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PENGARUH PEMBERIAN BEBERAPA LEVEL EFFECTIVE 

MICROORGANISME( EM4 ) TERHADAP KUALITAS 

EKSTERNALDAN INTERNAL TELUR 

AYAM RAS PETELUR 

 

ABSTRAK 

Oleh 

MIFTA ADI CANDRA 

B1D 212 183 

 Penelitian tentang pemberian beberapa level effective microorganisme 

(EM4) terhadap kualitas eksternal dan internal telur ayam ras petelur telah 

dilakukan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak,Fakultas 

Peternakan, Universitas Mataram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pemberian beberapa level effective microorganisme (EM4) terhadap 

kualitas eksternal dan internal telur ayam ras petelur. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ayam ras petelur berumur 32 minggu sebanyak 60 

ekor. Penelitian ini disusun dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan,setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam ras petelur. Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian ini di analisis menggunakan analisis varian ( 

anova) dengan penggunaan masing-masing perlakuan yaitu: P0 sebagai kontrol 

tidak menggunakan EM4, P1 dibeikan 2 cc yang dicampurkan denngan 2 liter air 

minum,P2 diberikan 3 cc yang dicampurkan dengan 2 liter air minum, P3 

diberikan 4 cc dicampurkan dengan 2 liter air minum. Variabel yang diukur 

adalah berat telur,berat jenis telur,indeks bentuk telur,indeks albumen,nilai haught 

unit,berat kerabang,tebal kerabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

untuk berat telur P0 61,58 gr, P1 56,96 gr, P2 60,76 gr, P3 66,93 gr, berat jenis 

telur P0 1,29 gr/ml, P1 1,06 gr/ml, P2 1,08 gr/ml, P3 1,12 gr/ml, indeks bentuk 

telur P0 0,77, P1 0,75, P2 0,78, P3 0,74, indeks albumen P0 8,17 mm, P1 10,85 

mm, P2 8,58 mm, P3 8,38 mm, nilai haught unit P0 101,79, P1 106,51, P2 101,96, 

P3 97,9, berat kerabang P0 7,45 gr, P1 7,40 gr, P2 6,87 gr, P3 8,10 gr, tebal 

kerabang P0 0,42 gr, P1 0,39 gr, P2 0,39 gr, P3 0,41 gr. Hasil analisis statistik 

yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian beberapa 
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level effective microorganisme (EM4) pada air minum berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap berat telur, sedangkan untuk berat jenis telur,indeks bentuk 

telur,indeks albumen, nilai haught unit, berat kerabang dan tebal kerabang tidak 

berbeda nyata (P>0.05). 

Kata Kunci : Ayam ras petelur, Effective Microorganisme, Telur, Kualitas  

Eksternal dan Internal  
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EFFECT OF GIVING LEVEL EFFECTIVE MICROORGANISM (EM4) 

TO EXTERNAL AND INTERNALEGGS QUALITY CHICKEN OF 

RAULTING CHICKEN 

 

ABSTRACT 

By 

MIFTA ADI CANDRA 

B1D 212 183 

 

 Research on the provision of several levels of effective microorganisms 

(EM4) on the external and internal quality of laying eggs has been done in the 

Laboratory of Animal Product Processing Technology, Faculty of Animal 

Husbandry, Mataram University. The purpose of this reseach was to determine the 

effect of several levels of effective microorganism (EM4) on the external and 

internal quality of laying eggs. The material used in this study is laying layer 

chicken age 32 weeks as many as 60 tail. This study was prepared with 

Completely Randomized Design (RAL) with 4 treatments and 3 replications, each 

replication consisted of 5 laying chickens. Data obtained from the results of this 

study in the analysis using the analysis of variance (anova) with the use of each 

treatment are: P0 as the control does not use EM4, P1 given  2 cc mixed with 2 

liters of drinking water, P2 given 3 cc mixed with 2 liters of drinking water, P3 

given 4 cc mixed with 2 liters of drinking water. The measured variables were egg 

weight, egg weight, egg index, albumen index, haught unit value, shell weight, 

thick of shell. The results showed that the mean for egg weight P0 61,58 gr, P1 

56,96 gr, P2 60,76 gr, P3 66,93 gr, egg weight P0 1,29 gr / ml, P1 1,06 gr / ml, P2 

1.08 gr / ml, P3 1.12 gr / ml, egg shape index P0 0.77, P1 0.75, P2 0.78, P3 0.74, 

Album index P0 8.17 mm, P1 10,85 mm, P2 8,58 mm, P3 8,38 mm, haught unit 

value P0 101,79, P1 106,51, P2 101,96, P3 97,9, shell weight P0 7,45 gr, P1 7.40 

gr, P2 6.87 gr, P3 8.10 gr, thick of P0 0.42 gr, P1 0,39 gr, P2 0,39 gr, P3 0,41 gr. 

