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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penggunaan fermeherbafit enkapsulasi terhadap
kualitas fisik dan kimiawi telur ayam Sentul. Materi penelitian yang digunakan adalah ayam Sentul
betina sebanyak 100 ekor yang dipelihara mulai umur 5 bulan sampai 7 bulan. Fermeherbafit terdiri
atas: Curcuma domestica (kunyit), Curcuma xanthorrhiza R (temulawak), Allium sativum L (bawang
putih), Morinda citrifolia (Mengkudu), Moringa oleifera (daun kelor), gula jawa, dan probiotik BAL
(Bakteri Asam Laktat) kemudian dilakukan proses enkapsulasi menggunakan tepung kulit udang.
Perlakuan yang dicobakan adalah: R0= Kontrol; R1= penggunaan fermeherbafit enkapsulasi 1,5%;
R2= penggunaan 3,0% fermeherbafit enkapsulasi; R3= penggunaan 4,5% fermeherbafit enkapsulasi;
R4= penggunaan 6,0% fermeherbafit enkapsulasi. Penelitian menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dan uji lanjut menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian fermeherbafit encapsulasi dengan menggunakan kulit udang
berpengaruh nyata (P<0,05) meningkatkan bobot telur, HU dan warna kuning telur tetapi
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap indek telur dan kualitas telur secara kimiawi (bahan
kering, lemak dan protein). Kesimpulan: Penggunaan fermeherbafit-encapulasi sebagai feed aditif
alami menghasilkan, bobot telur, haugh unit (HU), warna kuning telur, bahan kering, lemak kasar
dan protein kuning telur yang relatif sama.
Kata kunci: fermeherbafit-encapsulasi, kualitas telur, ayam sentul

ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the use of encapsulated fermeherbafit towards the physical and
chemical quality of Sentul chicken. The materials used for this study was 100 female Sentul chickens
nurtured from 5 months old to 7 months old. Fermeherbafit consisted of: Curcuma domestica
(turmeric), Curcuma xanthorrhiza R (Javanese turmeric), Allium sativum L (garlic), Morinda
citrifolia (noni), Moringa oleifera (drumstick tree), palm sugar, and Lactic Acid Bacteria (LAB)
which were encapsulated with prawn skin powder. Treatment was done as follow: R 0 =control; R 1
=treated with 1.5% encapsulated fermeherbafit; R 2 = treated with 3.0% encapsulated
fermeherbafit; R 3 = treated with 4.5% encapsulated fermeherbafit; R 4 = treated with 6.0%
encapsulated fermeherbafit. The study used completely randomized design (CRD) and the advanced
study used honestly significant difference (HSD) test. The result of this study showed that the
administration of prawn skin powder-encapsulated fermeherbafit gave significant impact (P<0.05)
on increasing egg’s weight, haugh unit (HU), and yolk’s color but not significant impact (P>0.05)
on egg’s index and chemical quality (dry ingredient, fat, and protein). Conclusion: The use of
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encapsulated fermeherbafit as natural feed additive resulted in relatively same egg’s weight, haugh
unit, yolk’s color, dry ingredient, crude fat, and yolk’s protein.
Key words: encapsulated fermeherbafit, egg quality, Sentul chicken.

