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PENGARUH LEVEL PEMBERIAN  PROBIOTIK PADA AIR MINUM 

TERHADAP KUALITAS KIMIA TELUR AYAM RAS PETELUR 

 

The Effect Of The Level Of Probiotic Giving On Drinking Water On The Quality 

Of Chemical Egg Chicken Of Chicken Ras 

 

INTISARI 

Oleh: 

MULIADI 

B1D014178 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Level Pemberian 

HEN BOS Pada Air Minum Terhadap Kualitas kimia Telur Ayam Ras Petelur. 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan 

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dari bulan Juni-

Juli 2018. Penelitian menggunakan ayam ras petelur yang berumur 32 minggu 

atau 8 bulan sebanyak 60 ekor dan menggunakan analisis varian’s atas dasar 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan masing-masing 

perlakuan terdiri dari 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 ekor. Perlakuan 

Level yang diberikan, P0 (0cc) ; P1 (5cc) ; P2 (10cc) ; dan P3 (15cc). Selama 

waktu penelitian, air minum yang sudah dicampur dengan HEN BOS  diberikan 

secara adlibitum dan pakan diberikan dua kali sehari. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa HEN BOS dosis yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0.05) terhadap kadar protein telur. Namun untuk kadar lemak telur 

pengaruhnya sangat nyata (P<0,05) dengan dosis 15cc/10 l air minum 

memberikan lebih baik.  

Kata Kunci : Ayam Ras Petelur, Telur, Probiotik, Kualitas Kimia 

 

ABSTRACT 

 This research was conducted to find out the effek of Level HEN BOSS in 

drinking water on the protein and lipid concent of Egg, of Laying Breeds. This 

research was conducted in Menemeng Village, Jabon, Pringgarata Subdistrict, 

central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, from June-July 2018. The 

research of 32 weeks, or age 8 months old layer. Sixty birds med in this 

experement and arranged on the basis of Complete Random Design (RAL) with, 

four treatments and each treatment consists of 3 replicates, with 5 birds. The Level 

of treatment provided, P0 (0cc); P1 (5cc); P2 (10cc); and P3 (15cc). During the 

time of the study, drinking water already mixed with HEN BOSS given in 

mortgage and feed given twice a day. Results of the study showed that a different 

dose BOSS HEN does not provide any significat influence (P > 0.05) of the egg 

protein contet . Egg fat content was sigificat by effectd (P<0.05) with the dose of 

15 
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LATAR BELAKANG  

 Kesadaran masyarakat Indonesia akan gizi belakangan ini terus 

mengalami peningkatan sesuai dengan melonjaknya permintaaan telur ayam ras. 

Telur adalah bahan makanan yang memiliki nutrisi yang cukup tinggi yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Adapun kandungan yang dimiliki dalam yaitu 

air,karbohidrat, abu, protein dan lemak. Tetapi beberapa orang takut 

mengkonsumsi telur karena lemak yang terkandung didalam telur ayam itu cukup 

tinggi. Faktor penyebab dari tingginya lemak dalam telur dipengaruhi oleh bangsa 

ternak, umur ternak, pakan, dan lama penyimpanan telur dan enzim lipase. Salah 

satu cara alternatif  untuk mengatasi masalah tingginya lemak yang terkandung 

didalam telur yaitu dengan pemberian probiotik. Probiotik adalah sebagai bahan 

makanan tambahan berupa mikroba hidup baik bakteri maupun kapang/ yeast 

yang mempunyai pengaruh yang menguntungkan pada hewan inang dengan 

memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan (Fuller, 1992). 

Adapun fungsi dari probiotik yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

memperbaiki kualitas telur. Salah satu jenis probiotik yang digunakan untuk 

menurunkan lemak pada telur yaitu: High Energy Nutrition Booster Organic 

Supplement atau disingkat dengan HEN BOS. Manfaat HEN BOS ini terhadap 

komposisi kimia telur belum ada informasinya. Oleh karena itu perlu  dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pemberian High Energy Nutrition Booster 

Organic Supplement pada air minum untuk melihat pengaruh terhadap  kadar 

lemak  dan kadar protein telur ayam ras petelur. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jabon, desa Menemeng, Kecamatan 

Peringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dilaksanakan dari tanggal 11 Juni 

-  8 Juli 2018 dan dilanjutkan dengan uji kadar protein dan kadar lemak di 

Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. 

