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PENGARUH PEMBERIAN APL (ADITIF PAKAN LAYER) TERHADAP  

KUALITAS TELUR AYAM RAS 

 

INTISARI 

Nasoan, M. Ichsan, Asnawi/B1D 011 203/ Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 

Penelitian dengan judul pengaruh pemberian APL (aditif pakan layer) terhadap kualitas telur 

ayam ras telah dilakukan pada tanggal 13 Maret sampai dengan 7 Mei 2017. Penelitian 

bertempat di Desa Batuyang Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. 

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian APL terhadap kualitas telur. Metode 

yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 4 perlakuan, masing-masing 

perlakuan terdiri dari 5 ulangan dan setiap ulangan terdapat 10 ekor ayam. Rancangan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap, data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis sidik ragam. Variabel yang diamati adalah kualitas telur bagian 

luar terdiri dari berat telur, index telur, tebal kerabang, dan kualitas bagian dalam terdiri 

dari berat albumin, berat kuning telur, warna kuning telur dan haugh unit (HU). Hasil 

penelitian diperoleh bahwa bobot telur perlakuan D yaitu 66,38 ± 1,36 lebih tinggi dari 

perlakuan A, B, dan C berturut-turut 61,75 ± 0,95, 62,49 ± 2,03, 62,11 ± 1,20. Kualitas 

telur seperti index telur, tebal kerabang, warna kuning telur, dan haugh unit berbeda tidak 

nyata (P>0,05) antar semua perlakuan. Kesimpulan penelitian adalah pemberian APL 3% 

(perlakuan D) memberikan kualitas telur lebih baik dibandingkan dengan kontrol 

(suplemen yang biasa diberikan peternak). 

 

Kata kunci : ayam ras, kualitas telur, suplemen pakan. 

 

THE EFFECT FEEDING OF APL (LAYING HENS  FEED ADDITIVE) ON THE 

EGG QUALITY OF LAYING HENS 

 

ABSTRACT 

Nasoan, M. Ichsan, Asnawi /B1D 011 203/ Fakulty of Animal Husbandary Mataram 

University 

 

The research of the effect feeding of APL (laying hens feed additive) on the egg quality 

of laying hens was conducted on 13 Maret and 7 Mei 2017. The research took place in the 

Batuyang Village, Pringgabaya Subdistrict, East Lombok Regency. The objective of  

research to aimed at determine of effect feeding APL on eggs quality. The method of  

experiment with 4 treatment and 5 replications and each replication consisted of 10 hens. 

The design used was completely randomized design (CRD). The data were analyzed 

using variance analysis. The observed variables were exterior quality of egg consisting of 

egg weight, egg index, eggshell thickness and interior quality of egg consisting of 

albumen weight, yolk weight, yolk color and haugh unit (HU). The research showed that 

the egg weight of treatment D was 66, 38 ± 1,36 higher than treatment A, B, and C were 

61,75 ± 0,95, 62,49 ± 2,03, 62,11 ± 1,20. The quality of egg such as egg index, eggshell 

thickness, yolk color, and haugh unit are different is not real (P>0,05) among all 

treatments. The conclusion of the research was that APL 3% (D treatment) gave better 

quality eggs compared to controls (the usual supplement given by farmers). 

 

Keywords:  laying hens, egg quality, feed supplement. 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan produk makanan bergizi terutama produk makanan asal 

hewani saat ini terus mengalami peningkatan salah satunya telur. Telur adalah  

bahan pangan yang memiliki nutrisi tinggi dan merupakan salah satu sumber 

penghasil protein hewani tertinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan telur  

yang terus mengalami peningkatan tidak lepas dari pengaruh bertambahnya 

jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani 

bagi tubuh. 

Saat ini industri peternakan ayam petelur (layer) merupakan penyumbang 

terbesar kebutuhan telur nasional termasuk pulau Lombok. Dimana kebutuhan 

manyarakatnya masih belum mampu terpenuhi oleh produksi lokal sehingga harus 

didatangkan dari luar pulau Lombok seperti pulau Jawa dan Bali. Melihat peluang 

tersebut tentunya produsen industri lokal ayam petelur yang di pulau Lombok 

harus meningkatkan produksi telur mereka untuk memenuhi kebutuhan 

manyarakatnya. Akan tetapi, peningkatan produksi telur harus diimbangi dengan 

kualitasnya.  

Kualitas telur yang baik merupakan salah satu faktor  yang harus 

diperhatikan dalam usaha budidaya ayam petelur. Kualitas telur yang baik akan 

memberikan keuntungan bagi peternak karena akan meningkatkan nilai jual 

sedangkan bagi konsumen kualitas telur yang baik dapat memberikan jaminan 

kandungan gizi dan keamanan bagi konsumen. 

