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PENGARUH LEVEL PEMBERIAN PROBIOTIK HIGH ENERGY 

 NUTRITION - BOOSTER ORGANIC SUPPLEMENT (HEN-BOS) 

PADA AIR MINUM TERHADAP KUALITAS FISIK TELUR  

AYAM RAS PETELUR 

 

INTISARI 

 

Oleh 

NIZARUL ARSANI 

B1D014188 

 

           Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh level pemberian high energy 

nutrition – booster organic supplement pada air minum terhadap kualitas fisik telur ayam 

ras petelur. Penelitian ini dilakukan di UD. Sarian Ilir dusun Jabon, desa Menemeng, 

kecamatan Peringgerata, kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang 

dilaksanakan dari bulan Juni - Juli 2018. Penelitian menggunakan ayam ras petelur 

berumur 32 minggu sebanyak 60 ekor dan menggunakan analisis varians atas dasar 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan 

terdiri dari 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam. perlakuan yang diberikan 

P0 (0cc) ; P1 (5cc) ; P2 (10cc) ; dan P3 (15cc). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pemberian HEN-BOS memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap berat 

telur, berat yolk, berat albumen dan indeks albumen dimana pemberian HEN-BOS 10 

cc/10 liter menghasilkan berat yang lebih tinggi jika dibandingkan perlakuan lainnya, 

pemberian HEN-BOS berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap indeks bentuk telur, 

warna yolk, indeks yolk, dan nilai Haugh Unit (HU) dan kebersihan kerabang telur yang 

dihasilkan sangat bagus, namun telur yang dihasilkan menghasilkan kerabang yang lebih 

tipis secara signifikan, akan tetapi tebal kerabang masih sesuai dengan standar Steward 

dan Abbott, (1972). 

 

Kata Kunci : Ayam Ras Petelur, Telur, Kualitas Telur, Probiotik, High Energy Nutrition 

                        – Booster Organic Supplement. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF THE PROVISION OF THE PROBIOTIC HIGH ENERGY 

NUTRITION - BOOSTER ORGANIC SUPPLEMENT (HEN-BOS)  

IN DRINKING WATER ON PHYSICAL QUALITY OF EGG  

LAYING HENS 
 

By 

NIZARUL ARSANI 

B1D014188 

 

            The study was conducted to determine the effect of nutrition - booster organic 

supplement on high drinking water on the physical quality of laying hens eggs. This 

research was conducted at UD. Sarian Ilir, hamlet of Jabon, Menemeng village, 

Peringgerata sub-district, Central Lombok district, West Nusa Tenggara. Which was 

carried out from June to July 2018. The study used laying hens aged 32 weeks as many as 

60 birds and used analysis of variance on the basis of Completely Randomized Design 

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

consisted of 5 chicken tail. treatment given P0 (0cc) ; P1 (5cc) ; P2 (10cc) ; and P3 

(15cc). From the results of the study it can be concluded that the administration of HEN-

BOS has a significant effect (P<0.05) on egg weight, yolk weight, albumen weight and 

albumen index where the 10 cc/10 liter HEN-BOS gives higher weight compared to other 

treatments HEN-BOS administration had no significant effect (P>0.05) on egg shape 

index, yolk color, yolk index, and Haugh Unit (HU) value and the cleanliness of the egg 

shell produced was very good, but the eggs produced produced a thinner shell. 

significant, but the thickness of the shell is still in accordance with the standards of 

Steward and Abbott, (1972). 

 

Keywords : Laying Hens, Eggs, Egg Quality, Probiotics, High Energy Nutrition–Booster 

                    Organic Supplement.  
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PENDAHULUAN 

Telur merupakan bahan makanan yang mengandung nilai gizi yang 

sangat tinggi, sekaligus sebagai sumber protein hewani. Namun demikian telur 

mempunyai sifat fisik yang mudah rusak, terutama bila tidak dilakukan 

penyimpanan yang baik. Dengan demikian kualitasnya akan cepat menurun, 

sehingga akan merugikan pihak produsen maupun konsumen (Riyadi, 1998).  

