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ABSTRAK 
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B1D014169 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian HEN-BOS pada air 

minum terhadap  produksi ayam ras petelur. Penelitian ini menggunakan ayam ras petelur 

strain CP  909 sebanyak 60 ekor. Materi tersebut dibagi menjadi 4 perlakuan dan 3 ulangan 

dan masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor. Perlakuan kontrol tidak diberikan HEN-BOS, 

perlakuan 1 diberikan HEN-BOS dengan level 5 ml/10 liter air, perlakuan 2 diberikan HEN-

BOS dengan level 10 ml/10 liter air, dan perlakuan 3 diberikan HEN-BOS dengan level 15 

ml/10 liter air. HEN-BOS diberikan setiap hari secara adlibitum selama penelitian dan pakan 

diberikan 2 kali sehari. Parameter yang diamati adalah konsumsi pakan (gr/ekor/hari), 

produksi telur (%), berat telur  (gr/butir), dan konversi pakan. Data dianalisis menggunakan 

analisis varians atas dasar rancangan acak lengkap (RAL) apabila terjadi perbedaan antara 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pemberian level HEN-BOS  pada  air 

minum dapat mempengaruhi berat telur, namun tidak mempengaruhi  konsumsi pakan, 

produksi telur, dan  konversi pakan, ayam ras petelur.  

  

Kata kunci : ayam ras petelur, HEN-BOS, produksi. 

 

     ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to determine the administration of  HEN-BOS in 

drinking  water  to the  production of  laying  hens. This study used 60 cows  laying  strains  

of CP 909 strain. The material was divided  into 4 treatments  and 3 replications  and  each 

replication  consisted of 5 heads. The control treatment was not given by HEN-BOS, 

treatment 1 was  given  HEN-BOS  with  a  level of  5  ml / 10 liters  of  water, treatment  2 

was  given  HEN-BOS with a level of 10 ml / 10 liters  of  water, and treatment 3 was given 

HEN-BOS with a level of 15 ml / 10 liters of water. HEN-BOS is given daily adlibitum 

during  the  study  and  feed  is given twice a day. Parameters observed were feed 

consumption (gr/head /day), egg production (%), egg weight (gr/grain), and feed conversion. 

Data were analyzed using analysis of variance on the basis of a complete randomized  design  

(CRD)  if  there were differences  between  treatments, then continued with  Duncan's  

Multiple  Distance Test (Steel and Torrie, 1992). From the results of this  study  it  can  be  

concluded, that the provision of  HEN-BOS levels in drinking water can affect egg weight, 

but  does not affect feed consumption, egg production, and feed conversion, laying hens. 

 

Keywords: laying hens, HEN-BOS, production. 
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PENDAHULUAN 

 Usaha peternakan ayam petelur di Indonesia mengalami banyak kendala, 

salah satunya yang dihadapi oleh peternak adalah tidak stabilnya harga telur ayam 

sedangkan harga pakan cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan pendapatan 

yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung untuk 

mencukupi biaya pakan, pemeliharaan dan obat-obatan. Biaya pakan merupakan 

biaya terbesar dalam suatu usaha peternakan yaitu sekitar 60-70 % dan selebihnya 

berasal dari biaya produksi lainnya (Arifien. 2002). Biaya produksi dapat ditekan 

apabila efisiensi penggunaan pakan yang diberikan dapat tercapai.  

 Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas ayam petelur dengan 

menambahkan pakan imbuhan seperti antibiotik. Tetapi penggunaan antibiotik 

saat ini dilarang, karena terkait dengan isu global peternakan saat ini, adanya 

cemaran residu yang berbahaya bagi konsumen dan resistensi bakteri tertentu 

yang mengharuskan produk yang akan diekspor bebas dari residu bahan kimia 

tersebut. Bahan alternatif untuk menggantikan peran antibiotik sebagai pakan 

imbuhan adalah probiotik.  

 Probiotik adalah suatu produk yang mengandung mikroba hidup dan non 

patogen, yang diberikan pada hewan untuk memperbaiki laju pertumbuhan, 

memperbaiki produksi, efisiensi konversi pakan, dan kesehatan. Penelitian ini 

mencoba menggunakan probiotik HEN-BOS, yang mengandung bakteri baik dan 

non patogen dalam bentuk cair yang diberikan melalui air minum ternak ayam 

petelur. Penambahan probiotik ke dalam air minum berfungsi untuk menjaga 

ekosistem mikloflora dalam saluran pencernaan dan menyedikan enzim yang 

mampu mencerna serat kasar, protein, lemak, dan mendetoksikasi zat racun atau 

metabolitnya (Soeharsono, 1999).  HEN–BOS merupakan jenis probiotik baru 

yang sudah beredar di pasaran yang bermanfaat untuk pertanian, peternakan, dan 

perikanan. Belum ada penelitian yang menggunakan HEN-BOS ini, sehingga 

pada penelitian ini mencoba membuktikan peranan HEN-BOS di bidang 

peternakan, yaitu pada ayam ras petelur.  Diharapkan pemberian probiotik HEN-

BOS pada air minum ternak ayam ras petelur  dapat membantu dalam 

meningktakan  produksi telur ayam ras petelur 
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MATERI DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

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

Kecamatan Peringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dilaksanakan dari 

tanggal 11 Juni -  8  Juli 2018. 