Asnawi (2015) melaporkan bahwa kualitas telur ayam ras yang dipelihara 

di Kabupaten Lombok Timur masih rendah. Hal ini diduga kerena protein yang 

dikonsumsi dalam ransum kekurangan asam-asam amino esensial terutama lysine 

dan methionine. 

Guna mengatasi permasalahan tersebut perlu diberikan pakan tambahan 

yang kaya asam amino esensial agar dapat meningkatkan kualitas pakan ayam ras 

petelur. Salah satu bahan pakan tambahan yang telah dibuat hasil kerjasama 

dengan LPPM-IPB adalah Aditif Pakan Layer (APL). Guna membuktikan 

efektifitas APL tersebut perlu dilakukan penelitian lapang tentang “Pengaruh 

Pemberian APL (Aditif Pakan Layer) Terhadap Kualitas Telur Ayam Ras”  
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalh untuk mengetahui pengaruh 

pemberian APL (Aditif Pakan Layer) terhadap kualitas eksternal dan internal telur 

ayam ras. 

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

produktifitas ternak ayam ras, meningkat kualitas telur ayam ras dan 

meningkatkan pendapatan peternak ayam ras. 

 

MATERI DAN METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilakukan di peternakan rakyat yaitu UD. Mitra 

Bersama di Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 

Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jagung, konsentrat 

petelur, dedak padi, APL (Aditif Pakan Layer), mineral, dan vitamin. Berikut 

adalah komposisi masing-masing bahan pakan berdasarkan para ahli dan menurut 

PT. Wirifa Sakti yang disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan 

Bahan Pakan 

Kandungan 

Protein 

(%) 

Energi 

(kkal/kg) 
SK (%) Lemak (%) 

Jagung  8.9  3394 2  8.9  

Dedak  13.5 1890  13 0.6  

Konsentrat  33.5 1650  4 5  

Sumber: Pond and Maner (1974), Allen (1982), North (1984), Neshem et al 

(1979), PT. Wirifa Sakti. 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah kandang batrai, timbangan dengan kapasitas 300 kg  untuk menimbang 

pakan merk CK, alat pencampur seperti sekop, cangkul, sapu, gunting, mesin 

penggiling jagung dan ember gayung, ember untuk tempat pakan yang telah 
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dicampur, terai telur sebagai wadah sampel, jangka sorong untuk mengukur lebar 

telur, tinggi telur, dan tebal kerabang telur, Depth micrometer untuk mengukur 

tinggi putih telur, Yolk color fun untuk mengukur kualitas warna kuning telur, 

timbangan analitik merk camry dan timbangan merk Ohaus untuk menimbang 

berat telur, berat kuning telur dan berat albumin telur, egg separator untuk 

memisahkan kuning telur dan albumin telur, pisau untuk memecah telur, plat kaca 

untuk alat pengukur kualitas telur, kamera untuk dokumentasi, tissue untuk 

membersihkan alat dan sampel, alat tulis untuk mencatat hasil dan sampel. 

Metode Penelitian 

Pembuatan Pakan 

Dalam tahap persiapan ini dilakukan langkah penimbangan bahan pakan 

untuk masing-masing perlakuan seperti jagung (40%), dedak (30%), konsentrat 

(30), dan APL untuk masing-masing ulangan kemudian dicampur. Jumlah 

pemberian APL untuk setiap perlakuan berbeda-beda(1%, 2% , 3%), hal ini di 

dasarkan pada jumlah supelmen yang biasa diberikan peternak di Lombok Timur 

yakni sebesar 3%.  

Komposisi bahan tambahan APL yang digunakan tersaji pada Tabel 2 

sebagai berikut. 

Tabel 2 Komposisi Aditif Pakan Layer (APL) 

No  Komponen Satuan Nilai 

A Asam Amino    

1 Methionine % 2.8 

2 Lysine % 5.3 

B Makro Mineral    

1 Ca % 24.8 

2 P available % 3.06 

3 NaCl % 2.6 

4 Mg % 0.48 

C Mikro Mineral    

1 Fe Ppm 30 

2 Mn Ppm 70 

3 Cu Ppm 12 

4 Zn Ppm 8 

5 I Ppm 2 

6 Co Ppm 0.25 

D Vitamin Larut Lemak (Fat soluble)    

1 A IU/kg 100000 
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2 D3 IU/kg 20000 

3 E IU/kg 20 

4 K Ppm 8 

E Vitamin Larut Air (Water soluble)    

1 Nicotine Amide Ppm 180 

2 C Ppm 100 

3 D-Phanthotenat Ppm 85 

4 B2 Ppm 30 

5 B12 mcg/kg 25 

6 B1 Ppm 20 

7 B6 Ppm 15 

F Palatability Enhancer % 4 

G Anti Oksidan % 0.3 

H Anti Fungi % 0.3 

I Anti Kempal % 1 

Sumber : CENTRAS-LPPM IPB 

Pemberian Pakan 

Pemberian pakan pada ayam dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari 

yaitu pada pagi hari jam 07.00 WITA dan sore hari pada jam 14.00 WITA. 