PENDAHULUAN
Ternak unggas lokal merupakan ternak potensial untuk dikembangkan sebagai penghasil
daging dan telur. Salah satu unggas lokal adalah ayam sentul. Ayam Sentul sebagai salah satu ayam
lokal asli kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai plasma nutfah berdasarkan SK Mentan RI No.:
689/Kpts.PD410/02/2013 merupakan ayam tipe dwiguna yang performan produksinya lebih tinggi
dibandingkan ayam kampung lainnya. Potensinya cukup tinggi sebagai penghasil telur dengan
produksi 16-25 butir per periode peneluran atau rata-rata 150 butir telur per tahun lebih tinggi
dibandingkan dengan ayam kampung yang lain dengan rata-rata 70 butir pertahun (Baktiningsih dkk.,
2013). Potensi genetik ayam Sentul sebagai penghasil telur ayam kampung yang tinggi perlu
didukung dengan kandungan nutrien pakan yang berkualitas. Nutrien pakan yang berkualitas
disamping mengandung protein dan energi yang seimbang juga diberi dengan penambahan pakan
imbuhan/feed aditif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 14/2017 yang tertuang dalam
pasal 16 tentang pelarangan penggunaan feed aditif dalam formulasi campuran ransum yang dikenal
dengan AGP (Antibiotic Growth Promoter).
Permintaan telur yang berkualitas, sehat dan aman semakin mengalami meningkatan, akan
tetapi terkendala dengan tingkat produktivitas dan efektivitas ayam lokal yang tidak sejalan. Hal
tersebut dikarenakan lemahnya tingkat Sumber Daya Peternak, Inovasi Teknologi Pakan dan Inovasi
Produksi Hasil Ternak Unggas Lokal yang belum kreatif dan pengikuti permintaan pasar/konsumen.
Oleh karena itu Inovasi Teknologi Pakan dan Inovasi Produksi Hasil Ternak Unggas Lokal yang
kreatif diperlukan seperti: pembuatan formulasi pakan imbuhan herbal sebagai feed aditif alami yang
murah, mudah serta kontinyuitas terjamin yaitu berupa “FERMERHERBAFIT-ENCAPULASI”
sebagai antioksidan dan antibotik alami sehingga dapat meningkatkan Kualitas Daging dan Telur
Unggas Lokal untuk menuju Penyediaan Pangan Hewani Yang Asuh (Aman, Sehat, Utuh, Halal),
sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta PP No. 28 tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, UU No 7/1996 tentang Pangan dan Peraturan Menteri
Kesehatan No.722/1988 yang dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI-01-0222-1985).
Untuk meningkatkan manfaat dari penggunaan herbal sebagai feed additive dalam formulasi
pakan maka diperlukan kombinasi beberapa tanaman herbal dengan cara fermentasi menggunakan
BAL dan disebut dengan fermeherbafit (Iriyanti dkk., 2017).
Tugiyanti dan Iriyanti (2014) menjelaskan bahwa penambahan perlakuan fermentasi
dimaksudkan untuk meningkatkan nilai nutrien herbal. Hasil proses fermentasi menghasilkan
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senyawa penting yang bermanfaat bagi ternak ayam yaitu asam-asam amino dan beberapa vitamin
serta mengandung probiotik yang berfungsi membantu proses pencernaan dan metabolisme sehingga
dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
Kelemahan dari herbal menurut Iriyanti, dkk (2017) adalah bioavailabilitasnya yang rendah
karena adanya kurkumin yaitu kelarutan dan penyerapan rendah. Salah satu penyebab rendahnya
bioavailabilitas kurkumin adalah tidak larut air atau pH netral, sehingga menyebabkan sulitnya
diabsorpsi, maka aplikasi kurkumin diperlukan teknologi dan polimer yang mampu membawa dan
mengantarkannya untuk dapat terabsorbsi dengan baik.
Pengaruh pH lambung yang sangat ekstrim sekitar 1-5 serta adanya pengaruh garam empedu
(bile salt), maka diperlukan suatu cara yang bertujuan untuk melindungi sel probiotik yaitu dengan
menggunakan teknik enkapsulasi (Burgain et al., 2011; Gbassi dan Vandamme, 2012).
Natsir (2017) menyatakan bahwa proses enkapsulasi melindungi zat bioaktif dalam herbal
dan bakteri probiotik dari kerusakan. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam jahe dan kunyit yaitu
minyak atsiri, kurkumin dan oleoresin bersifat rentan hilang, berkurang bahkan rusak akibat
penggilingan dan pemanasan.

