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THE EFFECT OF GRANTING EM-4 LEVELS ON DRINKING WATER 

TOWARD THE PRODUCTION OF LAYING CHIKEN 

 

ABSTRACT 

  

M.HERI RAHMAN/B1D012174/Faculty of Animal Husbandry 

University of Mataram 

 

 The study was conducted to determine the effect of several levels of 

EM4 on clean water on the production of laying eggs. This research was 

conducted in Gunung Sari, South Sheet village, Lembar sub-district, West 

Lombok regency, West Nusa Tenggara. That was carried out from August to 

September 2017. The study used 32 weeks of live chicken as many as 60 birds 

and used various variations on the basis of Completely Randomized Design 

(CRD) with 4 treatments and each tooth consisted of 3 replications, each 

replication Composition of 5 chickens. properties given P0 (0cc); P1 (2cc); P2 

(3cc) and P3 (4cc). The variables observed included: feed consumption, egg 

production, egg weight and feed conversion. From the results of the study it can 

be indicated that the administration of EM-4 has a very significant effect (P 

<0.01) on feed consumption, where EM-4 employees are 4 cc / 1 liter with a 

higher level of permissibility compared to others, EM-4 employees do not real 

(P> 0.05) for egg production, egg weight and feed conversion, but more egg 

production is produced. 

 

Keywords: Layer Chicken, EM-4 (Effective Microorganism), Feed Consumption, 

Egg Production, Egg Weight and Feed Conversion. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu kendala utama dalam peternakan ayam ras khususnya ayam ras 

petelur adalah tingginya biaya pakan yaitu dapat mencapai 70% dari total biaya 

produksi (Tangendjaja, 2007). selain itu,harga pakan di Indonesia termasuk mahal 

karena sebagian besar bahan masih impor. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam bidang teknologi peternakan terutama 

teknologi yang berkaitan dengan persoalan pakan yaitu seperti dengan pemberian 

probiotik. Probiotik dapat mengandung satu atau sejumlah strain  

mikroorganisme, dalam bentuk powder, tablet, granula atau pasta dan dapat 

diberikan kepada ternak secara langsung melalui mulut atau dicampur dengan air 

maupun pakan (Fuller, 1992). Matthews (1988) mendefinisikan probiotik sebagai 

mikroorganisme hidup dalam bentuk kering yang mengandung media tempat 

tumbuh dan produksi metabolisme. Fuller (1989) mendefinisikan probiotik adalah 

suatu mikrobial hidup yang diberikan sebagai suplemen pakan, memberikan 

keuntungan bagi induk semang dengan cara memperbaiki keseimbangan populasi 

mikroba usus. 

Effective microorganism-4 (EM-4) adalah suatu campuran 

mikroorganisme yang bermanfaat  terutama mengandung 90 % Lactobacillus sp, 

bakteri fotosintetik, Actinomycetes, jamur, dan ragi (Arifin, 2003). Zainuddin 

(2006) telah mendapatkan bahwa ramuan obat (jamu) untuk ternak yang dicampur 

dengan EM-4 telah terbukti meningkatkan daya tahan tubuh ternak unggas, 

produktivitas, efisiensi pakan, kualitas karkas daging, aroma daging, dan kualitas 

telur. Hal yang sama juga diperoleh Agustina (2006) bahwa ramuan herbal yang 

dicampur EM-4 cenderung memperbaiki konsumsi pakan, konversi pakan maupun 

rasio efisiensi protein. Haruna dan Sumang (2008) juga mendapatkan bahwa jamu 

yang dicampur dengan M-Bio/EM-4 akan meningkatkan efisiensi pakan dan air 

minum. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan terobosan-terobosan 

dalam bidang teknologi peternakan terutama teknologi yang berkaitan dengan 

persoalan pakan. Salah satu contohnya adalah meningatkan kualitas pakan ternak 

unggas yang dapat memberikan nilai gizi yang dibutuhkan dengan menggunakan 

pakan-pakan dari limbah industri pertanian dengan menggunakan teknologi dan 
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pengetahuan yang ada sehingga lebih efektif dan efesien (Tangendjaja, 2007). 

Ayam ras petelur merupakan ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk 

diambil telurnya (Cahyono, 1995). Menurut Anggorodi (1985) berat telur 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, umur, tingkat dewasa kelamin, 

obat-obatan, penyakit, umur telur dan kandungan gizi pakan.Ia menambahkan 

bahwa faktor terpenting dalam pakan yang mempengaruhi berat telur adalah 

protein dan asam amino, karena kurang lebih 50% dari berat kering adalah 

protein. Penurunan berat telur dapat disebabkan difisiensi asam amino dan asam 

linoleat (Bharoto, 2001).  

Sumarni dan Djuarnani (1995) menyatakan klasifikasi standar berat telur 

yaitu jumbo (> 76 g), extra large (70--77 g), large (64--70 g), medium (58--

64g),medium small (52--58 g), small (< 52 g). Menurut Suprapti (2002), kualitas 

telur ditentukan oleh beberapa hal, antara lain oleh faktor keturunan, kualitas 

makanan, sistem pemeliharaan, iklim, dan umur telur. Kualitas telur dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagai berikut.(1). Unggas yang dihasilkan dari keturunan 

yang baik dan diberi makanan yang berkualitas, umumnya akan menghasilkan 

telur yang berkualitas baik. (2). Makanan yang berkualitas dengan komposisi 

bahan yang tepat, baik, dari jumlah maupun kandungan nutrisinya akan 

memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan unggas sehingga menghasilkan telur 

yang berkualitas. (3). Sistem pemeliharaan antara lain berkaitan dengan 

kebersihan atau sanitasi ka ndang dan lingkungan di sekitar kandang. Sanitasi 

yang baik akan menghasilkan telur yang baik pula.(4). Iklim di sekitar lokasi 

kandang akan sangat memengaruhi kehidupan unggas yang dipelihara. Iklim akan 

sangat mendukung kesehatan dan laju pertumbuhan unggas. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan didusun Gunung Sari Desa Lembar Selatan, 

Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang 

dilaksanakan dari bulan Agustus-September 2017. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), pola searah 

dengan menggunakan 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 3 kali, 
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tiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam, sehingga jumlah ayam yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 60 ekor ayam ras yang berumur 32 minggu 

Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

 

P0 = Ayam yang diberikan 0 cc EM-4 / 1 liter air minum 

P1 = Ayam yang diberikan 2 cc EM-4 / 1 liter air minum 

P2 = Ayam yang diberikan 3 cc EM-4 / 1 liter air minum  

P3 = Ayam yang diberikan 4 cc EM-4 / 1 liter air minum 

 

Tabel 1. Komposisi Pakan penelitian dan Komposisi Nilai Nutrisi Pakan 

Penyusun Ransum Penelitian 

Perlakuan 

Bahan Pakan PO P1 P2 P3 

Kosentrat (%) 30 30 30 30 

Jagung Kuning (%) 40 40 40 40 

Dedak Halus (%) 30 30 30 30 

Total 100 100 100 100 

Kandungan Nutrisi             Konsentrat       Jagung           Dedak padi 

EnergyMetabolism(kkal/kg) 2850        3370         2980 

Protein Kasar (%) 36     8,6         12,9 

Serat Kasar (%) 8       2         13  

Calsium (%) 3,338     0,02          0,20  

Phosphor (%) 2      0,1          1  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian konsumsi pakan,produksi tlur,brat tlur dan konvrsi pakan. 

dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel 2: Rataan konsumsi pakan, produksi telur,berat telur dan konversi pakan. 

Variabel 

Perlakuan 

P0 

(Kontrol) 
P1 

 
P2 

 
P3 

 

Konsumsi 

pakan 

(gr/ekor/hari) 

79,62
b 

        101,58
a 

103,27
a 

103,32
a 

Produksi telur  

HDP (%) 

58,10
a 

69,52
a 

73,02
a 

71,67
a 

Berat Telur 

(gr/ekor/hari)   

56,86
a 

56,96
a 

58,83
a 

58,59
a 
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Konversi 

Pakan  

2,58
a 

2,59
a 

2,44
a 

2,54
a 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

terhadap konsumsi pakan namun tidak menunjukkan berbeda nyata terhadap 

produksi telur,berat telur dan konversi pakan. Konsumsi yang berbeda sangat 

nyata ini diduga disebabkan oleh EM-4 yang mampu memperbaiki ekosistem 

pencernaan didalam tubuh t   ernak pada perlakuan P1,P2, dan P3 lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan tanpa probiotik EM-4 (P0). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan M. Yacob Surung (2008) yaitu dosis EM-4 (effective 

microorganism-4) dalam air minum dengan dosis P0 = kontrol, P1 = dosis 0,5 cc 

EM4 liter-1 air minum, P2 = dosis 1,0 cc EM-4 liter-1 air minum, dan P3 = dosis 

1,5 cc EM4 liter-1 air minum,memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

konsumsi pakan. Hal ini juga sesuai menurut pernyataan Kompiang (2009), 

probiotik dapat memperbaiki ekosistem pencernaan dan meningkatkan kecernaan 

pakan, yaitu dengan cara menekan bakteri pathogen dalam saluran pencernaan 

sehingga mendukung perkembangan bakteri yang menguntungkan yang 

membantu penyerapan zat-zat makanan.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian beberapa level 

EM-4 pada ayam ras petelur melalui air minum memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan namun tidak terdapat perbedaan 

yang nyata terhadap produksi telur, berat telur dan konversi pakan. 



8 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustina (2006) Ramuan herbal yang dicampur EM-4 pada ayam ras. 

Anggrodi, 1985.Kemajuan matakhir dalam ilmu makan ternak unggas. 

Universitas Indonesia 

Arifin, S. 2003. Pengaruh Penggunaan Bekatul Fermentasi dengan EM-4 (Efektif 

Mikroorganisme) dalam Ransum Terhadap Efisiensi Pakan dan Income 

Over Feed Cost (IOFC) pada Ayam Potong (Broiler). http://library. 

gunadarma.ac.id/go.php?id=jiptummgdl-sl-2003-samsularif-59. Diakses 

tanggal 13 Maret 2007. 

(Bharoto, 2001).Penurunan berat telur difisiensi asam amino dan asam linoleat  

(Cahyono, 1995). Ayam ras petelur. 

Fuller, R. 1989. History and development of probiotics. In:Probiotics The 

Scientific Basis. FULLER. (Ed.).Chapman & Hall. London, New York, 

Tokyo,Melbourne, Madras. 

Haruna dan Sumang (2008) Campuran jamu dan  M-Bio/EM-4 terhadap 

peningkatan efisiensi pakan dan air minum. 

Matthews, A. 1988. Product evolution at work. Feed management. 39: 11-19. 

Sumarni dan Djuarnani (1995) standarisasi dan kualitas telur ayam. 

 Suprapti (2002), Kualitas telur. 

Tangendjaja Budi. 2007. Inovasi Teknologi Pakan Menuju Kemandirian Usaha      

                  Ternak Unggas. Balai Penelitian Ternak. Bogor. 

 
Zainuddin (2006)  Ramuan obat (jamu) untuk ternak pada  EM-4 peternakan terhadap    

                 ternak unggas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


