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ABSTRAK
AKBISprob merupakan ampas kedelai dan bungkil inti sawit yang difermentasi dengan Aspergillur
niger. Penelitian bertujuan mengetahui total mikroba pada telur ayam yang diberi pakan tambahan AKBISprob
4% selama penyimpanan pada suhu refrigerator dan suhu ruangan selama 14 hari. Penelitian menggunakan 12
ekor ayam petelur strain ISA Brown berumur 16 bulan. Sampel yang digunakan adalah telur ayam. Sampel
diambil pada hari ke 29 dari setelah pemberian AKBISprob. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan
Acak Lengkap Faktorial (RAL Faktorial) terdiri atas dua faktor yaitu faktor pengaruh suhu penyimpanan
terhadap kualitas telur dan faktor lamanya penyimpanan telur penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan dan 3
ulangan. Perlakuan P0 (pakan komensial 324-2R 110 g); P1 (AKBISprob 4% yang diberikan setiap hari); P2
(AKBISprob 4% yang diberikan tiga hari sekali); dan P3 (AKBISprob 4% yang diberikan lima hari sekali). Total
mikroba telur selama penyimpanan pada suhu refrigerator dan suhu ruangan dianalisis dengan menggunakan
analisis varian. Rata-rata (±SD) total mikroba telur dari ayam yang diberi AKBISprob pada penyimpanan suhu
ruangan dan suhu refrigerator P0, P1, P2, dan P3 berurutan adalah total mikroba pada penyimpanan suhu
ruangan 4,57±0,96, 5,03±0,09, 4,82±0,16 dan 4,86±0,29. Total Mikroba pada penyimpanan suhu refrigerator
4,95±0,06, 4,78±0,16, 4,43±0,03 dan 4,53±0,99. Hasil menunjukkan penyimpanan telur pada suhu refrigerator
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap penyimpanan pada suhu ruangan. Pemberian AKBISprob 4% tidak
berpengaruh secara nyata (P>0,05) terhadap total mikroba pada telur. Tidak ada interaksi antara suhu dan
perlakuan AKBISprob 4% terhadap jumlah total mikroba.
Kata kunci : perbedaan suhu, peyimpanan telur, total mikroba telur, AKBISprob
ABSTRACT
This study aimed to determine a total of microbes of eggs which were suplemented with AKBISprob 4%
while stored in refrigerator and room temperature for 14 days. This study used 12 ISA Brown Strain Layer
Poultries aged 16 months. Sample were taken on 29th days since AKBISprob was fed first time. This study used
Factorial Randomized Design based on two factors and divided to 4 treatments and 3 repetitions. P0
(commercial feed 324-2R 110 g); P1 (AKBISprob 4%, fed everyday);P2 (AKBISprob 4%, fed once in three
days); and P3 (AKBISprob 4%, fed once in five days). Total of microbes while stored in refrigerator were
analyzed using ANOVA (Analysis of Varians).Total of microbes (±SD) from AKBISprob treatment and eggs were
produced then stored at room and refrigerator temperature of P0, P1, P2, and P3 respectively, total microbes at
room temperature were 4,57±0,96, 5,03±0,09, 4,82±0,16 and 4,86±0,29 and after refrigerator storage were 4,
95±0,06, 4,78±0,16, 4,43±0,03 and 4,53±0,99. This result showed that refrigerator storage has significantly
affect (P<0,05) to room temperature storage. but, that has not significantly affect (P>0,05) to total microbes on
eggs. So there are no relation between temperature and AKBISprob 4% treatment to total microbes on eggs.
Keywords: temperature diference, egg storage, total microbes on egg, AKBISprob