The results of statistical analysis obtained in this study showed that the provision 

of several levels of effective microorganism (EM4) in drinking water gave no 

significant effect (P> 0,05) on egg weight, egg weight, egg index, albumen index, 
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haught unit, the weight of the shell and thick of the shell. 

Keywords: Laying chicken, Effective Microorganism, Egg, External and Internal  

Quality 

 

 

PENDAHULUAN 

Ayam ras petelur adalah salah satu jenis ternak unggas yang sangat 

popular di kembangkan dikalangan masyarakat, baik dalam skala kecil yang 

dikelola oleh keluarga atau sekelompok peternak maupun dalam bentuk industri 

peternakan dalam skala usaha yang cukup besar.Banong (2012) mengemukakan 

bahwa ayam ras petelur dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase starter (umur 1 hari-6 

minggu), fase grower pertumbuhan (umur 6-18 minggu), dan fase layer/petelur 

(umur 18 minggu - afkir).Khususnya fase grower, fase ini sangat berpengaruh 

pada saat fase produksi atau fase layer. 

Ayam ras petelur memerlukan pakan dengan nutrisi yang tepat untuk 

dapat menghasilkan produksi yang tinggi, kebutuhan nutrisinya dikhususkan 

untuk pertumbuhan dan produksi telur. Menurut Rasyaf (1991), dalam produksi 

telur ternak membutuhkan pakan, ketenangan, dan kesehatan. Selain itu produksi 

telur tergantung pada kemampuan genetis unggas serta kualitas pakan yang 

diberikan. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan kualitas telur yang 

baik maka perlu dimbangi dengan kualitas pakan secara lengkap. Pakan lengkap 

merupakan pakan yang mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan ternak 

unsur gizi tersebut di antaranya protein, energi, vitamin, mineral, dan air. 

Kualitas telur merupakan faktor yang terpenting dalam pemasaran karena 

berkaitan erat  dengan selera konsumen, baik kualitas telur utuh yang segar 

maupun telur awetan atau olahan. Pada telur utuh segar yang perlu diperhatikan 

kualitas eksternalnya yaitu: ukurantelur, bentuk oval, warna kerabang, tekstur  

kerabang halus, tidak ada kelainan-kelainan,dan bersih dari kotoran 

kandang. Sedangkan kualitas internalnya bila diteropong, ruang udaranya relative 

kecil, tidak mengalami perubahan isi didalamnya dan posisi kuning telur berada 

ditengah. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan  memecah kerabang telur, maka 
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didapatkan nilai indeks putih dan kuning telur tinggi serta putih telurnya kental 

dan jernih dengan nilai HU > 70. 

EM4 adalah salah satu bahan yang dicampurkan untuk fermentasi bahan 

pakan ternak yang banyak digunakan peternakan saat ini. EM4 dalam peternakan 

adalah Medium cair berwarna coklat kekuning kuningan yang menguntungkan 

untuk pertumbuhan dan produksi ternak dengan ciri-ciri berbau asam dan manis 

EM4 mampu memperbaiki jasad renik dalam saluran pencernaan ternak sehingga 

kesehatan ternak meningkat,tidak mudah stress dan bau kotorannya berkurang. 

Pemberian EM4 pada pakan ternak juga meningkatkan nafsu makan karena aroma 

asam manis yang ditimbulkan,EM4 juga tidak berbahaya karena tidak 

mengandung bahan kimia sehingga aman bagi ternak.  