Kualitas telur merupakan faktor yang terpenting dalam pemasaran karena 

berkaitan erat dengan selera konsumen. Telur yang berkualitas tinggi adalah telur 

yang umumnya dipilih oleh konsumen. Sebaliknya pada telur berkualitas rendah 

akan menjadi permasalahan dan diperlukan solusi dari permasalahan tersebut. 

Kualitas telur menjadi patokan utama keberhasilan dalam dunia peternakan.  

North dan Bell (1990) dalam Toriq dkk, (2017) menyatakan kualitas telur 

adalah istilah umum yang mengacu pada beberapa standar yang menentukan baik 

kualitas Internal dan eksternal. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas telur 

adalah keadaan kesehatan ternak. Umumnya untuk menjaga kesehatan ternak, 

peternak menggunakan suplemen tambahan berupa antibiotik. Disisi lain, Soeripto 

(2002) menyatakan bahwa penggunaan antibiotik yang berlebihan atau dalam 

dosis rendah tetapi diberikan terus-menerus dapat meninggalkan residu pada 

produk ternak. Dalam kaitan ini telur pun berpotensi mengandung residu 

antibiotik. Untuk menghindari bahaya tersebut, peran antibiotik ini dapat 

digantikan oleh probiotik.  

Probiotik adalah bakteri hidup sebagai suplemen makanan yang memiliki 

pengaruh menguntungkan dengan mempertahankan mikroba intestinal (Fuller, 

1992). Menurut Kompiang (2009) dalam Sari dkk, (2015) menyatakan, bahwa 

probiotik juga dapat mempertahankan kualitas telur dengan menjaga kesehatan 

ternak serta meningkatkan penyerapan mineral dan asam amino.  

Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah HEN-BOS (High 

Energy Nutrition–Booster Organic Supplement). Dimana HEN-BOS merupakan 

produk fermentasi dari teknologi terbaru bidang peternakan dan pertanian. HEN-

BOS mengandung mikroorganisme lactobacillus spesies yang dikelola oleh CV. 

Anugrah Surabaya. HEN-BOS merupakan probiotik yang bisa menggantikan 
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peran antibiotik dan perlu dilakukan penelitian sebagai suplemen pada unggas 

untuk menghasilkan telur yang berkualitas lebih baik.   

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UD. Sarian Ilir, Dusun Jabon, desa Menemeng, 

kecamatan Peringgerata, kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang 

dilaksanakan dari bulan Juni - Juli 2018 dan dilanjutkan dengan uji kualitas 

eksternal dan internal telur di Laboraturium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak 

(TPHT) Fakultas Peternakan Universitas Mataram.  

Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan, setiap ulangan 

terdiri dari 5 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan sebanyak 60 ekor. 

Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

 P0 : Ayam tanpa diberikan HEN-BOS 

 P1 : Ayam diberikan HEN-BOS 5cc/10 liter air minum 

 P2 : Ayam diberikan HEN-BOS 10cc/10 liter air minum 

 P3 : Ayam diberikan HEN-BOS 15cc/10 liter air minum 

Bahan pakan yang digunakan dalam menyusun pakan penelitian : 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Ras Petelur Fase Layer 

Nutrisi Fase Layer 

Me (Kcal/kg) 2850 

Protein (%) 17-18 

Calcium (%) 2,5 – 3,5 

Phosphor (%) 0,50 – 0,60 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Ayam Ras Petelur 

Bahan 
Pakan 

ME 
(Kcal/kg) 

Protein Kasar 
(%) 

Serat Kasar 
(%) 

Calcium 
(%) 

Phosphor 
(%) 

Jagung  3.37 8.6 2 0.02 0.1 

Konsentra

t 
2.85 36 8 10 0.5 

Dedak 1.63 12 13 0.12 0.21 

Sumber : Scoot, 1982 ; Wahju, 2004. dan Amrullah, 2002.  

Tabel 3. Susunan Pakan Ayam Ras Petelur 
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Bahan Pakan 
Level 

Bahan 
ME 

Protein 
Kasar 

Calcium 
 

Phosphor 
 

 (%) (Kcal/kg) (%) (%) (%) 

Jagung 49 826.5 10.44 2.9 0.145 

Konsentrat 29 1651.3 4.21 0.0098 0.049 

Dadak Halus 22 358.6 2.64 0.0264 0.0462 

Jumlah 100 2836.4 17.29 2.9362 0.2402 

Kebutuhan 100 2850 17 - 18 2.5 – 3.5 0.50– 0.60 

 

Metode Penelitian  

             Pengukuran kualitas telur untuk pengujian eksternal dan internal 

dilakukan pada minggu terakhir penelitian, dimana setiap perlakuan dan ulangan 

masing-masing 3 butir telur dan setiap telur diberi kode sesuai perlakuan. Jadi 

jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 36 butir telur.  