METODE PENELITIAN
Materi yang digunakan ayam kampung Sentul betina dari UPTD BPPT Unggas Jatiwangi
Kabupaten Majalengka sebanyak 100 ekor yang dipelihara mulai umur 5 bulan sampai umur 7 bulan
ditempatkan pada 100 unit kandang baterai dan masing-masing kandang berisi 1 ekor.
Bahan-bahan fermeherbafit per resep (Iriyanti dkk., 2017) terdiri atas: Bahan enkapsulasi:
tepung kulit udang, bahan fermeherbafit terdiri dari: 100 g Curcuma domestica (kunyit), 100 g
Curcuma xanthorrhiza R (temulawak), 25 g Allium sativum L (bawang putih), 50 g Morinda citrifolia
(Mengkudu), 10 g Moringa oleifera (daun kelor), 25 g gula jawa, Probiotik BAL (Bakteri Asam
Laktat). Bahan pakan yang digunakan adalah jagung, dedak, bungkil kedele, tepung ikan, kapur,
topmix, minyak, DL-Methionin dan L-Lysin-HCl. Ransum disusun secara isokalori dan iso protein
dengan kandungan protein pakan sebesar 18% dan Energi Metabolisme [EM] sebesar 2900 kkal/kg.
Perlakuan terdiri dari:
R0

= Kontrol;

R1

= penggunaan 1,5% fermeherbafit enkapsulasi;

R2

= penggunaan 3% fermeherbafit enkapsulasi;

R3

= penggunaan 4,5% fermeherbafit enkapsulasi;

R4

= penggunaan 6% fermeherbafit enkapsulasi
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Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik dengan analisis sidik ragam (ANOVA).
Uji lanjut Duncan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 dengan toleransi kesalahan
ditetapkan pada level 5%.

Pengukuran Data:
1. Uji Kualitas Fisik telur: (bobot telur, HU, warna, indek putih) (Wahyu, 2004).
2. Kualitas Kimiawi telur (Bahan kering, Protein,lemak) (AOAC, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas Telur secara Fisik
Hasil penelitian penggunaan fermeherbafit encapsulasi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kualitas Fisik Telur Ayam sentul dengan pembeberian fermeherbafit encapsulasi