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Batu Rujung Kelurahan 

Pagutan Barat-Mataram Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang  

dilaksanakan dari bulan Januari-Februari 2018 dan dilanjutkan dengan uji kualitas 

eksternal dan internal telur di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak 

(TPHT) Fakultas Peternakan Univeritas Mataram. Materi yang digunakan adalah 

ayam ras petelur yang berumur 32 minggu sebanyak 60 ekor. Kandang digunakan  

adalah kandang baterai berukuran panjang 25 cm, lebar 35 cm dan tinggi 35 cm, 

yang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat air minum. 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, 

tahap pemberian pakan dan minum, tahap pengambilan sampel, serta tahap 

pengukuran parameter. Parameter yang diukur adalah terdiri dari pengukuran 

kualitas eksternal dan internal dari telur ayam ras. Kualitas eksternal telur meliputi 

Kebersihan kerabang, warna kerabang, berat, volume, prediksi volume, berat 

jenis, lebar, panjang, dan indeks bentuk telur. Dan kualitas internal telur meliputi 

Tinggi, diameter albumen, indeks albumen, tinggi, diameter, berat, warna yolk, 

nilai haught unit, berat kerabang, tebal kerabang, dan diameter tongga udara. 

Pakan yang diberikan sebanyak 120 gr/ekor/hari dengan dua kali 

pemberian dan EM4 diberikan kedalam air minum. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan analisis varian (ANOVA) berdasarkan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (1991). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

KUALITAS EKSTERNAL 

Tabel 1. Rata-rata kualitas eksternal telur ayam ras 

No Parameter 
Nilai rata-rata parameter Keterangan 

P0 P1 P2 P3 

1 
Berat telur (gr ) 

61.58 

ᵇ 
56.96    60.76 ᵇ 66.93  ª 

 

2 Berat jenis telur ( gr) 1.29 1.06 1.08 1.12 NS 

3 Indeks bentuk telur 0.77 0.75 0.78 0.74 NS 

4 Lebar telur ( ml ) 41.32 39.54 41.69 41.95 TA 

5 Panjang telur (mm) 53.01 52.44 52.75 55.76 TA 

6 Volume telur (mm) 53.17 53,67 55.67 59.3 TA 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan ada 

perbedaan yang nyata ( P< 0.05) 

Tabel 2. Kebersihan Kerabang Telur Ayam Ras 

No Indikator 
Persentase (%) 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 

1 Bersih 17 4 17 8 46 

2 BintikMerah 4 17 4 13 38 

3 Kotor 4 4 4 4 16 

Total                                                                                                            100 

Tabel 3. Warna Kerabang Telur Ayam Ras 

No Persentase (%) 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 

1 Coklat 17 21 2,5 2,5 64 

2 Coklatmuda 8 4 2,5 2,5 38 

3 CoklatTua 0 0 0 0 0 

Total                                                                                                               100 
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Berat Telur 

Rata-rata berat telur ayam yang diberi EM4 dengan  level yang  berbeda  

berturut-turut sebagai berikut : P0 = 61,58 ; P1=56,97 ; P2 = 60,77 ; P3 = 66,93 

g/butir. Berat telur yang diperoleh dalam penelitian ini termasuk dalam kategori 

jumbo dan extra jumbo. Berat telur yang termasuk dalam kategori jumbo terdapat 

pada P3 = 66,93,dan kategori Extra jumbo  terdapat pada P0 dan P2,sedangkan P1 

termasuk kedalam kategori Large. Hal ini sesuai dengan pendapat (Anonim, 2013) 

yang menyatakan, bahwa berat telur kategori jumbo lebih dari 65 g/butir dan 

kategori extra jumbo berkisar antara 60-65 g/butir. 

Dari hasil analisis varian (lampiran 3) menunjukkan bahwapenambahan 

EM4 dengan level yang berbeda berpengaruh nyata ( P< 0.05) terhadap berat 

telur,uji lanjut menunjukkan bahwa rata-rata berat telur antara perlakuan P3 

berbeda nyata (P<0.05) dengan rata-rata berat telur pada perlakuan P0,P1 dan P2. 

Hal ini disebabkan kualitas ransum yang diberikan setiap perlakuan relatif sama 

dan umur ayam yang digunakan dalam penelitian ini juga sama yaitu umur 32 

minggu. 