 Adapun cara kerja dalam melakukan pengamatan terhadap kualitas 

eksternal dan kualitas internal telur adalah : 

a. Kualitas eksternal telur 

Table 4. Cara kerja melakukan pengamatan kualitas eksternal telur 

No. Parameter Cara Kerja 

1 Kebersihan Kerabang  
Mengamati kebersihan kerabang, kemudian 
telur dibersihkan menggunakan kapas dan 
alkohol 70% 

2 Warna Kerabang  Mengamati warna kerabang 

3 Berat Telur  Menimbang telur dengan timbangan analitik 

6 Lebar Telur 
Mengukur lebar telur dengan menggunakan 
jangka sorong 

7 Panjang Telur Mengukur panjang telur dengan jangka sorong 

8 Indeks Bentuk Telur 

Menghitung indeks bentuk (IB) telur dengan 
rumus : 

IB = 
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b. Kualitas internal telur 

Tabel 5. Cara kerja melakukan pengamatan kualitas internal telur 

No Parameter Cara Kerja 

1 Berat Albumen 
Memisahkan yolk dari albumen dengan 
menggunakan yolk separator 

2 Tinggi Albumen 
Mengukur tinggi albumen dengan 
menggunakan depth micrometer (mm) 

3 Diameter Albumen 

Mengukur panjang dan lebar telur dengan 
menggunakan jangka sorong, Kemudian 
menhitung rata-ratanya (mm). 
 

4 Indeks Albumen 
Indeks albumen  

= 
                   

                     
  

5 Berat Yolk 
Memisahkan yolk dari albumen dengan 
menggunakan yolk separator. 

6 Tinggi Yolk 
Mengukur tinggi yolk dengan menggunakan 
depth micrometer (mm). 

7 Diameter Yolk 
Mengukur tinggi yolk dengan menggunakan 
jangka sorong. 

8 Indeks Yolk 
Indeks albumen  

= 
                

                  
  

9 Warna Yolk 
Menentukan warna yolk dengan roche colour 
fan. 

10 Nilai Haught Unit 

Menghitung nilai HU (Haught Unit)  dengan 
rumus : 
HU = 100 Log (H + 7,57 –          ) 
Keterangan : 
HU : Haught Unit 

H : Tinggi putih telur (mm) 
  W : Berat telur (g) 

11 Berat Kerabang 
Menimbang kerabang telur dengan timbangan 
analitik. 

12 Tebal Kerabang 
Mengukur tebal kerabang telur dengan manual 
egg shell. 

13 Diameter Rongga Udara 
Mengukur diameter rongga udara dengan 
menggunakan jangka sorong. 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 

varians atas dasar Rancangan Acak Lengkap (RAL) apabila terjadi perbedaan 
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antara perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel 

and Torrie, 1992). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengaruh level pemberian probiotik HEN-BOS pada air 

minum terhadap kebersihan kerabang disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh level pemberian HEN-BOS pada air minum terhadap 

kebersihan 

             kerabang telur ayam ras petelur  

Perlakuan 
Sangat Bersih 

(Butir) 

Bersih 

(Butir) 

Kotor 

(Butir) 

Sangat Kotor 

(Butir) 

P0 2 5 2 0 

P1 2 6 0 1 

P2 2 5 2 0 

P3 1 5 3 0 

Total  7 21 7 1 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Kebersihan Kerabang  

Kondisi kerabang menentukan dalam  kualitas telur secara eksternal 

seperti retaknya kerabang, tekstur kerabang, warna kerabang dan kebersihan 

kerabang (Indratiningsih, 1996). Kualitas telur semakin baik jika kerabang telur 

dalam keadaan bersih dan tidak ada kotoran apapun. Kotoran yang terdapat pada 

kerabang telur dapat menurunkan kualitas telur. Dari 36 butir sampel hasil 

penelitian pengaruh level pemberian HEN-BOS pada air minum menghasilkan 

kerabang dengan kategori kebersihan sangat bagus. Dapat disimpulkan semua 

hasil perlakuan yang didapat dari kategori sangat bersih 7 butir, bersih 21 butir, 

kotor 7 butir dan sangat kotor 1 butir.   