Materi Penelitian 

 Penelitian menggunakan ayam ras petelur strain CP 909 sebanyak 60 ekor, 

berumur 32 minggu. Pakan yang digunakan adalah pakan campuran. Probiotik 

yang digunakan pada penelitian ini adalah HEN-BOS.  

Metode Penelitian 

 Persiapan kandang dilakukan dengan membersihkan kandang dan 

peralatan kandang. Persiapan pakan dilakukan dengan menyiapkan pakan 

campuran seperti jagung 49 %, konsentrat 29 %, dedak halus 22 %, pakan 

diberikan 2 kali sehari. Air minum diberikan setiap hari dicampur dengan 

probiotik HEN-BOS. Variabel yang diamati adalah Konsumsi Pakan, Produksi 

Telur HD (%), Berat Telur, dan Konversi Pakan 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 

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

diberikan adalah sebagai berikut : 

 P0 : ayam tanpa diberikan probiotik HEN-BOS. 

 P1 : ayam diberikan probiotik HEN-BOS 5 ml/ 10 liter air minum 

 P2 : ayam diberikan probiotik HEN-BOS 10 ml/10 liter air minum 

P3 : ayam diberikan probiotik HEN-BOS 15 ml/10 liter air minum 

Analisis Data 

 Data dianalisis menggunakan analisis varians atas dasar rancangan acak 

lengkap (RAL) apabila terjadi perbedaan antara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian pengaruh level pemberian HEN-BOS pada air minum 

terhadap produksi ayam ras petelur, rataan konsumsi pakan, produksi telur, berat 

telur,  dan konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh level pemberian HEN-BOS  pada air minum terhadap produksi 

 ayam ras petelur.  

 

                                             Perlakuan 

Parameter  P0 

(Kontrol) 

P1 

(5 ml) 

P2 

(10 ml) 

P3 

(15 ml) 

Konsumsi Pakan (gr/ekor/hari) 117,40
a
 117,12

a 
117,91

a 
117,73

a 

Produksi Telur (%) 86,42
a 

80,48
a 

81,43
a 

72,62
a 

Berat Telur (gr/butir) 57,65
a 

58,17
a 

62,95
b 

59,93
a 

Konversi Pakan 2,36
a 

2,50
a 

2,30
a 

2,76
a 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan  
  yang nyata (P< 0,05). 

 

Konsumsi Pakan 

 Secara statistik pengaruh pemberian HEN-BOS terhadap konsumsi pakan 

menunjukan hasil yang  berbeda tidak  nyata (P > 0,05). Berdasarkan Tabel 4 

dapat dilihat rata-rata konsumsi pakan dari masing-masing perlakuan yaitu 

perlakuan P0 (0 ml) sebanyak 117,40 gr/ekor/hari, perlakuan P1 (5 ml/10 liter) 

sebanyak 117,12 gr/ekor/hari, perlakuan P2 (10 ml/10 liter) sebanyak 117,91 

gr/ekor/hari, dan perlakuan P3 (15 ml/10 liter) sebanyak 117,73 gr/ekor/hari. Dari 

hasil penelitian ini menunjukan konsumsi pakan hampir sama.  Sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiryawan et al (2005) pemberian probiotik 

(EM-4) pada ayam pedaging menunjukan hasil yang berbeda tidak nyata terhadap 

konsumsi pakan pada dosis  1 %, dan 2 %  dengan konsumsi pakan sebanyak 

113.09 gr/ekor/hari, dan 113.08 gr/ekor/hari.  

 Berdasarkan standar Chareon Pokphand Indonesia (2010) disebutkan 

bahwa ayam ras petelur strain Lohman Brown yang berumur 33-37 minggu, 

konsumsi ransumnya berkisar antara 120 gr/ekor/hari. Tidak adanya pengaruh 

yang berbeda nyata ini mungkin disebabkan karena ayam diberi pakan yang sama 

dengan kandungan protein dan energi yang sesuai dengan kebutuhan. Anggorodi 

(1985) menyatakan bahwa jumlah konsumsi ransum sangat ditentukan oleh 

kandungan energi dalam ransum. Apabila kandungan energi dalam ransum tinggi 

maka konsumsi pakan akan turun dan sebaliknya apabila kandungan energi 
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ransum rendah, maka konsumsi pakan akan naik guna memenuhi kebutuhan akan 

energi. Menurut Kompiang (2009), probiotik dapat memperbaiki saluran 

pencernaan dan meningkatkan kecernaan pakan, yaitu dengan cara menekan 

bakteri patogen dalam saluran pencernaan sehingga mendukung perkembangan 

bakteri yang menguntungkan yang membantu penyerapan zat-zat makanan 

sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian level HEN-BOS yang diberikan 

memberikan efek yang sama terhadap konsumsi pakan. Tingkat energi di dalam 

ransum menentukan jumlah  pakan yang dikonsumsi dan sebagian besar pakan 

yang dikonsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

berproduksi (Anggorodi, 1994). Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor 

ternak diantaranya dipengaruhi oleh palatabilitas, kecernaan dan komposisi zat 

makanan dalam pakan (Hammond 1994).  

