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PENGARUH PEMBERIAN  PAKAN SUPLEMEN LAYER(SPL) 
TERHADAP KUALITAS INTERNAL TELUR AYAM RAS 

DI KAWASAN PETERNAKAN AYAM RAS DESA 
SANTONG KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 
ABSTRAK 

 
Oleh 

YANI WAWAN INDRIANI 
B1D014293 

 
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Suplemen Pakan Layer (SPL) terhadap kualitas internal telur ayam ras di kawasan 
peternakan ayam ras, Desa Santong, Kecamatan Kayangan,  Kabupaten Lombok 
Utara. Telah dilakukan pada bulan April – Mei 2018. Penelitian  dilakukan pada 
10 peternak dengan kepemilikan  masing-masing  500-1000 ekor  umur ayam  6- 
24 bulan  dan penelitian ini bersifat participatory research. Rancangan percobaan 
yang  digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dan dianalisis menggunakan 
uji T dengan dua perlakuan yaitu perlakuan pertama  penambahan top mix 0,9 
persen  dan mineral 0,9 persen  dan perlakuan kedua penambahan SPL sebanyak 
1,27 persen dalam pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan SPL 
sebanyak 1,27 persen  dalam pakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
bobot telur, tinggi albumen, bobot albumen, bobot yolk dan HU (Haugh Unit) 
tetapi berbeda nyata terhadap warna yolk (P<0,05). Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan SPL bisa menggantikan top mix dan mineral 
bahkan dapat menjadikan warna yolk lebih kuning. 

Kata kunci : Telur ayam ras, suplemen pakan layer, kualitas internal telur 
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THE EFFECT OF LAYER FEED SUPPLEMENT (LFS)  TO THE 
INTERNAL QUALITY OF FINAL STOCK CHICKEN EGG 

 IN THE POULTRY  FARM OF SANTONG VILLAGE,  
NORTH LOMBOK REGENCY 

 
ABSTRACT 

 
By 

 
YANI WAWAN INDRIANI 

B1D014293 
 

 

 This study aimed to determine the effect of layer feed supplement on the 
internal quality of eggs  had been carried out on the layer farm on April- Mei 2018 
in Santong Village, Kayangan District, North Lombok Regency. This study was 
conducted on 10 farmers that had  500-1000 chickens 6-24 months old and this 
research was participatory research. The experimental design used was a 
Randomized Block Design and analyzed using T test with two treatments,  the 
first treatment was  added top mix 0.9 persen and mineral 0,9 persen and the 
second treatment  was added 1.27 persen layer feed supplement in feed. The 
results showed that the addition of 1.27 persen LFS in the feed had no significant 
effect (P> 0.05) on th egg weight, high albumen , albumen weight, yolk weight 
and HU (Haugh Unit) but significantly different on yolk color (P < 0.05). Based 
on the results it can be concluded that added of layer feed supplement can replace 
top mix and minerals ,and  made  the color yolk more yellow 

 

Keywords: Final stock, layer feed supplements, egg internal quality  
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PENDAHUUAN 

Kebutuhan produk makanan bergizi terutama produk makanan asal hewani 

saat ini terus mengalami peningkatan salah satunya telur. Telur unggas (ayam) 

mempunyai kandungan asam amino esensial dan non esensial yang cukup lengkap 

dan merupakan salah satu sumber penghasil protein hewani tertinggi sehingga 

sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Kebutuhan telur yang 

terus mengalami peningkatan tidak lepas dari pengaruh bertambahnya jumlah 

penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap penting protein hewani bagi tubuh  

Saat ini industri peternakan ayam ras petelur merupakan penyumbang 

terbesar kebutuhan telur nasional termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tetapi 

kebutuhan masyarakat masih belum mampu terpenuhi oleh produksi lokal 

sehingga harus didatangkan dari luar pulau lombok seperti pulau jawa dan bali. 