 

Hasil penelitian pengaruh level pemberian probiotik HEN-BOS pada air 

minum terhadap kualitas fisik telur ayam ras petelur disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh level pemberian HEN-BOS pada air minum terhadap kualitas 

fisik 

             telur ayam ras petelur  

Parameter 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Berat Telur (g) 56.38±3.70a 56.04±1.38a 63.55±0.86b 59.91±1.97ab 

Indeks Bentuk Telur 0.78±0.04a 0.77±0.00a 0.76±0.00a 0.76±0.01a 

Tebal Kerabang (mm) 0.44±0.03b 0.45±0.02b 0.39±0.03a 0.41±0.01ab 
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Warna Yolk (Skor) 7.89±0.19a 8.33±0.34a 8.11±0.70a 7.89±0.38a 

Berat Yolk (g) 13.48±1.10a 13.93±0.81ab 15.24±0.22b 14.85±0.86ab 

Indeks Yolk 0.43±0.08a 0.40±0.02a 0.42±0.01a 0.42±0.01a 

Berat Albumen (g) 33.17±2.63a 33.03±0.60a 38.97±0.74b 35.75±3.01ab 

Indeks Albumen 0.12±0.01ab 0.11±0.00a 0.13±0.01ab 0.14±0.01b 

Nilai H.U (Haugh Unit) 98.42±6.25a 95.32±1.47a 99.93±3.22a 102.36±4.14a 

Keterangan : Huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda 

                    nyata (P>0.05). 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Telur 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

HEN-BOS pada air minum terhadap berat telur, berbeda nyata (P<0.05) pada 

perlakuan P2. Rataan berat telur tertinggi P2 63.55 g/butir, P3 59.91 g/butir, P0 

56.38 g/butir dan yang terendah  P1 56.04 g/butir.  

Wahju, (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 di dalamnya seperti protein, 

lemak, karbohidrat dan vitamin. 

Pemberian probiotik HEN-BOS sejumlah 10 cc/10 liter lebih efektif 

dengan menghasilkan telur yang lebih berat, berat telur hasil penelitian berkisar 

56-63 g yang mana berat telur seperti ini termasuk dalam klasifikasi telur extra 

besar. Sesuai dengan pendapat Hadiwiyoto, (1983) bahwa berat telur ayam ras 

berkisar antara 55-65 g yang termasuk dalam kalsifikasi telur extra besar. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Bentuk Telur 

Indeks bentuk telur digunakan sebagai indikasi untuk mengukur tingkat 

kelonjongan atau bulatnya telur. 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, maka bentuk 

telur tersebut akan semakin bulat (Pilliang, 1992). 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

HEN-BOS pada air minum terhadap indeks bentuk telur, tidak berbeda nyata 

(P>0.05). Rataan indeks bentuk telur tertinggi P0 0.78, P1 0.77, P2 dan P3 

menghasilkan indeks bentuk telur yang sama yaitu 0.76. 
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Sarwono, (1997) menyatakan perbedaan bentuk dapat terjadi karena 

adanya berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain sifat genetis, umur ayam, 

waktu bertelur dan sifat-sifat fisiologis yang terdapat pada induk. Nilai indeks 

telur yang tinggi bukan berarti telur berkualitas baik, karena bentuk telur yang 

baik mempunyai indeks telur sebesar 0.74 (Indratiningsih dan Rihastuti, 1996). 

Hasil penelitian didapatkan indeks bentuk telur yang bervariasi, semua 

telur  mendekati indeks bentuk telur normal. Jika indeks bentuknya kurang dari 

0,74 menggambarkan bahwa telur berbentuk agak bulat sebab semakin dekat nilai 

panjang dan lebar telur dan jika nilai indeks bentuknya lebih dari 0,74 maka telur 

akan terlihat semakin lonjong. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

HEN-BOS pada air minum terhadap tebal kerabang telur, berbeda nyata (P<0.05) 

dengan hasil tebal kerabang yang lebih tipis pada P2. Rataan tebal kerabang telur 

tertinggi dimulai dari P1 dengan 0.45 mm dilanjutkan P0 0.44 mm di susul 

dengan P3 0.41 mm dan yang terendah P2 0.39 mm.  

