP 

tertinggi daripada pakan perlakuan yang lain. Egg mass 

merupakan hasil perkalian antara persentase HDP dan berat 

telur sehingga nilainya akan berbanding lurus (Edi dkk., 2018). 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

egg mass menjadi nilai evaluasi terhadap tingkat efisiensi 

penggunaan pakan dan tata kelola manajemen pada usaha 

peternakan ayam ras.  

 

4.5     Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Telur  

Bobot telur merupakan angka rata – rata berat telur 

(gram/butir/hari) perbutirnya yang didapat dari setiap 

perlakuan. Evaluasi bobot telur sangat berbeda terhadap nilai 

evaluasi massa telur, karena pada nilai ini didapat dari total 

produksi kilogram telur yang dibagi dengan jumlah ayam yang 

bertelur pada hari tersebut. Data hasil penelitian pada Tabel 6 

dapat dilihat secara berturut-turut dari terendah hingga tertinggi 

pada nilai bobot telur adalah P0= 59,07 ± 1,05a g/butir; P5= 

59,08 ± 0,62a g/butir; P4= 59,53 ± 1,02a g/butir; P2= 59,80 ± 

1,03ab g/butir; P1= 60,34 ± 1,10ab g/butir; P3= 61,03 ± 1,27b 

g/butir. Hasil analisis statistik pada penelitian ini menunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adanya perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada nilai 

berat telur. Hasil perhitungan analisis statistik untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil uji jarak 

berganda duncan’s (UJBD) menunjukkan dengan penambahan 

TJTP 0,3% (P2) mulai mampu meningkatkan nilai berat telur. 

Secara statistik penambahan TJTP dengan level 0,3% - 0,6% 

memiliki kemampuan yang sama dengan penggunaan AGP 

0,2% zinc bacitracin terhadap peningkatan berat telur.  

Hal tersebut disebabkan oleh kandungan jamur yang 

memiliki zat antinutrisi berupa saponin. Peran saponin adalah 

melindungi ikatan protein dan asam amino sehingga akan 

menurunkan tingkat kecernaan protein jika konsentrasi saponin 

yang diberikan semakin ditingkatkan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Zahro dan Agustini (2013), jamur tiram 

putih mengandung senyawa saponin yang dapat berperan 

sebagai antibakteri, dan kandungan saponin dari hasil ekstraksi 

sebesar 2,95% per gramnya. Nilai tersebut lebih rendah jika 

dibandingkan oleh Edet, Ebana, Etok dan Udoidiong (2016) 

bahwa hasil ekstraksi saponin pada jamur tiram putih 

didapatkan nilai sebesar 4,02%. Pernyataan tersebut didukung 

juga oleh Krisnan (2005), ampas teh juga mengandung zat anti 

nutrisi seperti tanin, kafein, teobrimina, teofilin dan saponin 

serta serat kasar yang tinggi akan menjadi faktor pembatas 

penggunaan karena dapat menghambat proses pencernaan bagi 

ternak yang bersangkutan. Pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada level tertentu kandungan saponin tidak 

mempengaruhi performa produksi dari ternak yang 

bersangkutan. Batas toleransi penggunaan saponin adalah 

0,37% atau setara 3,7 g/kg pakan (Kurnianingtyas, Djati dan 

Rifa’i, 2013).  

 Hasil dari pernyataan tersebut tersebut dibuktikan bahwa 

dengan penambahan TJTP pada persentase yang lebih lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dapat menyebabkan nilai berat telur cenderung semakin rendah, 

seperti pada perlakuan P5=1,2% TJTP memiliki rata-rata berat 

telur sebesar 59,08 ± 0,62 gram/ekor/hari, nilai tersebut hampir 

sama dengan perlakuan kontrol. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan pernyataan Edi dkk. (2018), peningkatan konsumsi 

menjadikan zat makanan yang masuk meningkat (diantaranya 

protein) dan peningkatan konsumsi ini sejalan dengan 

kandungan bioaktif terutama flavonoid yang mempunyai sifat 

antibakteri sehingga pada gilirannya akan meningkatkan berat 

telur.  

Pengaruh dengan adanya zat antinutrisi berupa saponin 

pada level yang lebih lanjut  akan mempengaruhi daya 

kecernaan ternak terhadap komposisi nutrisi pakan yang 

diberikan seperti kandungan dari pakan tersebut berupa protein 

dan asam amino, sehingga akan mempengaruhi performa 

produksi dari ternak tersebut. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan Rodenberg et al. (2006), bobot telur dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, genetik, pakan, komposisi telur, periode 

bertelur, umur unggas, dan bobot bertelur induk. Kesimpulan 

dari hasil penelitian pakan perlakuan terhadap berat telur 

mengindikasikan bahwasannya selain jumlah konsumsi pakan 

dan adanya faktor antinutrisi, faktor-faktor lain juga 

mempengaruhi produktivitas terhadap berat telur yang didapat. 

