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RINGKASAN 

 

      Marieska Widya Ningrum. Pengaruh Pemberian Penambahan Tepung 

Kerabang Telur dalam Pakan terhadap Produksi Telur, Konsumsi dan Konversi 

Pakan Ayam Petelur. Dosen pembimbing utama Tri Nurhajati, drh., MS. dan 

pembimbing serta Dr. Kadek Rachmawati, drh., M.Kes. 

      Ayam petelur adalah ayam dipelihara dengan tujuan untuk menghasilkan 

banyak telur dan merupakan produk akhir ayam ras dan tidak boleh disilangkan 

kembali (Sudaryani dan Santosa, 2000). Sifat – sifat yang dikembangkan pada 

tipe ayam petelur adalah cepat mencapai dewasa kelamin, ukuran telur normal, 

bebas dari sifat mengeram bebas kanibalisme, nilai afkir tinggi dan sebagainya 

(Yuwanta, 2004). 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan produksi 

telur, konsumsi dan penurunan konversi pakan ayam petelur dengan penambahan 

tepung kerabang telur pada pakan standar. 

      Penelitian dilaksanakan di dua lokasi. Manajemen pemeliharaan hewan coba 

(ayam petelur) dilaksanakan di Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Pengolahan tepung kerabang telur dan analisis proksimat dilaksanakan 

di eks Laboratorium Pakan Ternak, Departemen Peternakan Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga. 
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      Penelitian ini menggunakan 20 ekor ayam petelur yang terdiri dari lima 

perlakuan, antara lain P0 sebagai kontrol serta P1, P2, P3 dan P4 sebagai 

kelompok perlakuan serta setiap perlakuan terdiri dari empat ekor ayam petelur. 

      Pelaksanaan penelitian yaitu ayam petelur setelah umur 65 minggu masa 

pemeliharaan dilakukan pengelompokan secara acak dimasukkan pada kandang 

individu. Penelitian ini dilakukan selama lima minggu, yaitu umur 65 minggu 

sampai 66 minggu masa adaptasi, umur 66 minggu sampai umur 70 minggu tahap 

perlakuan. Tahap adaptasi yaitu dengan pemberian pakan sesuai perlakuan namun 

belum dihitung, setelah 1 minggu atau minggu ke 2 ayam diberikan pakan sesuai 

perlakuan dan dihitung.  

      Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Data yang diperoleh 

pada penelitian dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) yang 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan bila terjadi perbedaan yang nyata. 

      Hasil penelitian dan perhitungan produksi telur, konsumsi dan konversi pakan 

ayam petelur yang dianalisis dengan ANOVA yang dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan diketahui pada produksi telur dan konversi pakan tidak berbeda 

nyata, sedangkan konsumsi pakan berbeda nyata (p < 0,05).  
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