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PENGARUH PEMBERIAN  SUPLEMEN PAKAN LAYER (SPL) 

TERHADAP KUALITAS EKSTERNAL TELUR AYAM RAS  

DI KAWASAN PETERNAKAN AYAM RAS DESA 

 SANTONG KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

ABSTRAK 

 

Oleh: 

 

ZAETUN SAHRANI 

B1D014301 

 

 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Suplemen Pakan 

Layer (SPL) terhadap kualitas eksternal telur ayam di Kawasan Peternakan Desa 

Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara telah dilaksanakan pada 

bulan April-Mei 2018. Perlakuan yang diberikan pada ayam adalah dengan 

penambahan Top mix 0,9 persen dan mineral 0,9 persen sebagai peerlakuan A dan 

penambahan SPL 1,27 persen sebagai perlakuan B. Peternak yang dilibatkan 

dalam penelitian berjumlah 10 orang dengan kepemilikan ayam masing-masing 

500-1000 ekor dengan umur 6-24 bulan. Variabel yang diamati adalah kualitas 

eksternal (bobot telur, index telur, tebal kerabang, dan bobot kerabang). 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dan ditabulasi 

menggunakan Microsoft Excel kemudian dianalisis menggunakan analisis T-test. 

Hasil menunjukan pengaruh yang berbeda tidak nyata  (P>0,05) terhadap kualitas 

eksternal telur sehingga SPL dapat mengganti penggunaan top mix dan mineral. 

 

Kata Kunci: Ayam ras petelur, Kualitas eksternal, SPL 
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THE EFFECT OF LAYER FEED SUPPLEMENT (LFS) ON THE 

EXTERNAL QUALITY OF FINAL STOCK CHIKEN EGG  

IN THE POULTRY FARM OF SANTONG VILLAGE  

NORTH LOMBOK REGENCY 

 

 

ABSTRACT 

 

 

By: 

 

ZAETUN SAHRANI 

B1D014301 

 

The research aimed to determine the effect of Layer Feed Supplement (LFS) on 

the external quality layer eggs on the layer farm in Santong Village, Kayangan 

Subdistrict, North Lombok Regency, was carried out in April-May 2018. The 

treatment given to layers was added 0,9 percent of Top mix and 0,9 percent 

minerals as a A treatment and added of 1.27 percent Layer Feed Suplement as a B 

treatment. Farmers involved in this research was amounted to the 10 people with 

layers ownership within 500-1000 layers which aged 6-24 months. The variables 

observed were eksternal quality (egg weight, egg index, shell thickness, and shell 

weight). The design used was a Randomized Block Design and tabulated using 

Microsoft Excel then analyzed using a T-test analysis. The results showed not 

significant effect (P> 0.05) on the ekternal quality of the layers egg so the 

conclution on this research was the Layer Feed Suplement can replace the us of 

top mix and minerals. 

 

Keywords: Final stock, Ekternal egg quality, Layer feed suplement. 
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PENDAHULUAN 

Usaha peternakan menunjukan prospek yang sangat cerah dan mempunyai 

peranan penting dalam kebutuhan masyarakat. Perkembangannya memberikan 

kontribusi yang nyata dalam membangun ketersediaan sumber protein asal unggas 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dewasa ini perkembangan ternak unggas 

berkembang sangat pesat dibandingkan dengan ternak lainnya yaitu salah satunya 

adalah ayam petelur yang produksi utamanya adalah telur. 

Saat ini industri peternakan ayam ras petelur merupakan penyumbang 

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

Potensi peternakan unggas sebagai aktifitas usaha dalam 

mengentaskan/mengurangi kemiskinan didaerah KLU sangat terbuka dan 

memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini didukung oleh sumber daya lokal yang 

cukup memadai,seperti kesediaan bahan pakan unggas yang tinggi dan harga 

relatif murah,sosial budaya masyarakat dan potensi lahan yang tersedia. Di 

samping itu pemasaran produk asal unggas masih terbuka lebar, terbukti bahwa 

kebutuhan telur ayam ras di NTB  masih didatangkan dari daerah luar seperti Bali 

dan Jawa. Usaha budidaya ayam petelur di NTB masih memiliki prospek yang 

cukup bagus karena antara kebuutuhan dan supply masih belum seimbang dimana 

kebutuhan telur sebanyak 1,3 juta butir per hari namun masih diproduksi baru 

mencapai 700.000 butir per hari.Kekurangan tersebut yang membuat telur 

produksi dari Bali dan Jawa masuk sebanyak 600.000 butir perhari. 