Menurut Asnawi dkk (2017) produksi telur ayam ras di Nusa Tenggara Barat 

(NTB) baru mencapai 700.000 butir perhari sedangkan kebutuhan telur di NTB 

sebanyak 1,3 juta butir perhari. Kekurangan telur tersebut membuat telur dari 

Jawa  dan Bali  masuk sebanyak 600.000 butir per hari. Melihat peluang tersebut 

tentunya produsen industri lokal ayam petelur  yang di NTB khususnya di pulau 

Lombok harus meningkatkan produksi telur mereka untuk memenuhi kebutuhan 

tesebut 

 Namun permasalahan yang dihadapi oleh peternak ayam ras petelur lokal 

yaitu  produksi dan kualitas telur yang dihasilkan masih rendah. Walapun nutrisi 

pakan yang diberikan sudah mencukupi akan tetapi produksi telur masih 

dikatagorikan rendah seperti pakan ayam petelur yang diberikan oleh peternak di 

Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdiri dari campuran jagung dedak dan 

kosentrat dengan perbandingan 50 : 30 : 20, dengan kandungan protein 15 -17 

persen, energi 2800 kk, lemak 3-4,5persen, serat kasar 5-10 persen (Asnawi Dkk., 

2017).  

Guna mengatasi permasalahan tersebut perlu diberikan  pakan tambahan 

yang kaya asam amino terutama lysine dan methionin agar dapat meningkatkan 

kualitas pakan ayam ras petelur. Salah satu bahan pakan tambahan yang telah 

dibuat hasil kerjasama dengan LPPM-IPB adalah Suplemen Pakan Layer (SPL). 

Kandungan yang terdapat dalam SPL adalah asam amino lysine dan methionine 
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sintetis yang mudah diserap dalam pencernaan ayam ras. Salah satu unsur pakan 

yang sangat penting bagi ayam ras yang sedang bertelur adalah DL-Methionine 

(Asnawi dkk,2017). Untuk membuktikan efektifitas SPL tersebut perlunya 

dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian SPL terhadap kualitas internal 

telur ayam ras  

MATERI DAN METODE 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  20 butir telur yang diambil 

dari 10 peternak dengan 2 perlakuan  yaitu 10 butir yang diberikan SPL dan 10 

butir yang menggunakan top mix dan mineral  yang selanjutnya di analisa di Lab 

TPHT.  Menimbang semua sampel bobot telur menggunakan timbangan analitik. 

Mengukur tinggi albumen, bobot albumen, bobot yolk telur. Mengukur warna 

yolk telur menggunakn roche yolk colour fan. Perhitungan nilai Haugh Unit (HU) 

menggunakan rumus :  

Haugh Unit = 100 log (H + 7,57–1,7 W0,37) 

Keterangan :  H  =Tinggi albumen kental (mm) 

   W  =Bobot telur (g) 

   HU=Kekentalan Telur 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil penelitian tentang kualitas internal telur ayam yang diberikan 

dengan top mix dan mineral (A) dengan yang diberikan SPL  (B) 

Variabel 
Perlakuan 

A B 

Bobot telur (g) 60,56 ± 4,84a 61,25 ± 4,65a 

Tinggi albumen (mm) 8,98 ± 0,62a 8,81 ± 0,78a 

Bobot albumen (g) 36,96 ± 3,61a 37,96  ±  3,94a 

Bobot yolk (g) 16,16 ± 1,68 a 15,23  ±  1,03a 

Warna yolk  (RYCF) 10,50 ± 0,53a 12,50  ±  0,53 b 

Haugh Unit 94,98 ± 3,97 a 93,26 ±  3,12a 
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Keterangan  :Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan berbeda 

tidak nyata (P>0,05) dan superskrip yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukan berbeda nyata (P<0,05) 

Bobot Telur 

   Berdasarkan hasil pengukuran kualitas telur yang tersaji pada tabel 2 

menunjukan bobot telur pada perlakuan A adalah 60,59 g dan perlakuan adalah B 

61,25 g. Hasil yang diperoleh selama penelitian ini masih dalam kisaran normal 

sesuai dengan pendapat Sarwono (1994) bahwa bobot telur ayam ras yang normal 

berkisar 55-62g/butir. Hasil analisis menunjukan bobot telur berbeda tidak nyata 

(P> 0,05) antara ayam yang diberikan SPL dengan suplemen (top mix dan mineral 

) yang biasa digunakan peternak ayam ras di Desa Santong Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara.  