Diperlukan manajemen yang sesuai dengan standard pada 

masing-masing strain pada usaha peternakan ayam ras petelur.  

 

4.6     Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah 

kilogram pakan yang dikonsumsi dengan total berat kilogram 

produksi telur yang dihasilkan. Perhitungan konversi pakan 

atau FCR menjadi paramater effisiensi pakan yang digunakan 

selama fase pemeliharaan karena dapat menjadi pengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tingkat ekonomis pakan serta kualitas pakan yang digunakan. 

Semakin tinggi nilai ekonomis menunjukkan semakin 

rendahnya nilai konversi yang didapat. Berdasarkan data hasil 

penelitian yang disajikan pada Tabel 6, dapat diketahui rataan 

konversi berturut-turut dari terendah hingga tertinggi adalah 

P5=2,26 ± 0,15; P2=2,31 ± 0,11; P3=2,31 ± 0,22; P4=2,32 ± 

0,22; P1=2,44 ± 0,27; P0=2,53 ± 0,19. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa pengaruh pakan perlakuan terhadap 

konversi pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05). Perhitungan hasil analisis statistik untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Hal ini disebabkan 

oleh konversi pakan yang memiliki erat kaitannya dengan 

konsumsi pakan dan bobot telur meskipun dalam bobot telur 

pada penelitian ini berpengaruh nyata (P<0,05), namun dari 

setiap perlakuan memiliki nilai selisih bobot telur yang sedikit 

sehingga tidak mempengaruhi pada nilai konversi pakan. Nilai 

konversi lebih baik meskipun konsumsi rendah disebabkan oleh 

bobot telur yang dihasilkan masuk dalam kategori ekstra besar, 

sehingga mempengaruhi nilai konversinya (Hidayat dkk., 2017) 

Dapat dilihat pada hasil penelitian yang memiliki 

kecenderungan sebagai nilai FCR terbaik terdapat pada level P5 

dengan penambahan tepung jamur tiram putih sebesar 1,2% 

(P5) mampu menghasilkan nilai FCR sebesar 2,26 ± 0,15 yang 

artinya dengan sekitar 2,26 kg pakan maka akan menghasilkan 

1 kg telur ayam, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

penambahan TJTP pada level yang lebih lanjut cenderung dapat 

meningkatkan nilai FCR. Hal tersebut disebabkan oleh variabel 

jumlah konsumsi pakan dan nilai HDP yang mempengaruhi 

total produksi telur yang dihasilkan pada perlakuan P5 memiliki 

nilai terbaik daripada perlakuan yang lain. 

 Prabakar et al. (2016) menyatakan bahwa fitobiotik 

dapat bersifat antibakteri, antioksidan, dan dapat menekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stress pada unggas, sehingga penambahan fitobiotik pada pakan 

unggas dapat meningkatkan nilai konversi pakan. Peningkatan 

konversi pakan seiring dengan penambahan tepung jamur tiram 

putih tersebut diduga karena adanya kandungan polisakarida 

yang mampu menurunkan pH usus pada sistem pencernaan, 

sehingga terjadi penurunan bakteri pathogen dan merangsang 

pertumbuhan bakteri probiotik yang mampu meningkatkan 

kemampuan penyerapan nutrisi pakan dalam sistem 

pencernaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian 

Cummings et al. (2002) bahwa dari beberapa bagian tumbuhan 

atau sejenis jamur dapat mendukung peningkatan jumlah 

bakteri probiotik berdasarkan adanya kandungan polisakarida 

didalamnya. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dengan penambahan tepung jamur tiram putih dapat 

meningkatkan nilai keefisienan penggunaan pakan. Menurut 

pernyataan Lojewska et al. (2017), penggunaan jamur sebagai 

pengganti AGP dari kelas Basidiomycota perlu 

dipertimbangkan karena mampu menekan pertumbuhan bakteri 

pathogen, meningkatkan pertumbuhan bakteri non-pathogen 

sehingga mempengaruhi morfologi usus yang baik dalam 

proses pencernaan ternak ayam petelur. Kandungan jamur tiram 

putih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti 

antioksidan, senyawa fenolik, tocopherols, karotenoid, dan 

senyawa antibakterial yang dapat  menjaga kesehatan ternak 

sehingga mampu untuk berproduksi secara optimal. Hasil 

pengujian aktivitas antimikroba senyawa polisakarida ekstrak 

jamur tiram putih terhadap mikroba uji ditandai dengan 

terbentuknya zona hambat disekitar kertas cakram (Saskiawan 

dkk., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7     Pengaruh Perlakuan Tehadap IOFC (Income Over  

Feed Cost) 

 IOFC (Income Over Feed Cost) merupakan nilai 

keuntungan bersih yang didapat dari hasil penjualan total 

jumlah produk dikurangi dengan biaya pakan selama fase 

pemeliharaan. Nilai IOFC berperan sebagai analisis apakah 

pakan yang digunakan efektif dan ekonomis terhadap 

produktifitas ternak tersebut. Selengkapnya data hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 6, menunjukkan nilai IOFC 

dari terendah hingga tertinggi secara berturut-turut adalah P5= 

456,86 ± 10,63 Rp/butir/hari; P4= 480,48 ± 18,76 Rp/butir/hari; 

P2= 545,76 ± 30,71 Rp/butir/hari; P3= 545,56 ± 17,03 

Rp/butir/hari; P0= 555,81 ± 22,91 Rp/butir/hari; P1= 565,83 ± 

18,88 Rp/butir/hari. Hasil analisis statistik pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan penambahan tepung jamur tiram 

putih membawa pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) 

pada nilai IOFC. Perhitungan analisis statistik untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.   