PENDAHULUAN
Telur merupakan salah satu sumber pangan dengan kandungan protein dan nutrisi
esensial yang dibutuhkan manusia. Namun, dibalik penampilan kulit yang tampak mulus,
telur ternyata mudah rusak akibat bakteri (Sakti dkk., 2012). Telur akan mengalami
perubahan seiring dengan lamanya penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan
akan mengakibatkan terjadinya banyak penguapan cairan dan gas dalam telur (Sudaryani,
2003).
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Mutu telur ditentukan oleh kualitas fisik kerabang yaitu kekuatan kerabang, berat,
bentuk dan kebersihan kerabang. Kualitas fisik kerabang ini mempunyai hubungan langsung
terhadap standarisasi mutu telur yang memenuhi grade sebelum dipasarkan (Yuwanta, 2004).
Persentase kerabang telur sekitar 10-12% dari bobot telur. Ketebalan kerabang telur ayam
merupakan hasil dari metabolisme kalsium melalui pakan ayam (Bell dan Weaver, 2002).
Kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan pada ternak sangat menentukan produksi
dan kualitas telur baik secara internal maupun eksternal (Tugiyanti, 2012). Salah satu
manipulasi pakan yang bisa diterapkan dalam meningkatkan kualitas telur yaitu dengan
penggunaan suplemen tambahan berupa probiotik (Kompiang, 2000). Pada penelitian ini
pakan yang digunakan adalah AKBISprob yang merupakan campuran ampas kedelai dan
bungkil inti sawit yang difermentasi dengan Aspergillus niger. Pemberian pakan yang
mengandung ampas kedelai terfermentasi Aspergillus niger dapat meningkatkan ketebalan
kerabang telur ayam kampung pada masa produksi 12 bulan (berumur 15-16 bulan)
(Nurliana dkk., 2013).
Probiotik adalah mikroba hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan dengan
tujuan memperbaiki kesehatan dan perkembangan mikroba. Probiotik dimanfaatkan oleh
peternak ayam untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, mencegah radang
usus dan diare, meningkatkan produksi telur dan memperbaiki kualitas telur (Hartono dan
Kurtini, 2015). Pemberian probiotik juga dapat menjaga keseimbangan mikroorganisme
dalam saluran pencernaan ternak, sehingga akan memperbaiki proses pencernaan, daya cerna
bahan ransum, penyerapan zat-zat nutrisi meningkatkan serta menjaga kesehatan ternak
(Agustina dkk., 2014).
Kualitas internal telur akan mengalami penurunan, baik karena proses fisiologis
maupun karena bakteri pembusuk. Kualitas internal telur selama penyimpanan tergantung
dari faktor genetik seperti umur dan suhu lingkungan (Abbas, 1989). Menurut Fitri
(2007), kelembaban relatif udara dan suhu ruang penyimpanan dapat mempengaruhi mutu
telur dan dapat menyebabkan perubahan secara kimia serta mikrobiologis. Kusnadi (2007)
menyatakan, tingginya suhu udara di wilayah tropis seperti Indonesia sangat mempengaruhi
lama penyimpanan telur. Pada penyimpanan telur dengan suhu kamar, telur ayam hanya
mempunyai masa simpan lebih pendek yaitu selama 8 hari sedangkan pada suhu refrigerator
bisa bertahan sampai 3 minggu (Bobyda, 2009).
Secara biologis kerusakan pada telur
disebabkan oleh mikroorganisme
diantaranya adalah bakteri. Bakteri akan masuk ke dalam telur melalui kulit telur yang
retak atau menembus kulit ketika lapisan tipis protein yang menutupi kulit telur telah
rusak dan pori-pori yang terdapat pada permukaan telur (Pelczar dan Chan, 1988). Akibat
dari masuknya mikroba ke dalam telur menyebabkan kerusakan telur sehingga terjadi
penurunan kualitas, menguapnya air dan gas dari dalam telur melalui pori-pori kerabang
karena pengaruh lingkungan, serta kulit berjamur karena lembabnya ruang penyimpanan
(Sarwono,1994). Persyaratan mutu mikrobiologis telur menurut Standar Nasional Indonesia
(SNI) dalam Badan Standardisasi Nasional (BSN) batas maksimun cemaran mikroba Total
Plate Count pada telur adalah 1 x 105 CFU/g.
Menurut Fardiaz (1992), terdapat perbedaan bakteri yang tumbuh pada telur yang
disimpan pada suhu dingin dengan bakteri yang tumbuh pada suhu kamar. Kajian mengenai
pengaruh AKBISprob terhadap jumlah total mikroba telur belum dilakukan sehingga perlu
dilakukan penelitian untuk total mikroba pada telur.