Sesuai dengan pendapat Wahyu (1988) yang menjelaskan bahwa berat 

telur pada unggas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat genetik, tahap 

dewasa kelamin, umur, konsumsi pakan beserta zat-zat yang terkandung 

didalamnya seperti protein, lemak, karbohidrat dan vitamin.Yuwanta (2010) 

menyatakan bahwa apabila ayam bertelur pada umur dua puluh minggu maka 

berat telur akan terus meningkat secara cepat pada enam minggu pertama setelah 

bertelur,kemudian kenaikkan terjadi secara perlahan setelah tiga puluh minggu 

dan akan mencapai berat maksimal setelah umur lima puluh minggu. Pengaruh 

pemberrian EM4 dalam air minum terhadap berat telur ayam ras dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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 Gambar 1. Grafik rata-rata berat telur ayam ras 

Menurut Anggrodi (1985) berat telur dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

genetik, umur, tingkat dewasa kelamin, obat-obatan, penyakit, dan umur telur. 

Lebih lanjut 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 

defisiensi asam amino dan asam linoleat.  

Berat Jenis Telur 

Rata-rata beratjenis telur ayam ras yang diberi EM4 pada air minum 

dengan  level berbeda berturut-turut : P0= 1,04 g ; P1 = 1,06 g ; P2 = 1,08 g ; P3 = 

1,12 g.Dari hasil analisis varian (lampiran 3) menunjukan bahwa rata-rata berat 

jenis telur ayam ras petelur yang diberi EM4 dalam air minum antara perlakuan 

P0, P1, P2, maupun P3 memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap berat jenis telur. Tidak adanya perbedaan yang nyata terhadap berat jenis 

telur dari keempat perlakuan ini disebabkan karena persentase penggunaan 

mineral seperti kalsium dalam ransum relatif sama yang berkisar antara 3,31% - 

3,33%. 

Menurut Wahyu (1992), faktor terpentimg yang mempengaruhi ukuran 

telur adalah protein dan asam amino, karena sekitar 50% bahan kering telur 

mengandung protein sehingga penyediaan asam amino dalam sintesis protein 

sangat diperlukan untuk memproduksi telur. Berat jenis telur diperoleh dari 

hubungan antara berat telur dan volume telur. Pengaruh pemberian EM4 terhadap 

berat jenis telur ayam ras dapat dilihat pada gambar 2 : 
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Gambar 2. Grafik rata-rata berat jenis telur ayam ras  

Indeks Bentuk Telur 

Rata-rata indeks bentuk telur ayam yang diberikan EM4 pada air minum 

dengan  level  yang  berbeda berturut-turut sebagai berikut: P0 = 0,77 ; P1= 0,75 ; 

P2 = 0,78 ; P3 =0,74. Indeks bentuk telur yang lebih besar akan menampilkan 

telur yang lebih bulat, sedangkan indeks kecil telurnya panjang. Induk yang tua 

cendrung menghasilkan telur yang bulat, sedangkan induk muda bentuk telurnya 

lonjong, ukuran umur telur lebih dipengaruhi umur induk (Nurcahyo dan 

Widyastuti, 1997).  

Dari hasil analisis varian (lampiran 3) menunjukkan bahwa rata-rata 

indeks bentuk bentuk telur ayam ras yang diberi EM4 dalam air minum antara 

perlakuan P0, P1, P2, maupun p3 memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap indeks bentuk telur. Bell and Weaver (2002) menyatakan 

bahwa indeks telur diperoleh dari hasil pengukuran panjang dan lebar telur 

(lebar/panjang) dan kisaran indeks telur yang normal antara 0,70-0,74. Bentuk 

telur dipengaruhi oleh lebar tidaknya diameter isthmus. Semakin lebar diameter 

isthmus, maka bentuk telur yang dihasilkan cendrung bulat dan apabila diameter 

isthmus sempit,maka bentuk telur yang dihasilkan cendrung lonjong. Semakin 

tinggi nilai indeks telur, mka bentuk telur tersebut akan semakin bulat (Pilliang 

1992 dan Septiawan, 2007). Pengaruh pemberian EM4 terhadap indeks bentuk 

telur ayam ras dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik rata-rata indeks bentuk telur ayam ras  

Yuwanta (2004), menyatakan bahwa indeks bentuk telur akan menurun 

dengan bertambahnya umur, pada awal penluran berkisar antara 77 dan pada akhir 

peneluran 74. Indeks bentuk telur yang diperoleh cenderung lebih lonjong. Hal ini 

berkaitan dengan bentuk telur pada awal dan menuju puncak produksi bentuk telur 

cenderung bulat. Indeks bentuk telur akan mengalami penurunan sejalan dengan 

bertambahnya umur. 