R0

R1

R2

R3

R4

43,63±3,18

45,42±2,71

44,37±3,41

46,09±2,89

48,35±1,61

Indek telur

78,45±3,82

78,53±6,36

79,02±8,54

78,23±5,92

77,03±6,70

HU *

80,71±6,99

84,51±8,32

82,61±8,26

84,07±3,65

88,00±1,36

Warna Kuning telur*

6,02±0,82

6,24±0,55

6,82±1,48

6,25±0,72

6,83±0,64

Bobot Telur (g)*
ns

Pemberian fermeherbafit encapsulasi dengan menggunakan kulit udang berpengaruh nyata
(P<0,05) meningkatkan bobot telur, HU dan warna kuning telur tetapi berpengaruh tidak nyata
(P>0,05) terhadap indek telur dan kualitas telur secara kimiawi (bahan kering, lemak dan protein).
Bobot telur, HU dan Warna kuning telur ayam sentul yang diperoleh hasil penelitian nyata
meningkat dengan pemberian fermeherbafit encapsulasi menggunakan tepung kulit udang, hal ini
menunjukkan adanya peran bahan bioaktif dalam fermeherbafit encapsulasi.
Proses fermentasi pada pembuatan fermeherbafit melibatkan metabolisme mikroba yang
menghasilkan vitamin, mineral dan asam-asam amino. Nutrien tersebut sangat mempengaruhi besar
kecilnya telur ayam. Semakin banyak produk metabolisme yang diserap akan dapat menunjang
proses-proses fisiologis dalam tubuh yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi telur
(Erniasih dan Saraswati, 2006). Latifah (2007) menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran telur
unggas dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yaitu protein dan asam amino. Safaa et al. (2008)
menyatakan bahwa metionin merupakan asam amino essensial kritis yang sangat mempengaruhi
bobot telur. Bobot ayam dan bobot telur mempunyai korelasi positif selain dipengaruhi oleh pakan
(Hartono dan Kartini, 2015).
HU pada perlakuan R4 menunjukkan hasil yang paling baik yaitu 88,00±1,36, dan lebih
tinggi dari hasil penelitian Mugiyono dan Ismoyowati (2017) yaitu antara 80.98±3.84-85.96±4.41.
Nilai haugh unit tergantung pada bobot telur dan tinggi albumen. Stadellman dan Cotteril (2003)
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bahwa nilai haugh unit dipengaruhi oleh tinggi putih telur (mm) dan berat telur (gram) serta
kandungan ovumucin yang terdapat dalam putih telur, putih telur semakin tinggi dan kental maka
nilai haugh unit nya juga semakin tinggi. Peningkatan penyerapan asam amino akan mempertahankan
ovumucin dan lesitin menyebabkan putih telur akan meningkat pula kekentalannya.
Warna kuning telur nyata meningkat setelah pemberian fermeherbafit encapsulasi
menggunakan tepung kulit udang, hal ini menujukkaan bahwa pada tepung kulit udang mengandung
bahan bioaktif berupa β-karoten yang mampu meningkatkan warna kuning menjadi kuning-orange.
Limbah udang memiliki kandungan protein kasar 25-40%, kalsium karbonat 45-50% dan
kitin 15-20% (Wowor dkk., 2015). Penggunaan tepung limbah udang level 9% dapat meningkatkan
skor warna kuning pada itik dan meningkatkan produksi telur Juliambarwati, dkk. (2012). (2014).
Pemberian tepung udang pengaruh nyata meningkatkan skor warna kuning telur sampai 9,2. Gernat
(2001).
Khitin dan kitosan yang banyak terdapat pada udang. Cangkang udang basah mempunyai
kadar air 60-65% dan apabila dikeringkan mengandung 50% protein kasar, 11% kalsium dan 1,95%
fosfor. Pemberian cangkang udang kering hingga 30% dapat meningkatkan produksi telur itik yang
cukup tinggi (Cha and Chinnan, 2004).
Dalam kulit udang dan cangkang kepiting memiliki kandungan pigmen pemberi warna
kuning dalam bentuk astaxanthin. Akumulasi astaxanthin pigmen alami banyak terdapat pada jenis
udang sehingga apabila pakan mengandung lebih banyak zat-zat pigmen dapat memberikan warna
orange kemerahan pada kuning telur (Sahara, 2011).
Hasil penelitian yang dilaporkan Babu et al., (2008) astaxanthin merupakan komposisi
pigmen terbesar dalam crustacea (kepiting, lobster, dan udang). Hasil penelitian sejalan dengan yang
dilaporkan Siahaya et al., (2014) bahwa penggunaan tepung kulit udang 15% dalam ransum
meningkatkan skor warna kuning dengan skor warna kuning telur. Untuk mendapatkan warna kuning
yang bagus memerlukan tambahan pigmen pemberi warna dalam pakan, karena hewan tidak
mensistesis pigmen dalam tubuhnya sehingga perlu didapatkan dari pakan (Sahara, 2011).
Tabel 2. Kualitas Kimiawi Telur Ayam Sentul dengan pembeberian fermeherbafit encapsulasi