MATERIAL DAN METODE
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Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas
kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala dan Laboratorium Lapangan Peternakan Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan November 2016 sampai Maret 2017.
Sampel Penelitian
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur ayam yang diberi pakan
mengandung AKBISprob yang dibagi 4 kelompok perlakuan yaitu pemberian pakan yang
mengandung AKBISprob setiap tiga hari sekali, lima hari sekali, setiap hari dan kontrol.
Sebanyak 12 butir telur yang disimpan selama 14 hari pada suhu kamar dan 12 butir
telur pada suhu refrigerator 4oC -10oC.
Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan kode 324-2R, ampas
kedelai, bungkil inti sawit, probiotik Aspergillus niger (4%), alkohol 70%, aquades steril,
media Plate Count Agar (PCA) Oxoid, Buffer Peptone Water (BPW) Oxoid, kapas dan
kertas label. Alat-alat yang digunakan adalah kandang, tempat pakan, timbangan elektronik,
kantung plastik, rak tempat telur, rak tabung reaksi, cawan Petri, alat pendingin
(refrigerator),tabung reaksi, pipet, spritus, gelas kimia, inkubator, autoclave, hot plate,
batang pengaduk.
Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan Rancangan
Acak Lengkap Faktorial (RAL Faktorial) yang terdiri atas dua faktor yaitu faktor pengaruh
suhu penyimpanan terhadap kualitas telur dan faktor lamanya penyimpanan telur. Penelitian
ini terdiri dari empat perlakuan. Setiap perlakuan terdiri dari 3 ekor ayam yaitu P0: diberikan
pakan komensial (324-2R) 110 g, P1: diberikan AKBISprob 4% (4.4 g AKBISprob + 105.6 g
pakan) yang diberikan setiap hari (1x1), P2: yang diberikan AKBIPprob 4.4% (4.4 g
AKBISprob + 105.6 g pakan) yang diberikan sekali tiga hari (1x3), P3: diberikan AKBISprob
4.4% (4.4 g AKBISprob + 105.6 g pakan) yang diberikan sekali lima hari (1x5). Masingmasing perlakuan ada 3 ulangan. Masing-masing perlakuan diambil 6 sampel telur dan
disimpan pada suhu ruangan dan suhu refrigerator selama 14 hari.
Parameter Penelitian
Parameter penelitian ini adalah total bakteri yang diamati pada telur yang disimpan
di dalam refrigerator dengan suhu berkisar antara 40C – 100C dan suhu ruangan. Koloni
bakteri yang dihitung meliputi koloni yang tumbuh dengan baik pada permukaan, bagian
dalam, dan bagian bawah Plate count agar.
Prosedur Penelitian
Pemeliharaan ayam dan pemberian AKBISprob
Selama pemeliharaan, ayam terlebih dahulu diadaptasi selama satu bulan. Pada tahap
ini semua ayam petelur diberi pakan komensial (324-2R) sebanyak 110 gr/ekor. Setelah
masa adaptasi, ayam petelur dikelompokan berdasarkan jumlah dan berat telur yang sama
untuk masing-masing perlakuan.
Pemberian AKBISprob 4% dilakukan setelah masa adaptasi. Pemberian
AKBISprob sebanyak AKBISprob 4%, yang interval waktunya yakni P0 merupakan kontrol
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yang diberikan pakan komensial (324-2R), P1 diberikan AKBISprob 4% yang diberikan
setiap hari (1x1), kelompok P2 diberikan AKBISprob 4% sekali per tiga hari (1x3), kelompok
P3 diberikan AKBISprob 4% sekali per lima hari (1x5). Pemberian perlakuan dilakukan
selama 30 hari.
Pengambilan dan pemeriksaan sampel
Telur yang digunakan dalam penelitian adalah telur ayam yang baru bertelur sebanyak