 

KUALITAS INTERNAL 

Tabel 4. Rata-rata Kualitas Internal Telur Ayam Ras  

No Parameter 
Nilai rata-rata parameter Keteranga

n 
P0 P1 P2 P3 

1 Tinggi albumen(mm) 9,66 11,68 10,99 10,21 TA 

2 
Diameter albumen 

(mm) 120,05 

107,9

4 

127,5

6 

122,8

3 
TA 

3 Indeks albumen (mm) 8,17 10,85 8,58 8,38 NS 

4 Tinggi yolk (mm) 16,11 14,87 15,28 16,04 TA 

5 Diameter yolk (mm) 58,78 59,46 62,02 63,98 TA 

6 Berat yolk (gr) 13,74 13,3 15,63 13,61 TA 

7 Warna yolk 11,16 11,5 10,5 10,6 TA 

8 
Haugt unit (hu) 101,79 

106,5

1 

101,9

6 97,9 
NS 
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9 Beratkerabang (gr) 7,45 7,4 6,87 8,1 NS 

10 Tebalkerabang (mm) 0,42 0,39 0,39 0,41 NS 

11 Ronggaudara (mm) 14,71 11,52 13,27 14,92 TA 

Keterangan :   NS: Non significant 

  TA : Tidak dianalisis  statistik 

Indeks Albumen 

Rata-rata indeks albumen telurayamyang diberi EM4dengan level  yang 

berbedaberturut-turut ; P0= 8,17; P1= 10,85; P2= 8,58 ; P3= 8,38 mm.Dari hasil 

analisis varian (lampiran 3) menunjukkan bahwa rata-rata indeks albumen telur 

ayam ras petelur yang diberi EM4 dalam air minum antara pelakuan P0, P1, P2, 

maupun P3 memberikan pengaruh yang tidak bebeda nyat (P>0,05) terhadap 

indeks albumen telur. Hal ini disebabkan persentase protein dalam ransum relatif 

sama. 

Menurut Stadellman and Cotteril (1995) putih telur atau albumen 

mempunyai persentase sebesar 60% dari total berat telur. Persentase putih telur 

pada ayam petelur bervariasi tergantung dari umur ayam,strain,dan umur dari 

telur. Menurut Romanoff (2011) penurunan indeks putih telur disebabkan oleh 

penguapan gas CO₂ dan air dalam telur sehingga sifat basa dari putih telur naik 

kemudian menyebabkan serabut ovomucin menjadi rusak. Nilai putih telur turun 

lebih cepat setelah 3 minggu penyimpanan ketika disimpan pada suhu 25˚C. 

Indeks putih telur akan turun sebesar 40% dalam 20 jam pada suhu 32˚C. 

Perubahan kekentalan putih telur dapat disebabkan oleh umur ayam dan 

peningkatan lama simpan telur.Pengaruh pemberian EM4 pada air minum 

terhadap indeks albumen telur ayam ras dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik  rata-rata indeks albumen telur ayam ras   

HU Telur 

Rata-rata nilaihaugh unit telurayamyang diberikanEM4 dengan level 

yang berbeda berturut-turut; P0= 97,01; P1= 106,51; P2= 101,96; P3= 97,90. Dari 

hasilpenelitiandiperoleh rata-rata HU darikeempatmacamperlakuanberkisarantara 

90,9sampai 123,84 ataudigolongkankualitas AA. MenurutstandarUnited State 

Department of Agriculture (USDA) nilai HU lebihdari 72 digolongkankualitas 

AA (SudaryanidanSantoso, 2000). 

Dari hasil analisis varian ( lampiran 3) menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai HU telur ayam ras petelur yang diberi EM4 dalam air minum antara 

perlakuan P0, P1, P2, maupun P3 memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap nilai HU telur. Semakin tinggi nilai HU, maka semakin tinggi 

kualitas putih telurnya (Stadellman dan Cotteril, 1995). Pengaruh pemberian EM4 

dalam air minum terhadap nilai HU telur ayam ras dapat dilihat pada gambar 5. 

