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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini peternakan unggas terutama peternakan ayam petelur merupakan

sektor yang yang diaandalkan dalam penyediaan telur dan daging di Indonesia, yaitu

dalam waktu relatif singkat menghasilkan telur dan daging yang cukup besar, dengan

angka konversi pakan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ternak unggas yang

lain.

Pakan merupakan kebutuhan pokok bagi ternak yang   dipergunakan untuk

pertumbuhan, aktifitas, produksi dan reproduksi. Untuk itu harus diperhatikan dalam

pemilihan   bahan   pakan tersebut yang sesuai dengan   kandungan nutrisinya. Jumlah

konsumsi pakan tergantung dengan besar tubuh dan produksi telur, selaian itu jenis

unggas, keaktifan tahap produksi, energi yang terkandung  dalam pakan yang diberikan

dan suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap   konsumsi pakan yang diberikan

mempunyai kandungan energi terlalu tinggi, maka unggas akan mengkonsumsi pakan

yang sangat sedikit. Pakan atau ransum dikatakan sempurna apabila kandungan

kebutuhan makanan yang dibutuhkan ternak dalam keadaan serba tercukupi dan

seimbang.

Secara garis besar komposisi pakan ayam fase bertelur adalah konsentrat 35%,

bekatul 25%, jagung 40%, mineral 3%. Pemberian komposisi pakan ayam petelur yang

seimbang  dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi telur.

Kualitas telur dapat dilihat dari berat telur, warna kerabang dan tebal

kerabangnya. Kerabang telur yang tebal mempunyai daya tahan terhadap



penyimpanan dan benturan menambah berat telur serta harga sehingga aman dalam

pendistribuan  ke pasar dan konsumen. Berdasarkan warna kerabang, konsumen lebih

menyukai warna kerabang coklat. Susunan kerabang telur sebagian besar terdiri atas

kalsium. sumber kalsium berasal dari mineral yang   ditambahkan   kedalam pakan.

Pemberian mineral pada ransum ayam petelur fase bertelur sebesar 2%-3%.

Berdasarkan latar belakang  di atas, perlu dilakukan  penelitian tentang pengaruh

pemberian mineral terhadap berat, warna kerabang dan tebal kerabang ayam petelur.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangangan  bagi peternak ayam petelur untuk

meningkatkan  produksi dan kualitas telur.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan efektifitas penggunaan berbagai macam merk mineral dalam

pemberian ransum terhadap  pakan pada ayam petelur maka, masalah yang dikaji dalam

penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh   penggunaan berbagai macam merk mineral terhadap   berat

telur, warna dan tebal kerabang telur pada ayam petelur strain isa brown.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh   pemberian   berbagai

macam merk mineral terhadap berat telur, warna dan tebal kerabang telur ayam petelur

strain Isa Brown.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi

dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat peternak

ayam petelur tentang penggunaan mineral pada ransum ayam petelur

serta peningkatan kualitas, berat dan tebal telur .