Hasil Kajian Asnawi et al.  (2017) di peroleh hasil bahwa permasalahan 

yang dihadapi peternak ayam ras petelur di Kabupaten Lombok utara adalah 

rendahnya produksi dan kualitas telur yang dihasilkan,sehingga hotel-hotel yang 

ada dikawasan wisata enggan menggunakan telur berasal dari wilayah KLU. 

Produksi telur ayam ras yang dipelihara peternak di KLU rata-rata 63,3 persen  ± 

1,37 persen , puncak produksi sebesar 79,20 ±16,20.salah satu faktor yang 

menyebabkan produksi dan kualitas telur rendah adalah pakan ayam petelur di 

KLU terdiri dari campuran jagung, dedak dan konsentrat petelur berbanding 

50:30:20, dengan kandungan protein sebesar15-17 persen, energi 2800kkal, lemak 

3 - 4,5 persen, serat 5-10 persen.Walaupun nutrisi pakan yang diberikan sudah 

mencukupi , akan tetapi produksi telur masih dikategorikan rendah. 
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Kualitas merupakan ciri-ciri dari suatu produk yang menentukan derajat 

kesempurnaan yang akan mempengaruhi penerimaan konsumen.Kualitas telur 

dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu kualitas internal dan kualitas 

ekternal,dalam hal ini yang akan diteliti adalah kualitas ekternal telur yang 

meliputi bobot telur, indeks telur, tebal kerabang, dan bobot kerabang. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan perbaikan melalui penelitian 

pemberian Suplemen Pakan Layer (SPL) terhadap produksi dan kualitas ekternal 

telur ayam ras petelur. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di kandang peternakan rakyat di Desa Santong, 

Kecamatan Kayangan, Kabupaten lombok Utara , Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang dilakukan mulai dari bulan April - Mei dan dilanjutkan dengan Uji Kualitas 

ekternal di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (TPHT) Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam ras  petelur yang 

diambil dari 10 peternak dari masing masing peternak diambil 2 butir telur, jadi 

jumlah telur sebanyak 20 butir. Telur-telur tersebut dikelompokkan menjadi 2 

perlakuan yaitu 10 butir telur yang menggunakan SPL merupakan perlakuan A 

dan 10 butir telur menggunakan top mix dan mineral perlakuan B selanjutnya 

memberikan tanda dengan menggunakan kertas label pada semua sampel telur, 

menimbang berat telur utuh untuk semua sampel menggunakan timbangan 

analitik, mengukur index yaitu panjang dan lebar telur semua sampel 

menggunakan jangka sorong, mengukur tebal kerabang semua sampel 

menggunakan mikrometer sekrup, menimbang berat kerabang dengan timbangan 

analitik, mencatat semua hasil yang telah didapat selama penelitian berlangsung, 

serta dokumentasi setiap kegiatan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan  hasil uji kualitas eksternal telur setelah dianalisis didapatkan 

hasil bahwa penambahan SPL pada campuran pakan menunjukan hasil yang 
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berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot telur, index telur, tebal kerabang, dan 

bobot kerabang. 

Pengaruh pemberian SPL terhadap Bobot Telur 

Tabel 1. Hasil uji kualitas eksternal telur yang diberikan SPL (A) dengan yang 

diberikan top mix dan mineral (B) dalam pakan. 

variabel diamati 
perlakuan  

A B 

Bobot telur (g) 60.56 ± 4.84
 a
 61.25 ± 4.65

 a
 

Index telur 75.68 ± 3.19
 a
 76.71 ± 4.37

 a
 

Tebal kerabang (mm) 0.42 ± 0.03
 a
 0.43 ± 0.02

 a
 

Berat kerabang (g) 7.44 ± 2,38 
 a
 8.06 ± 1.05

 a
 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

Berdasarkan hasil variabel yang diukur pada tabel 2 rata-rata bobot telur 

ayam yang diberi Top mix dan mineral (60,56 g) sedangkan pemberian SPL 

(61,25 g) dari hasil tersebut diperoleh hasil berbeda tidak nyata (P>0,05). Ini 

disebabkan oleh pengaruh kandungan Ca dan P yang ada pada pakan yang 

diberikan hampir sama yaitu pada top mix dan mineral masing-masing 3,71 

persen dan 0,89 persen sedangkan  pada SPL Ca dan p masing-masing 3,75 persen 

dan 0,93 persen. Jadi dapat disimpulkan SPL dapat mengganti pemberian top mix 

dan mineral  sebagai tambahan pakan yang diberikan pada ayam ras petelur. 