24 butir diletakkan dalam rak telur, kemudian telur dibawa ke Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Veteriner, Fakultas kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala. Setelah itu telur
disimpan pada suhu refrigerator dan suhu ruangan selama 14 hari yang masing-masing
berisi 3 sampel telur pada tiap-tiap perlakuan dengan 3 kali pengulangan yang menggunakan
dua cawan Petri (Duplo) per pengenceran.
Penyimpanan sampel
Sampel telur yang dikoleksi sebanyak 24 butir diberi label kemudian 12 butir
disimpan pada suhu ruangan selama 14 hari dan 12 butir telur lainnya disimpan pada suhu
refrigerator 4-100C selama 14 hari.
Pembuatan media agar
Media yang digunakan yaitu Plate Count Agar (PCA) Oxoid sebanyak 17.5 gram
dan kemudian larutkan dalam 1 liter aquadest sampai homogen di tungku pemanas (hot
plate) kemudian sterilisasi dengan autoclave 1210C selama 15 menit. Selanjutnya didinginkan
sampai suhu ± 45oC.
Pembuatan pengencer
Pengenceran sampel menggunakan Buffer Peptone Water (BPW) Oxoid sebanyak
20.07 gram dan kemudian larutkan dalam 1 liter aquades sampai homogen di tungku
pemanas (hot plate) kemudian sterilisasi dengan autoclave 1210C selama 15 menit.
Selanjutnya didinginkan sampai suhu 45 – 50oC.
Menghitung total mikroba
Masing-masing telur yang diteliti diambil putih dan kuningnya kemudian dimasukkan
ke dalam beaker glas. Sampel diambil sebanyak 10 ml dihomogenkan dengan menggunakan
batang pengaduk, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 90 ml larutan
pengencer untuk pengenceran 101. Sampel diencerkan secara seri dari 101 sampai 104 dengan
cara mengambil 1 ml sampel dari erlemeyer 101 dan dimasukkan dalam tabung reaksi 102
yang berisi 9 ml larutan pengencer. Hal yang sama dilakukan pada tabung 103 dan tabung
reaksi 104. Sebagai kontrol digunakan 9 ml larutan pengencer tanpa penambahan sampel.
Penanaman bakteri menggunakan metode tuang setelah melakukan pengenceran,
sebanyak 1 ml larutan tersebut diinokulasikan ke dalam cawan Petri menggunakan pipet 1 ml.
Kemudian ke dalam cawan tersebut dimasukkan agar steril yang telah didinginkan sampai
suhu 45 – 50oC sebanyak kira-kira 18-20 ml. Selama penuangan medium, cawan ditutup
tidak boleh dibuka terlalu lebar untuk menghindari kontaminasi dari luar. Setelah
penuangan, cawan Petri digerakkan di atas meja secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel
bakteri secara merata, yaitu dengan gerakan melingkar atau gerakan seperti angka delapan,
setelah agar memadat, cawan-cawan tersebut diinkubasikan di dalam inkubator dengan posisi
terbalik. Inkubasi dilakukan pada suhu 37oC selama 24 jam. Hasil perhitungan koloni
dihitung dengan rumus yaitu Colony Forming Unit/g (CFU) = Total Koloni Bakteri x
1/Pengenceran.
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Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analisis
Varian (ANAVA). Hasil ANAVA yang menunjukkan adnyaa pengaruh perlakuan, analisis
dilanjutkan dengan uji Duncan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata (±SD) Total mikroba telur dari ayam yang diberi pakan AKBISprob 4%
pada penyimpanan suhu ruangan dan suhu refrigerator ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rataan (±SD) Total mikroba telur log 10 CFU/g dari ayam yang diberi AKBISprob
pada penyimpanan suhu ruangan dan suhu refrigerator
Rataan(±SD)
Suhu
Interval Waktu Pemberian AKBISprob 4%
Penyimpanan
P0
P1
P2
P3
Suhu Ruangan

