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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam ras petelur merupakan sektor perunggasan yang masih menjadi 

prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan telur sebagai sumber protein hewani 

di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sifat-sifat unggulnya, yaitu produktivitas 

telur yang tinggi dan efisien mengkonversikan pakan menjadi telur. Apabila 

dilihat dari genetik, semakin tua umur ayam mempunyai kecenderungan 

menurunnya kualitas telur yang dihasilkan yaitu pada interior telur. Untuk 

mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan bahan pakan alternatif yang 

murah dan mudah didapat serta dapat memperbaiki kualitas telur. Salah satu 

bahan pakan yaitu menggunakan umbi wortel limbah pertanian, yang diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif pada unggas. Produksi wortel 

untuk Kecamatan Getasan adalah 1,68 ton/ha yang didapat dari 2.416,75 ha luas 

panen wortel dengan produksi 4.056,60 ton dengan perkiraan limbah wortel yang 

dihasilkan mencapai 5% dari jumlah produksi yaitu sebesar 84 kg/ha (Badan 

Pusat Statistik, 2015). 

Wortel merupakan bahan pangan (sayuran) yang mengandung vitamin A 

dan β-karoten yang tinggi, dalam setiap 100 g bahan mengandung 835 IU vitamin 

A, serta kaya akan β-karoten dan vitamin organik serta mineral Ca dan P. Dilihat 

dari segi kandungan nutriennya, wortel mempunyai potensi untuk dijadikan pakan 

ternak unggas dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas interior telur yang 

dihasilkan ayam ras petelur. Wortel masih memiliki keterbatasan yaitu tingginya 
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kadar air (88,2%) dan rendahnya kadar  protein (1%). Hasil penelitian 

Hammershoj et al. (2010), penggunaan tepung wortel sampai 4% dalam ransum 

secara nyata menunjukkan peningkatan warna kuning telur yang signifikan. 

Penelitian penggunaan wortel yang dipakai sebagai bahan pakan penyusun 

ransum ayam ras petelur perlu dilaksanakan, dengan harapan penggunaan wortel 

dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas interior telur yang dihasilkan, 

yaitu warna kuning telur, indeks kuning telur dan bobot kuning telur ayam ras 

petelur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji kualitas 

interior telur (khusus warna kuning telur, indeks kuning telur dan bobot kuning 

telur) ayam petelur umur 65 minggu yang diberi tepung wortel limbah pertanian 

pada ransum. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperoleh informasi 

tentang pengaruh penggunaan tepung umbi wortel limbah pertanian dalam ransum 

terhadap kualitas interior telur (warna kuning telur, indeks kuning telur dan bobot 

kuning telur) ayam petelur umur 65 minggu. 

  