Namun tebal kerabang hasil penelitian, kualitas lebih bagus dibandingkan 

hasil penelitian Sudaryani, (2008) dalam Rohmi, (2015) yang menghasilkan tebal 

kerabang telur berkisar antara 0.33-0.35 mm. Steward dan Abbott, (1972) 

menyatakan bahwa tebal kerabang telur normal untuk ayam ras berkisar antara 

0,33-0,35 mm. 

Sesuai dengan pendapat Tilman et al, (1982) menyatakan bahwa tebal 

kerabang dipengaruhi oleh konsumsi kalsium dan penggunaan mineral kalsium 

harus diikuti dengan penambahan mineral phosphor. Selain dari kandungan 

kalsium dan phospor tebal kerabang juga dipengaruhi oleh genetik, umur ayam 

dan suhu lingkungan sehingga kekurangan kalsium dan phosphor dalam pakan 

menghasilkan kerabang telur yang tipis. 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Yolk  

Warna kuning telur merupakan salah satu faktor dalam penentuan 

kualitas internal telur. Kisaran warna kuning telur pada kipas warna (roche yolk 
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colour fan) adalah 1-15 dari warna pucat sampai orange tua (pekat) (Saputra, 

2015). 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

boster organik suplemen pada air minum terhadap warna yolk, tidak berbeda 

nyata (P>0.05). Rataan skor warna kuning telur dari yang tertinggi P1 8.33, P2 

8.11 dan yang terendah P0 dan P3 dengan skor 7.89.  

Pemberian HEN-BOS tidak dapat meningkatkan jumlah pigmen 

karotenoid disetiap taraf pemberian pada setiap perlakuan. Beberapa hasil 

penelitian menyatakan bahwa pigmen karotenoid dapat mempengaruhi skor warna 

kuning telur. Argo, (2013) menyatakan bahwa warna kuning telur dipengaruhi 

oleh zat-zat yang terkandung dalam pakan seperti xantofil dan betakaroten. 

Pigmen pemberian warna kuning telur yang ada dalam pakan secara fisiologis 

akan diserap oleh organ pencernaan usus halus dan diedarkan ke organ target yang 

membutuhkan. Tipe dan jumlah pigmen karetonid yang dikonsumsi unggas 

petelur merupakan faktor utama dalam pigmentasi kuning telur.  

Selain itu warna kuning telur yang bervariasi disebabkan oleh strain, 

varietas, kandang, kesehatan, stress, bahan tambahan dan rasio telur perjumlah 

makanan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi warna yolk, dimana 

laju produksi telur menyebabkan keragaman warna kuning telur. Ketika produksi 

meningkat, xantofil dalam pakan menyebar ke banyak kuning telur sehingga 

warna kuning telur menurun, dan sebaliknya (Amrullah, 2003). 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Yolk  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

HEN-BOS pada air minum terhadap berat yolk, berbeda nyata (P<0.05) pada 

perlakuan P2. Rataan berat yolk tertinggi P2 15.24 g, P3 14.85 g, P1 13.93 g dan 

yang terendah P0 13.48 g.  

Berat kuning telur dipengaruhi oleh kandungan lemak karena deposit 

lemak  terbanyak berada di dalam kuning telur. Asam lemak yang banyak terdapat 

pada kuning telur adalah linoleat, oleat dan stearat yang berfungsi untuk 

peningkatan berat kuning telur. Kandungan lemak dalam kuning telur dapat 

dipengaruhi oleh kandungan lemak pakan (Bell dan Weaver, 2002 dalam Agro et 

al. 2013). Kebutuhan standar minimal asam linoleat dalam pakan ayam petelur 
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adalah 1,00% (Wahju, 1998). Perlakuan P2 menghasilkan telur dengan berat yolk 

yang lebih berat sehingga menyebabkan berat telur  yang lebih berat secara 

signifikan dibandingkan perlakuan lainnya.  

Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Yolk  

Indeks kuning telur merupakan suatu satuan yang menunjukkan kualitas 

dari kuning telur (Kusumastuti, 2012). Indeks kuning telur merupakan 

perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur. Hasil 

analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian HEN-BOS pada 

air minum terhadap indeks kuning telur, tidak berbeda nyata (P>0.05). Rataan 

pengaruh indeks yolk dari yang tertinggi P0 0.43 dilanjutkan P2 dan P3 pada 

kisaran yang sama 0.42 dan yang terendah P1 0.40.  

Kualitas membran vitelin dan pakan dengan kandungan protein yang 

memenuhi kebutuhan ayam akan memberikan pengaruh besar bagi indeks kuning 

telur. Wilson (1975) dalam Argo et al., (2013) menyatakan bahwa bentuk telur 

merupakan ekspresi dari kandungan protein pakan. Protein pakan akan 

mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan kualitas interior telur, 

selanjutnya dapat mempengaruhi indeks kuning telur.  

Keadaan kuning telur yang cembung dan kokoh ditentukan oleh kekuatan 

dan keadaan membran vitelin dan khalaza yang terbentuk oleh pengaruh protein 

pakan dalam mempertahankan kondisi kuning telur (Bell dan Weaver, 2002 dalam 

Argo et al., 2013). Penurunan kekuatan daya ikat maupun keadaan membran 

vitelin yang mulai melemah dapat menyebabkan perpindahan air dari putih ke 

kuning telur.  

Telur hasil penelitian memiliki indeks yolk yang berada dalam keadaan 

cembung dan kokoh serta masuk dalam kategori indeks yolk normal. Menurut 

(Badan Standarisasi Nasional, 2008) menyatakan bahwa indeks kuning telur segar 

berkisar antara 0.33-0.52. Indeks telur yang rendah akan menyebabkan kuning 

telur berbentuk relatif datar mengakibatkan kuning telur menjadi encer, yang 

mengindikasi telur yang sudah lama. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Albumen  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

boster organik suplemen pada air minum terhadap berat albumen, berbeda nyata 
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(P<0.05). Rataan berat albumen tertinggi P2 38.97 g, P3 35.75 g, P0 33.17 g dan 

yang terendah P1 33.17 g  menunjukkan bahwa berat komponen putih telur hasil 

penelitian mampu meningkat secara signifikan pada perlakuan P2 dalam 

penggunaan HEN-BOS. 

Persentase albumen dipengaruhi oleh besarnya protein dalam pakan, oleh 

sebab itu kandungan protein dalam pakan yang tinggi menyumbangkan protein 

yang tinggi pula di dalam putih telur. Asam amino terdiri dari asam amino 

essensial dan asam amino non essensial, metionin termasuk asam amino essensial. 

Salah satu contoh pengaruh suplementasi terhadap produksi dan kualitas telur 

ditunjukkan oleh penelitian Amrullah (2003), dimana ayam yang diberi 0,1% 

metionin dalam 14% dan 16% protein kasar pada pakan ternyata memiliki kualitas 

telur yang lebih baik (bobot telur) dan produksi yang lebih tinggi dibanding yang 

tidak diberi suplementasi. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Albumen  

Indeks putih telur digunakan sebagai indikator kualitas telur, seperti 

proses kerusakan yang akan terjadi pada putih telur. Persentase total putih telur 

dari setiap ayam bervariasi, tergantung dari bangsa, kondisi lingkungan, umur 

ayam, umur telur (lama penyimpanan), dan ukuran telur. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

HEN-BOS pada air minum terhadap indeks putih telur, berbeda nyata (P<0.05). 

Rataan yang dihasilkan dari urutan tertinggi P3 0.14, P2 0.13, P0 0.12  dan yang 

terendah P1 0.11. Sesuai dengan (Badan Standarisasi Nasional, 2008) menyatakan 

telur baru mempunyai indeks putih telur antara 0,05 dan 0,17 dengan angka 

normal antara 0,09 dan 0,12. Makin tua umur telur makin lebar diameter putih 

telur sehingga makin kecil indeks putih telur. 