Analisis Kualitas Telur 

Pengujian kualitas telur ini dilakukan setiap bulan selama tiga kali 

terhitung sejak petama kali diberikan perlakuan. Pengambilan sample dilakukan 

dengan cara memilih telur pada setiap ulangan yang memiliki berat rata-rata. 

Setiap ulangan diambil satu sample sehingga jumlah sample yang diuji adalah  20 

sample. 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 

menggunakan 4 perlakuan yaitu  A = pakan kontrol (pakan biasa yang diberikan 

peternak), B = pakan mengandung 1% APL, C = pakan mengandung 2% APL, D 

= pakan mengandung 3% APL. Setiap perlakuan terdiri atas 5 ulangan dan 

masing-masing ulangan terdiri dari 10 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah  200 ekor. 

Variabel Yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu  Kualitas eksternal telur 

(berat telur, lebar telur, panjang telur, tebal kerabang dan indek bentuk telur) dan 
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Kualitas internal telur ( tinggi putih telur, berat putih telur, warna kuning telur, 

berat kuning telur dan HU). 

Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisa statistik menggunakan analisis sidik ragam 

berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (Steel and Torrie, 1993). Apabila terdapat 

perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Uji Duncan (Gomez and 

Gomez, 1984). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil hasil uji kualitas telur setelah dianalisis didapatkan bahwa 

penambahan APL pada campuran pakan atau ransum dari masing masing 

perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap berat telur 

dan berat albumin seperti yang tersaji dalam tabel 2 berikut : 

Tabel 2  Hasil  Penelitian Uji Kualitas Telur. 

Variabel Diamati 
Perlakuan 

A B C D 

Berat Telur (g) 
61.75

 a
 ± 

0.95
 

62.49
 a
 ± 

2.03
 

62.11
 a
 ± 

1.20
 

66.38
 b

 ± 

1.36
 

Index Telur (%) 
78.92

 
 ± 

1.56 

77.75
 
 ± 

1.45 

78.05
 
 ± 

1.14 

78.14
 
 ± 

1.93 

Tebal Kerabang 

(mm) 
0.43

 
 ± 0.01 0.44

 
 ± 0.03 0.44

 
 ± 0.04  0.44

 
 ± 0.02 

Tinggi Albumin 

(mm) 
1.25

 
 ± 0.03 1.25

 
 ± 0.05 1.21

 
 ± 0.07 1.26

 
 ± 0.03 

Berat Albumin (g) 
37.26

 a
 ± 

1.91
 

38.55
 a
 ± 

1.61
 

38.08
 a
 ± 

1.44
 

42.10
 b

 ± 

1.30
 

Berat Kuning (g) 
13.53

 
 ± 

0.69 

14.14
 
 ± 

0.26 

14.02
 
 ± 

0.73 

14.06
 
 ± 

0.47 

Warna kuning 8.47
 
 ± 0.69 9.33

 
 ± 1.03 9.13

 
 ± 1.28 9.07

  
± 0.60 

HU 
91.91

 
 ± 

0.15 

92.02
 
 ± 

0.35 

91.87
 
 ± 

0.32 

92.51
 
 ± 

0.20 

Superscript yang berbeda pada baris yang sama  menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata (P<0,05). 

 

Kualitas Telur Bagian Luar 

Dari hasil uji kualitas telur diketahui dari masing-masing komponen 

variabel yang diukur menunjukkan bahwa dari empat perlakuan diperoleh hasil 
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yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap berat telur, sedangkan untuk kualitas tebal 

kerabang dan  indeks telur menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Berdasarkan hasil variabel yang diukur pada tabel 9 rata-rata berat telur 

pada perlakuan A  = 61,75 gram, perlakuan B = 62,49 gram, perlakuan C = 62,11 

gram, dan perlakuan B = 66,38 gram. Hasil ini menunjukkan bahwa berat telur 

pada perlakuan D lebih tinggi dibandingkan perlakuan A, B, dan C. hasil ini 

ditunjuk pada data yang diperoleh berbeda nyata (P<0.05). Dari hasil penlitian ini 