 Penelitian menggunakan ayam ras petelur sebanyak 60 ekor, berumur 32 

minggu. Pakan yang digunakan adalah pakan campuran. Probiotik yang 

digunakan pada penelitian ini adalah HEN-BOS.  



 

 

  Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), pola searah 

dengan menggunakan 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri dari 3 

ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam, sehingga jumlah ayam yang 

digunakan sebanyak 60 ekor. Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai 

berikut : 

 P0 :  Ayam Tanpa diberikan Probiotik  

 P1 : Ayam diberikan Probiotik = 5cc/10 l air minum 

 P2 : Ayam diberikan Probiotik = 10cc/10 l air minum 

 P3 : Ayam diberikan Probiotik = 15cc/10 l air minum 

 Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah HEN BOS ( High 

Energy Nutrition Booster Organic Supplement) yang mengandung berbagai 

macam bakteri salah satu diantaranya yaitu: Lactobacillus sp, Bacillus sp, 

Sacharomice sp, Aspergilus oryzae, Pshydomonas sp, Rhizopus sp, dan Azobzcter 

sp, dan semua perlakuan maupun kontrol diberikan air minum secara adlibitum 

yaitu secara terus menerus tanpa dibatasi, sedangkan pakan diberikan sebanyak 2 

kali pagi dan sore hari. 

 Tahapan pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: 

tahap persiapan, tahap pemberian pakan dan probiotik, tahap teknik pengambilan 

sampl. Sedangkan variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu: kandungan 

kadar lemak telur ayam ras petelur dan kandungan protein telur ayam ras petelur. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis varian 

atas dasar rancangan acak lengkap dan kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan’s 

untuk menyatakan berbeda nyata dari masing-masing perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian High Energy Nutrition 

Booster Organic Supplement dengan level yang berbeda bisa menurunkan dengan 

drastis kadar lemak telur dibandingkan dengan kontrol sesuai dengan level yang 

digunakan pada setiap perlakuan terdapat kecendrungan semakin tinggi level 

dalam air minum yang digunakan semakin tinggi pula penurunannya 

dibandingkan kontrol. Berikut perbandingan setiap perlakuan dibandingkan 

dengan kontrol yaitu: P1= (1,79%), P2 dan P3 berturut – turut 2,22% dan 2,23%. 



 

 

Tetapi pada setiap level yang digunakan pada perlakuan bahwa level High Energy 

Nutrition  Booster Organic Suplement yang efektif digunakan pada perlakuan 

level 15 cc/10 l air minum. Sedangkan untuk kadar proteinnya tampak bahwa 

hasilnya non signifikan atau berbeda tidak nyata (P>0,05). Walaupun tidak 

berbeda nyata terhadap kadar protein telur namun dari setiap perlakuan 

mengalami peningkatan dibandingkan kontrol. Berikut perbandingan 

peningkatannya setiap perlakuan dibandingkan dngan kontrol yaitu: P1=(0,25%), 

P2=(1,09%), P3=(1,08%). Salah satu yang menyebabkan kadar protein telur tidak 

berpengaruh nyata yaitu: kemungkinan besar disebabkan karena susunan ransum 

pakan yang diberikan sama dan konsumsi pakannya hampir sama. Selain itu juga 

disebabkan karena level yang diberikan masih terlalu rendah pada setiap 

perlakuan sesuai dengan hasil penelitian efek pemberian EM-4 terhadap 

performans broiler (270 ekor) yang menghasilkan semakin tinggi kadar EM-4 

dalam air minum, semakin tinggi penurunan yang dihasilkan terutama terhadap 

konsumsi ransum (Sjofjan, 2010). 

 

KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pemberian 

probiotik dengan dosis yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap peningkatan kadar protein telur ayam ras petelur. Namun terhadap kadar 

lemak memberikan pengaruh yang sangat nyata. 

 

SARAN  

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

Pemberian probiotik dengan level yang berbeda melalui air minum terhadap 

peningkatan kadar protein telur ayam ras petelur perlu diuji lagi atau dilakukan 

penelitian lebih lanjut lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan 

Sebaiknya kepada peternak yang berkeinginan menggunakan probiotik dalam 

penurunan kadar lemak pada telur sebaiknya menggunakan probiotik degan level 

15cc/10 l air minum. 
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