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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Usaha peternakan ayam petelur di Indonesia mengalami banyak kendala, 

salah satu kendala yang dihadapi oleh peternak adalah adanya telur pecah maupun 

retak yang disebabkan karena kerabang telur tipis sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi peternak. Kejadian ini dapat terjadi karena asupan zat-zat gizi 

dalam pakan tidak tercerna seluruhnya oleh ternak atau rendahnya ketersediaan 

mineral yang digunakan untuk ternak, sehingga mengakibatkan kebutuhan 

mineral yang dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh menjadi berkurang.  

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah mengaplikasi 

biological additive yang mengandung bakteri lignochloritik dan mineral mix 

(Prihartini dan Khotimah, 2009). Karakteristik bakteri lignochloritik yaitu 

mensintesis protein, mendegradasi lignin, bersifat fakultatif aerob anaerob, 

mineraliasi dan mendegradasi Cu dan logam-logam.   

 Air minum sangat vital bagi ayam, fungsi air yaitu sebagai cairan tubuh, 

mengangkat zat-zat makanan, membuang sisa-sisa metabolisme melalui air 

kencing dan kotoran serta pengaturan suhu tubuh ternak. Air minum yang layak 

dikonsumsi harus memenuhi kriteria seperti derajat keasaman (pH) antara 6,6 

sampai dengan 7,2 karena pH air di bawah tersebut dapat menimbulkan 

mikroorganisme pathogen (Abidin, 2003). 

Penambahan biological additive diharapkan mampu meningkatkan berat 

dan tebal kerabang telur yang dihasilkan, karena biological additive mempunyai 

keunggulan untuk mensintesis protein, mempercepat metabolisme energi dalam 
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tubuh ternak dan mampu mendegradasi senyawa organik kompleks dan masuk 

dalam sistem metabolisme sehingga proses sintesis lebih efisien dan 

meningkatkan kualitas terutama berat dan ketebalan kerabang telur ayam strain 

Isa Brown. 

 Berat telur dan ketebalan kerabang telur sangat besar dipengaruhi oleh 

nutrisi pakan seperti mineral, protein, asam amino tertentu seperti methionine 

dan lysine, energi, lemak total dan asam lemak esensial seperti asam linoleat. 

Terpenuhinya kebutuhan akan nutrisi tersebut, diharapkan bukan hanya akan 

menghasilkan telur berkualitas, melainkan juga ikut berperan dalam 

meningkatkan jumlah produksi telur. Amrullah (2003), menyatakan bahwa 

meningkatnya jumlah konsumsi protein yang seimbang akan meningkatkan berat 

telur dan pemberian tingkat protein tinggi akan meningkatkan berat telur lebih 

cepat. Selain itu perbedaan berat telur juga dipengaruhi oleh kandungan energi 

dalam pakan. Kandungan Ca dan P dalam pakan berperan terhadap kualitas 

kerabang telur karena dalam pembentukan kerabang telur diperlukan adanya ion-

ion karbonat dan ion-ion Ca yang cukup untuk membentuk CaCO3 kerabang telur. 

Semakin tinggi konsumsi kalsium maka kualitas kerabang telur semakin baik. 

 Sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian mengenai aplikasi pemberian biological additive 

dalam air minum terhadap berat dan tebal kerabang  ayam strain Isa Brown. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah aplikasi biological additive dalam air minum berpengaruh terhadap 

berat telur dan tebal kerabang telur ayam strain Isa Brown? 

2. Level berapakah perlakuan terbaik aplikasi biological additive dalam air 

minum yang menghasilkan berat  dan tebal kerabang telur tertinggi? 

C. Tujuan  

1. Mengetahui pengaruh aplikasi biological additive dalam air minum terhadap 

berat dan tebal kerabang telur ayam strain Isa Brown 

2. Mengetahui level terbaik aplikasi biological additive dalam air minum 

terhadap berat dan tebal kerabang telur ayam strain Isa Brown 

D. Manfaat 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai pengaruh aplikasi 

biological additive dalam air minum dan pengaruhnya terhadap berat dan tebal 

kerabang telur ayam strain Isa Brown. 