menunjukkan bahwa penambahan APL pada ransum ayam petelur memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap berat telur dibandingkan dengan suplemen yang 

biasa digunakan peternak. Hal ini disebabkan karena penambahan unsur-unsur 

penting untuk pembentukan telur seperti Ca, P, asam amino lysine dan 

methionine. Menurut Rahmat (2016), penambahan protein dalam pakan 

berpengaruh nyata terhadap bobot telur, hal ini karena konsumsi protein 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekentalan albumin telur, 

semakin kental maka telur akan semakin berat ini sejalan dengan pendapat 

Widjastuti dan Kartasudjana (2006), pada saat telur tidak dibentuk pada hari-hari 

tertentu, terjadi akumulasi protein sehingg a ketersediaan protein untuk 

membentuk satu butir telur pada hari berikutnya menjadi lebih banyak yang pada 

gilirannya telur yang dihasilkan menjadi lebih besar.  

Menurut Sumarni, dkk. (1995) klasifikasi standar berat telur di Jepang 

adalah sebagai berikut : a. Ukuran jumbo (>76 g), b. Extra large (70-77 g), c. 

Large (64-70 g), d. Medium (58-64 g), e. Medium small (52-58 g) dan e. small 

(<52 g). Menurut SNI (2008) bobot telur dikelompokkan menjadi tiga yakni : 

kecil (< 50 gram), sedang 50 gram sampai dengan 60 gram), dan besar (> 60 

gram). 

Tebal kerabang telur pada perlakuan A = 0,43 mm, perlakuan B = 0,44 

mm, perlakuan C = 0,44 mm dan perlakuan D = 0,44 mm. Menunjukkan hasil 

yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Menurut Yuwanta (2010), tebal kerabang telur 

dipengaruhi oleh faktor genetik, umur induk, molting, kesehatan ayam dan umur 

dewasa kelamin, Kerabang telur disusun oleh air (1,6%) dan bahan kering 

(98,4%) yang terdiri dari mineral (95,1%) dan protein (3,3%). Berdasarkan 
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penelitian Steward and Abbott (1972) menyatakan tebal kerabang telur berkisar 

antara 0,33 – 0,35 mm.  

Rataan index bentuk telur pada perlakuan A = 78,92, perlakuan B = 

77,75, perlakuan C = 78,05 dan perlakuan  D = 78,14. Hasil ini menunjukkan data 

yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Menurut Sudaryani (2003) bentuk telur 

dipengaruhi oleh ransum yang dimana pembentukan telur sebagaimana telah 

diuraikan baru akan terjadi bila ada material yang berupa unsur-unsur gizi 

pendukung pembentuk telur tersebut dan dalam keadaan normal telur akan keluar 

dari tubuh induk dengan bentuk oval dan berat standar. 

Bentuk telur yang normal yakni lonjong tumpul bagian atas dan runcing 

bagian bawah. Telur yang baik berbentuk oval dan idealnya mempunyai “shape 

index” (SP) antara 72-76. Telur yang lonjong SI =<72 dan telur bulat SI = >76 

(Sumarni,dkk., 1995).  

Kualitas Telur Bagian Dalam 

Kualitas internal telur dapat diartikan sebagai kondisi mutu telur yang 

secara keseluruhan merupakan pertimbangan dari kualitas tinggi atau rendahnya 

telur yang dihasilkan oleh peternak. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas telur 

yang tersaji pada tabel 9 menunjukkan berat albumin telur pada perlakuan A = 

37,26 gram, perlakuan B = 38,55 gram, perlakuan C = 38,08 gram dan perlakuan 

D = 42,10 gram. Menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05). Hal ini di 

sebabkan oleh penambahan APL yang berbeda-beda pada setiap perlakuan. 

Kandungan protein yang tinggi dalam pakan menyumbangkan protein yang tinggi 

pula di dalam putih telur (Argo et.al., 2013). Putih telur memilki kandungan air 

lebih banyak dibandingkan bagian telur lainnya sehingga akan mudah mengalami 

kerusakan selama penyimpanan (Romanoff dan Romanoff, 1963). 