Gambar 5. Grafik rata-rata nilai HU telur ayam ras  
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Nilai HU dipengaruhi genetik,umur ayam,musim,kondisi penyimpanan 

dan makanan (Budiman,1991). Kualitas telur dapat ditentukan melalui penetapan 

nilai HU. Menurut Buckle et al. (1986),bahwa penetapan ini berdasarkan tingkat 

keenceran albumen mempunyai kolerasi positif dengan nilai HU. Menurut 

Stadellman dan Cotteril (1995) kandungan ovomucin didalam putih telur 

mempengarauhi nilai HU putih telur yang semakin tinggi,maka nilai HU yang 

diperoleh semakin tinggi. 

 

Berat Kerabang Telur 

Rata-rata Berat kerabang telur ayam yang diberi EM4 pada air minum 

dengan level yang berbeda tiap perlakuan berturut-turut ; P0= 7,50; P1= 7,40; P2= 

6,87; P3= 8,10 g. Hasil penelitian ini diperoleh berat kerabang telur antara 6,87-

8,10 g, angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Abdallah et al., (1993) 

dengan berat kerabang telur antara 5,50-5,90 g, sedangkan Amrullah (2004) berat 

kerabang telur yang baik sekitar 4,55-4,62 g. 

Dari hasil analisis varian (lampiran 3) menunjukkan bahwa rata-rata berat 

kerabang telur ayam ras petelur yang diberi EM4 pada air minum antara perlakuan 

P0,P1,P2 maupun P3 memberikan pengaruh yang  tidak berbeda nyata ( P>0,05) 

terhadap berat kerabang telur. Hal ini disebabkan karena persentase penggunaan 

kalsium dalam ransum yang relatif sama berkisar 3,31%-3,33%,serta penggunaan 

fosfor dalam ransum berkisar 0,52%-0,78%. Kalsium dibutuhkan untuk proses 

pembentukan kerabang telur,jika kebutuhan kalsium dalam telur tidak terpenuhi 

akan menyebabkan kerabang telur menjadi tipis,akibatnya telur akan mudah retak 

dan pecah. Mineral yang sangat berperan dalam proses pembentukan kerabang 

telur adalah kalsium dan fosfor. Apabila asupan mineral yang dibutuhkan kurang 

maka deposisi mineral (kalsium dan fosfor) secara langsung akan mengambil 

cadangan mineral pada tulang tibia untuk proses pembentukan kerabanag telur 

(Suprapto dkk,2005). 

Ensminger (1992) menjelaskan bahwa kandugan kalsiumdan fosfor 

dalam pakan berperan terhadap kualitas kerabang telur,seperti ketebalan, berat dan 

struktur kerabang telur. Kualitas kerabang telur tergantung dari kemampuan 
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unggas dalam mengabsorbsi kalsium yang ada dalam pakan,kualitas kerabang 

telur ditentukan oleh tebal,berat dan struktur kerabang telur. 

Amrullah (2003) menyatakan bahwa berat kerabang telur secara 

kuantitatif adalah 10-13% dari total berat telurnya dan berat kerabang telur sangat 

dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi dan umur ternak. Pengaruh pemberian 

EM4 melalui air minum terhadap berat kerabang telur ayam ras dapat dilihat pada 

gambar 6. 

Gambar 6. Grafik rata-rata berat  kerabang  telur ayam ras  

Tebal Kerabang Telur 

Rata-rata tebal kerabang telur ayam yang diberikan EM4 pada air minum 

dengan level yang berbeda berturut-turut ; P0= 0,42; P1= 0,39; P2= 0,39; P3= 

0,41 mm. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan pendapat (Idrisdan Thohari,1998) yang menyatakan bahwa tebal kerabang 

telur ayam yang ideal yaitu antara 0,33-0,36 mm. Sedangkan menurut Steward 

dan Abbot (1972) tebal kerabang telur pada umumnya berkisar antara 0,33-0,35 

mm. 

Dari hasil analisis varian ( lampiran 3) menunjukkan bahwa rata-rata 

berat kerabangtelur ayam ras petelur yang diberi EM4 pada air minum antara 

perlakuan P0,P1,P2, maupun P3 memberikan pengaruh yang tidak berbdea nyata 

(P>0,05) terhadap tebal kerabang telur. Pengaruh yang tiak berbeda nyata 

terhadap tebal kerabang pada penelitian ini menunjukkan baha kandungan kalsium 

(Ca) pada ransum digunakan dalam pakan ayam ram petelur relatif hampir sama 

sehingga tidak dapat mempengaruhi tebal kerabang telur. Oleh karena itu, 

kandungan kalsium (Ca)dan fosfor (P)dalam pakan masih pada standar mutu 
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pakan ayam petelur yang baik dan telah cukup terpenuhi. Kalsium dalam ransum 

berkisar 3,31%-3,32% sedangkan kandungan fosfor berkisar 0,52%-0,78%. 