Roland et al. (1985) disitasi oleh Harmayanda et al. (2016) merekomendasikan 

agar ayam petelur mengkonsumsi Ca sebesar 3,75 g/ekor/hari. dan pakan yang 

mengandung Ca sebesar 2,25-6 persen dapat menghasilkan bobot telur antara 

60,8-61,3 gram. Menurut North dan Bell (1990) ,ukuran telur terdiri dari ukuran 

kecil yaitu dengan bobot telur kurang dari 47,2 gram, ukuran medium dengan 

bobot telur 47,2 – 54,2 gram, ukuran besar dengan bobot telur 54,4 – 61,4 gram 

dan ukuran jumbo dengan bobot telur lebih dari 61,5 gram. Dari hasil penelitian 

didapatkan bobot telur yaitu 60,56-61,25 dan ini termasuk dalam ukuran telur 

besar. sedangkan Di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan negara maju 

lainnya klasifikasi  standar berat telur perbutirnya telah dilakukan secara seksama 
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sesuai dengan harga jualnya. Menurut Sumarni et al. (1995) klasifikasi standar 

berat telur di Jepang adalah : ukuran jumbo (>76 g), extra large (70-77 g), large 

(54-70 g), medium (58-64 g), medium small (52-58 g), dan Small (<52 g). karena 

berkisar antara (58-64 g).dari pendapat ini ukuran telur yang didapat tergolong 

dalam telur medium. 

 

Pengaruh pemberian SPL terhadap Index Telur 

 

Index telur didapat dari hasil bagi antara lebar dan panjang telur.. Index 

bentuk telur pada pemberian top mix dan mineral yaitu 75,68 sedangkan pada 

pemberian SPL 76,71. Dari hasil tersebut menunjukan hasil berbeda tidak nyata 

(P>0,05).  

Menurut Sumarni et al. (1995) Bentuk telur yang normal yakni  tumpul 

bagian atas dan runcing bagian bawah. Telur yang baik berbentuk oval dan 

idealnya mempunyai “shape index” (SI) anatara 72-76. Telur yang lonjong 

mempunyai SI<72 dan telur bulat SI>76. Jadi dari hasil penelitian bentuk telur 

merupakan telur berbentuk oval karena hasil menunjukan index antara 75,68-

76,71 g dan merupakan bentuk telur yang ideal. Gunawan (2010) menyatakan 

bahwa bentuk telur yang baik adalah proposional , tidak benjol, tidak terlalu 

lonjong, dan juga tidak terlalu bulat. Telur dengan bentuk proposional yaitu telur 

yang memiliki indeks telur antara 70-75 persen. Telur dengan bentuk oval 

memudahkan pada saat transportasi dan penyimpanan karena telur dengan bentuk 

oval tidak mudah pecah ataupun retak saat ditempatkan pada egg tray meskipun 

egg tray tersebut ditumpuk dan mempermudah pada saat pemanenan atau 

pengambilan telur. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soewarno (2013) yang 

menyatakan bahwa telur berbentuk oval hanya memungkinkan menggelinding 

pada satu arah, sehingga dapat diarahkan untuk mempermudah pemanenan telur 

yang telah terkumpul di bagian luar kandang, dan menjaga keutuhan serta 

kebersihan telur. Bentuk telur dipengaruhi oleh faktor genetik. Induk ayam selalu 

bertelur dengan urutan bentuk yang sama yaitu bulat, panjang, dan lonjong. Telur 

pertama yang dihasilkan induk lebih kecil dari pada yang dihasilkan berikutnya. 

Ukuran telur akan meningkat seiring dengan semakin teraturnya induk bertelur. 
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Ukuran telur akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kandungan 

protein pakan. Cuaca juga berpengaruh karena cuaca panas akan mempengaruhi 

kondisi kandang dan menyebabkan menurunnya ukuran telur. 

Sudaryani (1996) menyatakan bentuk telur dipengaruhi juga oleh ransum. 

Pembentukan telur baru akan terjadi bila ada material yang berupa unsur-unsur 

gizi pendukung pembentukan telur tersebut.dalam keadaan normal telur akan 

keluar dari tubuh induk dengan dengan bentuk oval dan berat sesuai standar atau 

berat yang wajar. Index telur dapat digunakan untuk menentukan kualitas secara 

fisik, karena index telur akan berpengaruh terhadap bentuk telur dan fungsi 

reproduksi. 