Argo et al., (2013) menyatakan bentuk telur merupakan ekspresi dari 

kandungan protein pakan. Protein pakan akan mempengaruhi viskositas telur yang 

mencerminkan kualitas interior telur, selanjutnya dapat mempengaruhi indeks 

putih telur. Semakin banyak kandungan protein dalam pakan, maka akan 

menghasilkan putih telur yang lebih kental. Semakin kental putih telur maka 

semakin tinggi nilai indeks putih telur untuk mempertahankan kualitas putih telur 

selama masa penyimpanan, bukan hanya faktor protein dalam pakan saja yang 
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mempengaruhi kualitas indeks putih telur namun faktor lain yang mepengaruhi 

nilai indeks putih telur yaitu lama penyimpanan dan suhu tempat penyimpanan. 

Semakin lama telur disimpan maka kualitas putih telur akan semakin menurun. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai H.U (Haugh Unit) 

Haugh Unit (HU) merupakan satuan yang digunakan untuk mengetahui 

kesegaran isi telur terutama bagian putih telur yang didasarkan pada ketebalan 

albumen. Dari hasil penelitian kualitas telur dapat ditentukan melalui penetapan 

nilai HU. Nilai HU dipengaruhi genetik, umur ayam, musim, kondisi 

penyimpanan dan makanan (Budiman,1981 dalam Simanjuntak, 2013). Menurut 

Buckle et al., (1986) bahwa penetapan ini berdasarkan tingkat keenceran albumen 

mempunyai kolerasi positif dengan nilai HU. kandungan ovomucin di dalam putih 

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

yang diperoleh semakin tinggi. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh level pemberian 

HEN-BOS pada nilai HU, tidak berbeda nyata (P>0.05). Rataan dari urutan 

tertinggi P3 102.36, P2 99.93, P0 98.42 dan yang terendah P1 95.32. Akan tetapi 

hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai HU memiliki grade AA, dimana 

penentuan kualitas telur berdasarkan HU menurut standar United State 

Departement of Agriculture (USDA) adalah sebagai berikut: 

1. Nilai haugh unit lebih dari 72 digolongkan kualitas AA 

2. Nilai haugh unit antara 60-72 digolongkan kualitas A 

3. Nilai haugh unit antara 31-60 digolongkan kualitas B 

4. Nilai haugh unit kurang dari 31 digolongkan kualitas C 

Mahdavi et al., (2005) dalam Nugraha, (2013) melaporkan bahwa 

pemberian suplemen probiotik pada ayam petelur menunjukkan nilai HU berkisar 

81,77–85,17. Xu et al., (2006) dalam Nugraha, (2013) juga melaporkan bahwa 

pemberian probiotik pada ayam petelur menunjukkan nilai 78,12. Dibandingkan 

dari kedua penelitian tersebut, hasil yang ditunjukkan dari HU hasil penelitian 

jauh lebih tinggi.  

Budiman (1981) dalam Simanjuntak, (2013) menyatakan bahwa bobot 

telur dan kekentalan albumen telur yang tidak berbeda nyata akan menghasilkan 

nilai haugh unit yang tidak berbeda nyata pula, karena besar kecilnya nilai haugh 
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unit tergantung pada bobot telur dan tinggi albumen. Semakin tinggi nilai HU 

maka semakin tinggi pula kualitas putih telurnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pemberian HEN-BOS memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) 

terhadap berat telur, berat yolk, berat albumen dan indeks albumen dimana 

pemberian  HEN-BOS 10 cc/10 liter menghasilkan berat yang lebih tinggi 

jika dibandingkan perlakuan lainnya.  

2. Pemberian HEN-BOS berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap indeks 

bentuk telur, warna yolk, indeks yolk, dan nilai Haugh Unit (HU). 

3. Kebersihan kerabang telur yang dihasilkan sangat bagus, namun telur yang 

dihasilkan menghasilkan kerabang yang lebih tipis secara signifikan, akan 

tetapi tebal kerabang masih sesuai dengan standar Steward dan Abbott, 

(1972). 

 Saran 

Untuk memperoleh hasil kualitas telur yang baik, disarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lama sehingga ayam bisa menyesuaikan dengan level 

pemberian paling bagus terhadap kualitas fisik telur dan guna meningkatkan 

kualitas produk probiotik yang berdampak pada meningkatkan efisiensi usaha 

peternakan ayam petelur. 
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