4, 57±0,96

5,03±0,09

4,82±0,16

4,86±0,29

4, 82±0,47Aa

Suhu
Refrigerator

4, 95±0,06

4,78±0,16

4,43±0,03

4,53±0,99

4,67±0,23Ab

Rataan(±SD)

4,76±0,64

4,91±0,18

4,62±0,23

4,69±0,26

A,a,B,b

superskrip pada masing-masing parameteryang berbeda pada kolom /baris yang sama
menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05)
Berdasarkan analisis statistik menunjukan bahwa pemberian AKBISprob 4% pada
berbagai interval waktu tidak terlihat perbedaan nyata dan berpengaruh nyata pada suhu
penyimpanan. Semakin lama telur disimpan maka pori-pori kulit telur yang terbuka akan
semakin banyak. Mikroba dari air, udara maupun kotoran ayam dapat masuk ke dalam telur
melalui pori-pori yang terdapat pada kulit telur (Sudiarto, 2008). Pada penelitian Nurliana
dkk. (2013), menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung ampas kedelai
difermentasi Aspergillus niger dapat meningkatkan ketebalan kerabang telur. Semakin tebal
kerabang tingkat relatif berpori lebih sedikit dan sempit, sehingga penguapan dapat dicegah
dan laju penurunan kualitas semakin lambat, sehingga mikroba akan menjadi lebih sedikit
untuk masuk ke dalam telur.
Faktor- faktor lain yang mempengaruhi jumlah mikroba diantaranya adalah
lingkungan, feses, udara, jenis kandang, pekerja/peternak, rak telur. (Trioso, 2004). Sumber
cemaran pada telur dapat juga berasal dari unggas yang sakit, kloaka, alas kandang, wadah
telur, debu, tanah, penyimpanan, sanitasi kandang serta pekerja (Nurjanna, 2014). Pemberian
AKBISprob juga dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan ayam hal ini terlihat dari
total cemaran mikroba yang berada dibawah ambang batas SNI yakni 1 x 105 CFU/g.
Hasil pengujian total mikroba pada telur dari ayam yang diberi AKBISprob 4% yang
disimpan pada suhu ruangan dan suhu refrigerator selama 14 hari, menunjukkan total
mikroba pada suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan total mikroba pada suhu refrigerator.
Hal ini disebabkan karena mikroba dapat berkembang biak dengan baik pada suhu ruangan
dibandingkan dengan suhu refrigerator. Menurut Fardiaz (1993), penyimpanan telur pada
suhu refrigerator dapat memperlambat reaksi metabolisme dan pertumbuhan bakteri
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dibanding pada suhu ruangan. Masa simpan telur pada penyimpanan suhu ruangan adalah 10
– 14 hari (Syarief dan Halid, 1992).
Menurut Sudaryani (2003), telur akan mengalami perubahan seiring dengan lamanya
penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan akan mengakibatkan terjadinya banyak
penguapan cairan dan gas dalam telur. Sehingga mikroba dan jamur akan mudah masuk ke
dalam telur. Menurut (Hardianto dkk, 2012) pada suhu ruangan, telur ayam hanya mempunyai
masa simpan lebih pendek yaitu delapan hari sedangkan pada suhu refrigerator bisa bertahan
sampai tiga minggu. Suhu merupakan satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi
pertumbuhan, multipikasi dan kelangsungan hidup dari semua organisme hidup (Irianto,
2006).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpanan telur dari ayam
yang diberi pakan AKBISprob pada suhu refrigerator mempunyai jumlah total mikroba lebih
sedikit dibandingkan penyimpanan pada suhu ruangan. Pemberian AKBISprob 4% dapat
mengurangi jumlah total mikroba pada telur ayam. Tidak ada interaksi antara suhu dan
perlakuan AKBISprob 4% terhadap jumlah total mikroba.
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