Produksi Telur HD (%) 

 Secara statistik, pemberian HEN-BOS terhadap  produksi telur HD (%)  

berbeda tidak nyata (P>0.05).  Rataan produksi telur berkisar antara 86,42  % 

(P0), 80,48 % (P1), 81,43 % (P2), dan 72,62 % (P3). Sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Priastoto et al (2016) pemberian probiotik mikroba 

lokal dengan level 1 %, 2 %, dan 3 %  pada ayam ras petelur tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap produksi telur dengan rata–rata 76,50 %, 

79,97 %, dan 82,17 %. Menurut Amrullah (2003) menyatakan bahwa ayam ras 

petelur unggul dapat berproduksi sampai 70 % atau 275 butir pertahun.  Faktor 

utama yang mempengaruhi produksi telur adalah jumlah pakan yang dikonsumsi 

dan kandungan nutrisi dalam pakan (Amrrullah, 2003).  

Berat Telur 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pengaruh pemberian HEN-BOS 

terhadap berat telur pada perlakuan P0 (0 ml), perlakuan P1 (5 ml) HEN-BOS, 

dan perlakuan P3 (15 ml) HEN-BOS, menunjukan hasil yang berbeda tidak nyata 

(P>0,05). Namun berbeda nyata (P<0,05) dengan perlakuan P2 (10 ml) HEN-

BOS. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas dari mikroba  yang terdapat pada 

probiotik HEN-BOS, mikroba tersebut dapat menghasilkan enzim yang mampu 

merombak zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa 

yang lebih sederhana sehingga mudah diserap (Buckle et al, 1987). Sehingga 
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mempengaruhi produksi telurnya, tetapi dalam bentuk berat telur. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nahashon et al (1994) dalam Griggs and Jacob (2005) yang 

disitasi oleh Soeharsono (2010)  menemukan bahwa pakan pada layer yang diberi 

suplemen dengan lactobacillus menghasilkan berat telur yang lebih besar 

dibandingkan dengan ayam yang tidak mendapat suplemen probiotik. Rataan 

berat telur dari yang tertinggi hingga terendah terdapat pada P2 (62,95 

gr/butir/hari), P3 (59,93 gr/butir/hari), P1 (58,17 gr/butir/hari), dan P0 (57,65 

gr/butir/hari). Sesuai dengan pendapat Hardosubroto (1994) berat telur hasil 

penelitian ini termasuk dalam grade sangat besar (extra large) yaitu telur dengan 

berat  57,8 gram ke atas. Menurut Hadiwiyoto (1983) berat telur ayam ras berkisar 

antara 55 – 65 gram. Berat telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu genetik, 

tingkatan dewasa kelamin, umur, obat – obatan, dan pakan (Anggorodi, 1994). 

Konversi Pakan 

 Secara statistik pengaruh pemberian HEN-BOS terhadap konversi pakan 

menunjukan hasil yang  berbeda tidak nyata (P>0,05). Konversi pakan merupakan 

perbandingan antara konsumsi pakan dengan berat telur yang dihasilkan. Faktor 

yang mempengaruhi konversi  pakan adalah kecepatan pertumbuhan, kandungan 

energi dalam pakan, terpenuhnya zat nutrisi dalam pakan, suhu lingkungan dan 

kesehatan. Konversi pakan berkaitan dengan produksi telur dan konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan yang tinggi disertai produksi telur yang rendah akan 

menghasilkan nilai konversi pakan yang jelek, sedangkan konsumsi pakan yang 

rendah disertai dengan produksi telur yang tinggi akan menghasilkan nilai 

konversi pakan yang baik.  

 Rataan  konversi pakan terendah terdapat pada pemberian probiotik HEN-

BOS  10 ml perlakuan P2 (2,30) sedangkan konversi tertinggi terdapat pada 

pemberian probiotik HEN BOS 15 ml perlakuan P3 (2,76).  Secara berturut-turut 

konversi pakan mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah P3 (2,76), P1 

(2,50), P0 (2,36), dan P2 (2,30). Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Haddadin et al. (1996). Produktivitas ayam ras petelur yang diberi ransum 

mengandung Lactobacillus asidophilus menunjukan hasil yang berbeda tidak 

nyata terhadap konversi pakan pada dosis 0,67%; dan 2,0% dengan rataan 
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konversi pakan 2.6, dan 2,5. Menurut Mussawar et al. (2004) Feed Conversion 

Ratio (FCR) ayam layer umumnya sebesar 2,33.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Pemberian probiotik HEN-BOS pada air minum berpengaruh terhadap berat telur, 

tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan, produksi telur,  dan konversi 

pakan. Pemberian probiotik HEN-BOS yang terbaik pada  air minum sebesar 10 

ml. 

Saran 

 Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan menambahkan probiotik HEN-

BOS  dengan dosis 10 ml dan diberikan melalui pakan. 
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