Rataan tinggi albumin pada perlakuan A = 1,25 mm, perlakuan B = 1,25 

mm, perlakuan C = 1,21 mm dan perlakuan D = 1,26 mm. Hasil ini menunjukkan 

bahwa tinggi putih telur perlakuan D lebih tinggi  dibandingkan perlakuan A, B 

dan C diperoleh hasil yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Tinggi albumin sangat 

dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pakan, lama penyimpanan, kesehatan dan 

lingkungan. Protein pakan memberi pengaruh pada viskositas telur yang 

kemudian mempengaruhi indeks albumin, dimana indeks albumin itu sendiri 
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ditentukan oleh tinggi putih telur, kental dan diameternya, sehingga indeks 

albumin telur sangat dipengaruhi oleh protein pakan (Argo et al., 2013). semakin 

kental putih telur berarti semakin teinggi indeks albumin berarti semakin tinggi 

pula sumber protein pakan yang dikonsumsi (Sudaryani, 2003). 

Rataan berat kuning telur pada perlakuan A = 13,53 gram, perlakuan B = 

14,14 gram, perlakuan C = 14,02 gram dan perlakuan D = 14,06 gram. Hal ini 

menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Berat kuning telur yang 

diberikan pengaruh APL lebih tinggi dibandingkan  dengan perlakuan yang tidak 

diberikan APL. Menurut Sihombing, et al., (2006) menyatakan bahwa berat yolk 

dan ukuran besar kecilnya dipengaruhi oeh konsumsi protein, kuning telur yang 

kecil terbentuk apabila konsumsi protein rendah dan sebaliknya juka konsumsi 

protein tinggi maka akan terbentuk kuning telur yang lebih besar. Menurut Argo 

et al. (2013) berat yolk dipengaruhi oleh kandungan lemak karena deposit lemak 

terbanyak berada di dalam kuning telur, dimana asam lemak yang banyak terdapat 

pada kuning telur adalah linoleat, oleat dan  stearat. 

Untuk rataan warna kuning pada perlakuan A =  8,47, perlakuan  B = 

9,33, perlakuan  C  = 9,13 dan perlakuan D =  9,07. Hasil ini menunjukkan bahwa 

warna kuning  telur lebih tinggi pada perlakuan B dibandingkan dengan perlakuan 

A, C dan D diperoleh hasil yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Hal ini pengaruhi 

oleh bahan campuran pakan khusunya jagung. Menurut  Wahju (1988) jagung 

mengandung vitamin A sebesar 510 S.I, vitamin A bermamfaat sebagai pemberi 

pigmen warna kuning telur pada unggas. Pakan yang mengandung lebih banyak 

karoten seperti xantofil akan menyebabkan warna yolk semakin jingga kemerahan 

(Yamamoto et al., 2007). 

Rataan HU (haugh unit) pada perlakuan A = 91,91, pelakuan B = 92,02, 

perlakuan C = 91,87 dan perakuan D = 92,51. Hasil ini menunjukkan kualitas HU 

yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Nilai  haugh unit merupakan niai yang 

mencerminkan kekentalan putih telur yang berguna untuk menentukan kualitas 

telur. Nilai HU ditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yaitu korelasi antara 

bobot telur dan tinggi putih telur. Stadelman and Cotterill (1997) menyatakan 

bahwa nilai  HU tergantung pada tinggi rendahnya  bobot telur dan tebal albumin. 

Nilai HU juga dipengaruhi oleh kandungan ovomucin yang terdapat pada putih 
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telur (Stadelman dan Cotterill, 1995). Putih telur yang mengandung ovomucin  

lebih sedikit  maka akan lebih cepat mencair (Mountey,  1976).  

Haugh unit dipengaruhi umur  ayam, genotipnya, musim, kandungan 

nutrisi pakan, lama dan suhu selama penyimpanan. Umur ayam yang meningkat 

dan suhu lingkungan diatas 30
o
C menyebabkan penurunan nilai HU (Williams, 

1992).  Menurut Sudaryani (2000), nilai HU merupakan satuan yang digunakan 

untuk mengetahui kesegaran internal telur terutama putih telur. Makin encer putih 

telur maka makin kecil nilai HU sehingga kualitas telur akan semakin rendah. 

Nilai HU lebih dari 72 dikatergorikan sebagai telur berkualitas AA, nilai HU lebih 

60-72 sebagai telur berkualitas A, nilai HU 31-60 sebagai telur berkualitas B dan 

nilai HU kurang dari 31 dikategorikan sebagai telur berkualitas C (Mountey, 

1976).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

penambahan APL (aditif pakan layer) dengan dosis (1%, 2%, 3%) dalam ransum 

dapat meningkatkan kualitas telur ayam ras . Dengan demikian APL (aditif pakan 

layer) dapat menggantikan suplemen yang biasa diberikan peternak. 

Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis adalah perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh pemberian Aditif Pakan Layer (APL) 

terhadap kualitas telur pada peternak scara luas sebelum produk ini dipasarkan. 
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