 Jika dilihat pada tabel 1 komposisi bahan pakan dan nutrisinya 

menunjukan kandungan yang hampir sama sehingga tidak mempengaruhi bobot 

telur  antara pakan yang diberikan SPL dengan suplemen (top mix dan mineral) 

yang biasa digunakan peternak. Sesuai dengan pendapat Maulana, dkk.( 2017) 

adanya keseimbangan zat gizi dalam pakan pada masing – masing perlakuan tidak 

akan mempengaruhi bobot telur. Sesuai dengan pendapat (Purnamaningsih 2010) 

kandungan protein pakan 13 - 17% tidak berpengaruh terhadap bobot telur, 

sebaliknya bobot telur akan meningkat jika kadar protein mencapai lebih dari 

17%. Selain dari asupan pakan bobot telur juga ditentukan oleh beberapa hal, 

antara lain oleh faktor keturunan, pakan, sistem pemeliharaan, iklim, air minum, 

dan umur ayam (Suprapti .,2002) 

 

Bobot Albumen 

 Hasil penelitian bobot albumen ayam ras  yang diberikan SPL 1,27% 

berbeda tidak nyata (P> 0,05) dibandingkan dengan suplemen yang biasa 

digunakan peternak ayam ras di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara. 

 Tabel 2 menunjukan nilai yang relatif sama untuk bobot albumen yaitu 

perlakuan A 36,96 g dan perlakuan  B 37,96 g. Hal ini disebabkan karena pada  

pakan yang diberikan SPL memiliki komposisi yang hampir sama dengan 
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suplemen yang biasa digunakan peternak, terutama kandungan protein, lemak dan 

mineral. Menurut Argo dkk ( 2013) menyatakan bahwa kandungan protein dalam 

pakan yang tinggi menyumbangkan protein yang tinggi pula dalam putih telur.  

 Secara statistik hasil bobot albumen ini memang menunjukan hasil yang 

tidak berbeda nyata tetapi jika dilihat dari nilainya terdapat kcenderungan bahwa 

perlakuan B yang menggunakan SPL nilainya lebih besar 2,7 % dibandingkan 

perlakuan A. Hal ini diduga disebabkan karena kandungan asam amini lysine dan 

methionin dalam SPL   

Tinggi Albumen 

   Tabel 2 menunjukan nilai yang relatif sama untuk tinggi albumen yaitu 

perlakuan A 8,98 mm dan perlakuan B 8,81 mm. Hasil analisinya menunjukan 

hasil yang berbeda tidak nyata (P> 0,05). Menurut (Agro et al.,2013) bahwa tinggi 

albumen sangat dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pakan,lama 

penyimpanan,kesehatan dan lingkungan. Pada penelitian ini penambahan SPL 

pada pakan belum memberikan perbedaan yang nyata karena komposisi nutrisi 

pakan yang dikonsumsi ternak hampir sama. Untuk lama penyimpanan  juga tidak 

berpengaruh karena telur dari dua perlakuan ini di ambil dan diuji pada waktu 

yang bersamaan, sehingga meskipun ada proses penyimpanan telur sebelum diuji 

waktu yang digunakan sama. Untuk kesehatan dan lingkungan ternak  pada 

penelitian untuk kedua perlakuan ini juga relatif sama, sehingga tidak 

mempengaruhi tinggi albumen  

Bobot Yolk 

   Hasil penelitian bobot yolk dapat dilihat pada tabel 2. Bobot yolk pada 

perlakuan B (15,23 g) lebih rendah dibandingkan perlakuan A(16.16 g). Hasil 

analisis menunjukan bahwa pengaruh penggunaan SPL  tidak  berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap bobot yolk ayam ras di Desa Santong Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara 

 Menurut Agro dkk. (2013), bobot yolk dipengaruhi oleh kandungan lemak 

karena deposit lemak terbanyak berada di dalam yolk telur. Asam lemak yang 

banyak terdapat pada yolk telur adalah linoleat, oleat dan stearat yang berfungsi 

untuk peningkatan yolk telur. Faktor yang mempengaruhi bobot yolk telur adalah 
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kandungan lemak dan protein dalam telur. Pada penelitian ini penggunaan SPL 

yang ditambahkan dalam pakan tidak  memberikan perbedaan yang nyata 

terhadap bobot yolk karena komposisi protein dan lemak dalam pakan juga 

hampir sama. Yuwanta (2010), proses pembentukan yolk menghasilkan bobot 

yolk  yang berbeda-beda tergantung dari kemampuan genetis masing-masing 

individu unggas tersebut. 