Pengaruh pemberian SPL terhadap Tebal Kerabang 

Tebal kerabang pada pemberian top mix dan mineral 0,42 mm sedangkan 

pada pemberian SPL 0,43 mm, ini menunjukan hasil yang berbeda tidak nyata 

(P>0,05). Kerabang telur sebagian besar disusun oleh kalsium. Barbosa et al. 

(2006) menyatakan, semakin tinggi pH darah maka jumlah kalsium dalam darah 

yang digunakan untuk pembentukan kerabang semakin berkurang, akibatnya 

kerabang menjadi lebih tipis. Tebal kerabang memiliki korelasi positif. Semakin 

tebal kerabang, maka akan semakin berat bobot telurnya. Kebutuhan kalsium akan 

terpenuhi oleh pakan, sehingga kerabang telur yang dihasilkan tidak tipis. Tebal 

tipisnya kerabang telur dipengaruhi strain ayam, umur induk, pakan, stres, dan 

penyakit pada induk. Semakin tua umur ayam maka semakin tipis telur yang 

dihasilkan, hal ini dikarenakan ayam tidak mampu memproduksi kalsium yang 

cukup guna memenuhi kebutuhan kalsium dalam pembentuka kerabang ( Grieve, 

2004). Komposisi kerabang telur terdiri atas 98,2 persen kalsium, 0,9 persen 

magnesium dan 0,9 persen fosfor (Stadelman dan Cotteril, 1973).  Berdasarkan 

penelitian Steward and Abbott (1972) menyatakan tebal kerabang telur berkisar 

antara 0,33 – 0,35 mm. Sedangkan dari hasil penelitian tebal kerabang yaitu 

berkisar antara 0,43 – 0,42 mm ini merupakan hasil yang lebih tebal dibandingkan 

dengan penelitian dari Steward and Abbot (1972). Oleh karena itu kandungan 

kalsium dalam pakan sangat dibutuhkan untuk membantu pembentukan kerabang 

telur yang normal. 
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Pengaruh pemberian SPL terhadap Bobot Kerabang 

Hasil penelitian pada bobot kerabang pada pemberian top mix dan mineral 

7,44 g sedangkan pada pemberian SPL 8,06 g ini menunjukan hasil yang berbeda 

tidak nyata (P>0,05). Bobot kerabang dipengaruhi oleh kandungan nutrien 

ransum, kesehatan, managemen pemeliharaan, dan kondisi linkungan. Bobot 

kerabang akan sangat tergantung dari ketebalan kerabang,semakin tebal kerabang 

maka bobot kerabang akan semakin tinggi.  

Pembentukan kerabang telur dimulai sebelum telur masuk ke uterus. Telur 

tersebut berupa yolk yang telah mengalami pembungkusan oleh putih telur di 

magnum serta membran kerabang di isthmus. Sekelompok kecil kalsium telah  

terlihat pada membran kerabang bagian luar sebelum telur meninggalkan isthmus. 

Kerabang pertama yang dibentuk yakni inner shell berupa mammilary layer yang 

tersusun atas kristal kalsit diikuti dengan outher shell yang dua kali lebih tebal 

dari pada inner shell (Suprijatna et al.,2005). Proses pembentukan kerabang telur 

memerlukan waktu sekitar 20 jam. Sumber kalsium untuk produksi kerabang telur 

yaitu dari pakan dan tulang Secara normal berasal langsung dari pakan, tapi ada 

juga yang berasal dari timbunan kalsium tulang medulair terutama pada malam 

hari apabila ayam tidak tidak makan (Suprijatna et al., 2005). Pakan yang 

dikonsumsi pada umumnya sudah habis tercerna pada saat pembentukan 

kerabang. Kalsium pakan yang tertinggal di saluran pencernaan sangat sedikit. 

Jika absrobsi kalsium yang ada tidak memenuhi kebutuhan pembentukan 

kerabang, kalsium diambil dari tulang (Riczu dan Korver, 2009). Pakan ayam 

petelur mengandung 3-4 persen kalsium (Harms et al., 1996). Rata- rata 

kebutuhan kalsium untuk ayam petelur tipe medium umur 21- 40 minggu yaitu 

3,00 persen sedangkan untuk umur lebih dari 40 minggu yaitu 3,25 persen ( North 

dan Bell, 1990).  
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KESIMPULAN 

Pemberian SPL 1,27 persen dalam pakan memberikan pengaruh yang sama 

dengan pemberian top mix 0,9 persen dan mineral 0,9 persen terhadap kualitas 

eksternal telur (bobot, index, tebal kerabang, dan bobot kerabang) di kawasan 

peternakan ayam ras Desa Santong Kabupaten Lombok Utara. 
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