R0

R1

R2

R3

R4

Bahan Kering (%)ns

41.67±1.68

42.40±2.31

40.90±5.05

42.89±3.94

40.95±1.12

Lemak Kasar (%)ns

23.94±0.94

24.83±0.80

23.72±2.87

23.52±2.43

22.51±1.05

Protein Kasar (%)ns

12.95±0.60

13.24±0.41

13.34±1.21

13.80±1.22

13.06±0.58

Pemberian fermeherbafit encapsulasi dengan menggunakan kulit udang berpengaruh tidak
nyata (P>0,05) terhadap kualitas telur secara kimiawi (bahan kering, lemak dan protein). Hal ini
disebabkan bahan bioaktif yang terdapat dalam fermeherbafit encapsulasi sangat sensitive terhadap
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kondisi lingkungan seperti pemanasan dan kondisi pH yang asam, sehingga kurang mampu bekerja
secara efektif terhadap kualitas kimiawi telur. Iriyanti, dkk (2017) menyatakan bahwa encapulasi
menjaga viabilitas sel agar mampu mencapai usus dalam keadaan hidup karena fermeherbafit
merupakan herbal yang mengandung probiotik dengan bioaviabilitas yang rendah.
Telur terdiri dari tiga bagian yaitu kulit telur dengan berat 11%, putih telur 58% dan kuning
telur sekitar 31%, kandungan dan komposisi kimia masing-masing bagian berbeda, perbedaan
komposisi kimia tersebut disebabkan oleh ransum yang dikonsumsi, umur, faktor lingkungan dan
laju produksi (Ariyani, 2006).
Kandungan komposisi telur terdiri dari air sebesar 73,7%, Protein 12,9%, lemak 11,2% dan
karbohidrat 0,9%, pengamatan lemak dan kolesterol efektif dilakukan pada kuning telur, karena pada
putih telur lemaknya sedikit (Muharlien, 2010).
Kandungan protein telur hasil penelitian sebesar 12.95±0.60-13.80±1.22%, kandungan
protein telur cenderung konstan kecuali terjadi perubahan kandungan protein pakan terutama
kandungan asam-asam aminonya. Menurut Suprijatna et al. (2008) komposisi telur sepanjang tahun
agak konstan, namun terjadi sedikitnya perubahan energi dan vitamin tertentu dan mineral akibat
berkurangnya pakan. Asam–asam amino dari pakan yang telah diserap didalam hati kemudian akan
dibentuk menjadi protein dan di salurkan ke ovarium untuk proes pembentukan telur (Ujilestari,
2015).
Protein yang terkandung dalam kuning telur terdiri dari dua macam yaitu ovovitelin dan
ovolivetin. Ovovitelin adalah protein yang banyak mengandung unsur fosfor, sedangkan ovolivetin
mengandung sedikit fosfor tetapi banyak mengandung sulfur (Hafez, 2000). Kurtini et al., (2014)
menyatakan kualitas membran vitelin dipengaruhi oleh pro-tein dalam ransum yang berguna untuk
mem-pertahankan kuning telur.
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,5) terhadap
kandungan lemak kuning telur, dengan kisaran lemak yang diperolah 22.51±1.05-24.83±0.80%.
Sejalan dengan penelitian Sari, dkk. (2017) bahwa pemberian sinbiotik berpengaruh tidak nyata
(P>0.05). terhadap kandungan lemak kuning telur. Hasil penelitian kandungan lemak kuning telur
relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Tolik et al. (2014) yang menyatakan
bahwa kandungan lemak kuning telur yaitu 32.6%. Hal ini sesuai dengan pendapat Lai et al. (2010)
bahwa kandungan lemak dalam kuning telur ayam berkisar antara 31.8 – 35.5%. Muharlien (2010)
bahwa pengamatan lemak pada telur lebih efektif dilakukan pada kuning telur karena hamper semua
lemak di dalam telur terdapat di kuning telur mencapai 32%.

KESIMPULAN
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Penggunaan fermeherbafit-encapulasi sebagai feed aditif alami belum mampu meningkatkan
kualitas fisik, bobot telur, haugh unit (HU), dan warna kuning telur tetapi berpengaruh tidak nyata
indeks telur serta kualitas kimia telur (bahan kering, lemak kasar dan protein kasar).
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