Menurut Oguntunji dan Alabi (2010),ketebalan kerabang juga 

dipengaruhi oleh faktor yang bersifat genetik,kalsium dalam pakan,dan 

manajemen seperti temperatur lingkungan,stres,penyakit dan pakan. 

Ditambahakan pula oleh Koelkebeck (2003), bahwa ketebalan kerabang 

ditentukan oleh kecepatan Ca dideposit selama pembentukan kerabang dalam 

uterus. Jika telur hanya sebentar dalam uterus maka ketebalan kerabang rendah 

dan sebaliknya. Pengaruh pemberian EM4 pada air minum terhadap tebal 

kerabang telur ayam ras dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik rata-rata tebal kerabang telur ayam ras  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian EM4 dengan level yang berbeda berpengaruh nyata (P< 0.05) 

terhadap berat telur,sedangkan terhadap kualitas eksternal dan internal telur 

lainya tidak berbeda nyata (P>0.05) 

2. Pada  level pemberian  EM4  dengan level 4cc/2 liter air minum dapat 

menghasilkan berat telur yang tergolong jumbo. 

 

 

 

 

 



18 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Amrullah, I.K. 2003.Nutrisi AyamPetelur. Seri BeternakMandiri. Cetakan 

Pertama. Penerbit Lembaga Satu Gunung budi, Bogor. 

 

Anggorodi, R. 1985.  Ilmu Bahan Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia. 

Jakarta. 

Anonim, 2013.Petelur Komresial Coklat Type Sedang.Petunjuk Dasar Nutrisi dan 

Manajemen Feed Technology.Cp Indonesia. 

 

Anonim, 2000.Sukses Akim Setelah Temukan Ayam Bekung Arabika.Dalam 

Surabaya Post.06 Februari. 

 

Anonim, 2013.Petelur Komresia lCoklat Type Sedang.Petunjuk Dasar Nutrisi dan 

Manajemen Feed Technology.Cp Indonesia. 

 

Banong, S. 2012. Manajemen Industri Ayam Ras Petelur. Masagena Press, 
Makassar. 

 

Boling, S. D., M. W. Dauglas, M. L. Johnson, X. Wang, C.M. Parsons, K. W. 

Koelkebeck, and R. A. Zimmermant. 2000. The Effects of Dietary 

Availablephosphorus Levels and Phytaseon Performance of Young and 

Older Layinghens.Poult. Sci. 79:224-230. 

 

Bappenas, 2010.Beternak AyamPetelur.Http://www.ristek.go.id. Diaksestanggal 

30 Januari 2017. 

 

Basuki, T., dan R, Wiryasamita, 1987.Improvemen Of  The Nutritive Value Of 

Straw By Biological Treatment. 

 

Bell, D. dan Weaver.2002.Commercial Chicken Meat and Egg.Kluwer Academic 

Publishers, United States of America. 

 

Buckle, A.K.,A.R. Edward, G.H. Fleet dan M. Wotton. 1987. IlmuPangan. 

Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

Buckle, A.K.,A.R. Edward, G.H. Fleet dan M. Wotton. 1986. 

IlmuPangan.DiterjemahkanolehH.PurnomodanAdiono.U.LPress.Jakarta. 

 

Buckle, A.K.,A.R. Edward, G.H. Fleet dan M. Wotton. 1985. 

IlmuPangan.Terjemahan: H. PurnomodanAdion UI Press, Jakarta. 

 

Budiman. 1991. Kualitas Telur Ayam Konsumsi. Poultry Indonesia, No 16 :19 

 

Djamalin, D. 1974. MakananTernak.SNAKMA. Malang. 

 

Ensminger, M.E. 1992. Poultry Science. Interstate Publisher Inc, Danville,Illinois. 

http://www.ristek.go.id/


19 
 

 

Hartadi, H., Soedomo,S., Soekamto,L., Tilman, A.D. 1990. Tabel Komposisi 

Bahan Makanan untuk Indonesia.Yayasan Recofler Yogyakarta. 