 Hasil analisis lanjut dengan uji jarak berganda duncan’s 

(UJBD) dapat diketahui bahwa pada level pemberian TJTP 

0,3% (P2) – 0,6% (P3) memiliki nilai IOFC yang sama dengan 

pakan kontrol P0 dan P1, meskipun terdapat kecenderungan 

pada nilai IOFC P1 lebih tinggi daripada P2 dan P3, akan tetapi 

pada P1 dilakukan penambahan antibiotik sintetis atau AGP 

yang untuk saat ini penambahan AGP telah dilarang oleh 

pemerintah berkaitan tentang pengedaran maupun 

penggunaannya dalam pakan ternak. Hal tersebut sesuai dengan 

UU No 18/2009 jucto No 41/2004, pasal 22 ayat 4c 

menyebutkan “Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang 

dicampur hormon tertentu dan atau antibiotik dalam imbuhan 

pakan”. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penambahan TJTP dengan level yang lebih lanjut diketahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak memberi nilai IOFC yang positif, artinya nilai keuntungan 

yang didapat menjadi semakin lebih sedikit.  

 Hal tersebut disebabkan oleh perlakuan P4 dan P5 yang 

cenderung memiliki bobot telur lebih ringan daripada perlakuan 

lainnya. Pengaruh lain yang dapat menyebabkan nilai IOFC 

lebih sedikit ini karena harga telur untuk per-kilogramnya, 

konsumsi pakan dan nilai konversi pakan. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Hidayat dkk. (2017) bahwa konsumsi pakan dan 

bobot telur memegang peranan yang cukup penting terhadap 

nilai IOFC, hal ini berkaitan dengan jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam untuk menghasilkan telur. Perlu 

diketahui bahwasannya biaya pakan menghabiskan 60 – 70% 

dari keseluruhan total biaya produksi, oleh karena itu 

diharapakan penggunaan pakan yang efisien dan efektif tersedia 

dalam sistem manajemen peternakan ayam ras petelur karena 

untuk meningkatkan nilai IOFC tersebut. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan jamur tiram putih pada level 

0,3 - 0,6% perlu dipertimbangkan karena jika dilihat dari nilai 

IOFC memiliki kecenderungan hampir sama dengan pakan 

perlakuan kontrol. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga 

berasal dari kandungan dan khasiat dari tepung jamur tiram itu 

sendiri.  

 Pengeluaran biaya produksi jamur segar menjadi tepung 

jamur tiram kering memiliki harga sekitar Rp7500/kg, dan 

untuk menghasilkan 1 kg tepung jamur tiram putih kering 

membutuhkan biaya sekitar Rp75.000/kg berat kering, sehingga 

mempengaruhi harga pakan total. Hal tersebut disebabkan oleh 

kandungan air pada jamur tiram putih mencapai hampir 90%, 

sehingga dalam 1 kilogram jamur tiram putih mampu 

menghasilkan sekitar 100 gram tepung jamur tiram putih. 

Sesuai dengan pernyataan Widyaastuti (2002), rata-rata bobot 

kering sekitar 10 - 11% dari bobot segar ketika pengeringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dilakukan pada suhu 40oC selama 24 jam. Berdasarkan hasil 

perhitungan dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut mampu 

mempengaruhi hasil harga pakan total masing-masing 

perlakuan. Hasil dari harga pakan dapat dilihat selengkapnya 

pada Lampiran 7. Diperlukan evaluasi yang lebih lanjut 

mengenai penelitian tepung jamur tiram putih untuk bisa 

menghasilkan nilai IOFC yang lebih optimal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan tepung jamur tiram putih dengan level sebesar 

0,6% pada pakan dapat berpengaruh dalam meningkatkan 

penampilan produksi berupa bobot telur dan memberikan nilai 

IOFC yang cenderung lebih tinggi daripada perlakuan 

penambahan tepung jamur tiram pada level yang lebih lanjut.  

 

5.2     Saran  

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan tepung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dalam pakan terhadap performa produksi ayam ras petelur agar 

lebih optimal yaitu dapat disarankan dengan menggunakan 

metode ekstraksi pada senyawa aktif jamur tiram putih atau 

fermentasi yang berfungsi untuk menurunkan kadar serat kasar 

pada jamur tiram putih tersebut. 
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