Warna Yolk 

  Warna yolk ( kuning telur) diukur dengan memberikan skor nilai pada 

yolk  dengan cara membandingkan dengan nilai pada kipas roche (egg yolk colour 

fan). Warna yolk pada perlakuan A adalah  10,50 dan perlakuan B adalah 12,50 . 

Pada hasil analisis  menunjukan bahwa pemberian SPL dengan suplemen (top mix 

dan mineral) yang biasa digunakan peternak memberikan warna yolk  berbeda  

nyata (P< 0,05), artinya  penggunaan SPL berpengaruh terhadap warna kuning 

telur  hal ini disebabkan karena  kandungan vitamin A yang terdapat dalam SPL  

lebih banyak dari top mix dan mineral. Romanoff dan Romanoff (1963), 

menyatakan bahwa warna kuning telur dipengaruhi oleh penggunaan vitamin A 

yang berbeda dalam ransum penelitian. Ditambahkan Wiradimadja (2004)  Selain 

sebagai antioksidan vitamin A juga berfungsi untuk meningkatkan jumlah pigmen 

karoten pada kuning telur dan peningkatan pigmen karoten dapat meningkatkan 

warna kuning pada telur. Warna kuning dari telur ini sangat erat kaitannya dengan 

tingginya kandungan vitamin A. Warna pada yolk didapatkan dari jagung yang 

merupakan bahan yang mengandung xanthopil yang memberikan warna yolk 

semakin kuning. Warna yolk dalam penelitian ini berkisar 11-12 adalah sudah 

mendekati selera konsumen, Menurut Sudaryani (2003) warna yolk telur lebih 

berpengaruh pada selera konsumen dan secara umum konsumen lebih menyukai 

yolk telur dengan warna yolk kemerahan dengan skor antara 11 - 12 . Semakin 

tinggi warna yolk telur maka semakin baik kualitas telur tersebut (Muharlien, 

2010), maka dapat disimpulkan bahwa skor warna yolk yang didapatkan pada 

penelitian ini terdapat dalam kategori baik 

Nilai Haugh Unit 

  Haugh Unit HU adalah indikator untuk menilai kesegaran telur. Nilai HU 

yang dipengaruhi oleh lama simpan telur. Semakin cepat nilai HU diukur  
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semakin tinggi nilai HU telur, artinya telur tersebut semakin segar, begitu pula 

sebaliknya (Asnawi dkk.,2017). Nilai HU yang dihasilkan berdasarkan tabel 2 

pada perlakuan A (94,32)  dan perlakuan B( 93,26)  . Hasil analisis menunjukan 

nilai HU berbeda tidak  nyata (P >0,05) disebabkan karena waktu pengambilan 

dan pengukuran dilakukan dalam waktu yang tidak lama sejak telur dikeluarkan 

(ovoposisi) sehingga hasilnya tidak mengalami perbedaan yang nyata. Faktor 

yang mempengaruhi HU adalah kekentalan albumen . Semakin kental albumen 

akan mengakibatkan HU semakin tinggi (Scoot dkk.,1982). Ditambahkan juga 

oleh Stadellman dan Cotteril (1995) faktor yang mempengaruhi nilai HU adalah 

tinggi albumen dan berat telur. Pada penelitian ini berat telur dan tinggi albumen 

yang di hasilkan berbeda tidak nyata, sehingga nilai HU yang dihasilkan juga 

menunjukan hasil yang berbeda tidak nyata. 

 Rataan nilai HU selama penelitian berkisar antara 94,32-93,26 ,  dengan 

demikian rataan nilai  HU ini tergolong dalam kualitas AA. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sudaryani (2008) bahwa penentuan kualitas telur berdasarkan standar 

United State Departement of Agriculture (USDA) untuk telur yang memiliki nilai 

HU lebih dari 72 termasuk dalam kualitas AA. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji kualitas internal telur setelah dianalisis simpulkan bahwa  

penambahan SPL(1,27%) pada campuran pakan dapat menggantikan top mix dan 

mineral serta dapat menjadikan warna yolk yang lebih kuning 
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