 

Hartadi, H., S, Reksohadiprodjo, dan Tilman,A.D., 1991.Tabel Komposisi Pakan 

untuk Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 

 

Holcomb. M., D. Parks., and S. Lesson. 1984. Calcium and Phosphorus 

Metabolism and Egg Shell Formation of Hens Fed Different Amounts of 

Calcium. Poultry Science.71: 482- 489. 

 

Kartasudjana, R. dan E. Suprijatna. 2006. Manajemen Ternak Unggas. Penebar 

Swadaya, Jakarta.  

 

Nurcahyo E.M., danWidyastuti YE. 1997. Usaha Pembesaran Ayam Kampung 

Pedaging.PenebarSwadaya, Jakarta. 

 

Oguntunji, A.O. and O.M. Alabi.2010.Influence of High Environmental 

Temperature on Egg Production and Shell Quality: a Review.World’s 

Poultry Science Journal.66: 739-750. 

 

Pilliang, W. 1992.Peningkatan BiovilabilitasDedakPadiMelalui Proses 

FermentasiDenganAspergillusniger.PusatPenelitiandanPengembanganPete

rnakan.BalaiPeternakanTernakCiawi, Bogor. 

 

Rahmadi, F.I. 2009.Manajemen PemeliharaanAyamPetelur di PeternakanDony 

Farm KabupatenMagelang.Program Diploma III AgribisnisPeternakan. 

FakultasPertanianUniversitasSebelasMaret. Surakarta. 

 

Rasyaf, M. 1990. PenyajianMakananAyamPetelur. PenerbitKanisius. Yogyakarta. 

 

Rasyaf, M. 1996.  PengelolaanPenetasan. PenerbitKanisius. Yogyakarta. 

 

Rashaf,  M.  1991.  PengelolaanProduksiTelur. Kanisius.Yogyakarta. 

 

Romanoff, A.L. and A.J. Romanoff., 1963.The Avian Egg.Jhon Willey and 

Sons.Inc New York. 

 

Sarwono, B. 1994. Pengawetan Telur Dan Manfaatnya. PT. Penebar Swadaya, 

Jakarta. 

 

Sarwono.B., B.A. Murtidjodan A. Daryanto.2001. Telur Pengawetan dan 

Manfaatnya.Seri Industri Kecil. Cetakan 1.PenebarSwadaya. Jakarta. 

 

Scott,M.l.,M.C.Nesheim., and R.J.Young.1982.Nutrition of the 

Chickens.Publ.M.L.ScottAssoc.,Ithaca,N.Y 

 

Septiawan, R. 2007. Respon Produktivitas dan Reproduktivitas Ayam Kampung 



20 
 

dengan Umur Induk yang Berbeda.Skripsi.Fakultas Peternakan.Institut 

Pertanian Bogor, Bogor. 

 

Standar Nasional Indonesia Nomor 3926-2008 Tentang Telur Ayam Konsumsi. 

2008. Jakarta. Badan Standardisasi Nasional. 

 

Stadellman, W.J. dan O.J. Cotteril, 1995.Egg Science and Technology.4
th 

ed. 

tehAvi Publishing Co. Inc. New York.
 

 

Sudarmono, A.S. 2003.Pedoman Pemeliharaan Ayam Ras Petelur. Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

 

Sudaryani, T. 2008. KualitasTelur.PenebarSwadaya . Jakarta. 

 

Sudaryani dan Samosir, 1997.Mengatasi Permasalahan Beternak Ayam.Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

 

Suprapti, L. 2002. Pengawetan Telur, TelurAsin, TepungTelur, danTelurBeku. 

Penerbitkanisius.Yogyakarta. 

 

Suprijatna, E., U. Atmomarsono, dan R. Kartasudjana.2005.Ilmu Dasar Ternak 

Unggas.Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Wahju, J. 1988. Ilmu Nutrisi Unggas. UGM Press: Yogyakarta. 

 

Winarno, F. G. 2002. Telur:Komposisi, PenanganandanPengolahannya. M-Brio 

Press, Bogor. 

 

Yuwanta, T. 2010. Telu rdan Kualitas Telur.GadjahMada University Press.

 Yogyakarta. 

 

Yuwanta, T. 2004. Dasar TernakUnggas. Kanisius, Yogyakarta.  


