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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Petelur 

 

Ayam petelur merupakan tipe ayam yang memiliki produktivitas telur yang 

tinggi sehingga secara khusus dipelihara untuk menghasilkan telur (Yusri, 2015). 

Asal mula ayam petelur merupakan hasil persilangan antara berbagai bangsa ayam 

hutan yang telah didomestikasi dan diseleksi sehingga ternak dapat bertelur cukup 

banyak (Abidin, 2003). Hasil persilangan ayam petelur dikelompokkan menjadi 

strain-strain tertentu, salah satunya yaitu strain Lohmann Brown. Ayam petelur 

strain Lohmann Brown merupakan salah satu strain yang mulai bertelur pada umur 

18 minggu, 50% produksi dicapai pada umur 22 minggu, puncak produksi ayam 

petelur ini dapat mencapai 92-93% pada umur 28 minggu, setiap tahunnya dapat 

menghasilkan telur sebanyak 315-320 butir dengan berat telur rata-rata 63,5–65,5 

g, konsumsi pakan pada massa produksi 110-120 g/ekor/hari dengan konversi 

pakan sebesar 2,3–2,4 dan memiliki angka kematian sebesar 2-6% selama 

pemeliharaan (Alif, 2017). 

Secara umum, ayam ras petelur dibagi dua yaitu ayam petelur tipe ringan 

(light breed) dan ayam petelur tipe medium (medium breed) (Amrullah, 2003). 

Ayam petelur tipe ringan memiliki ciri-ciri badan ramping, bulunya putih bersih, 

berjengger merah dan mampu bertelur lebih dari 260 butir per tahun sedangkan 

ayam petelur tipe sedang memiliki ciri-ciri bulunya berwarna coklat, memiliki 
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bobot badan yang berat, disebut sebagai ayam dwiguna dan dapat menghasilkan 

telur berwarna coklat (Rasyaf, 2009).  

Pemeliharaan ayam petelur secara umum dibagi menjadi tiga yaitu starter 

(umur 0 hari–8 minggu), grower (umur 8–20 minggu) dan layer (umur 20 minggu–

afkir). Ayam ras petelur mencapai dewasa kelamin pada umur 18 minggu dengan 

bobot badan  1340 g dan memiliki kemampuan berproduksi yang tinggi sebesar 

250-280 butir/tahun dengan bobot telur antara 50-60 g/tahun (Sudarmono, 2003). 

Produksi ayam petelur dipengaruhi oleh strain, kualitas ransum, manajemen 

pemeliharaan, suhu dan kelembaban (Risnajati, 2014).   

 

2.2. Ransum Ayam Petelur dan Kandungan Nutrisinya 

 

 Ransum merupakan campuran dari dua bahan pakan atau lebih yang disusun 

sesuai dengan kebutuhan ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak selama 

24 jam serta untuk mendapatkan produksi yang optimal. Kandungan dan jumlah zat 

nutrisi dalam ransum harus sesuai dengan kebutuhan ternak agar pertumbuhan dan 

produktivitasnya berjalan secara maksimal (Suprijatna et al., 2005). Kebutuhan 

nutrisi ayam petelur fase layer dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Petelur Fase Layer 

No Nutrisi Ransum Ayam Fase Layer (>18 minggu) 

1 Energi Metabolis (Kkal/kg) Min 2650 

2 Protein Kasar (%) Min 16 

3 Lemak Kasar (%) Maks 7 

4 Serat Kasar (%) Maks 7 

5 Abu (%) Maks 14 

6 Kalsium (%) 3,25–4,25 

7 Phospor (%) Min 0,32 
Sumber: SNI (2008)  
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 Kebutuhan nutrisi untuk unggas dipengaruhi oleh bangsa, umur, jenis 

kelamin, fase produksi, kualitas pakan, bentuk pakan, cara pemberian pakan dan 

kesehatan ternak (Ketaren, 2010). Kebutuhan nutrisi yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan ransum ayam petelur yaitu energi metabolis, protein kasar, serat kasar, 

lemak kasar, vitamin, mineral dan air (Amrullah, 2003). Kebutuhan protein pada 

ransum ayam petelur harus sesuai dengan kebutuhan ternak karena protein berperan 

dalam hidup pokok, pertumbuhan jaringan, pertumbuhan bulu dan kebutuhan 

produksi telur (Suprijatna dan Natawihardja, 2004). Kurangnya konsumsi protein 

pada periode pertumbuhan dapat menghambat produksi telur karena terbatasnya 

nutrien untuk pembentukan telur (Summer dan Leeson, 1994). Pada ayam petelur, 

tinggi rendahnya konsumsi protein dan energi berpengaruh pada jumlah telur yang 

dihasilkan (Suthama, 2005). Semakin tinggi kandungan protein dalam ransum dapat 

meningkatkan konsumsi protein, namun protein yang sama menyebabkan konsumsi 

protein yang sama pada tingkat energi ransum yang sama (Winedar et al., 2004). 

Energi metabolis dalam ransum ayam petelur digunakan dalam proses 

metabolisme untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

pemenuhan produksi telur (Iskandar, 2012). Rendahnya energi yang terdapat dalam 

ransum dapat meningkatkan konsumsi ransum, sedangkan energi dalam ransum 

yang tinggi dapat menurunkan tingkat konsumsi ransum (Mulyatini, 2014). Serat 

kasar pada unggas berperan dalam gerak peristaltik usus, mencegah penggumpalan 

ransum dan mempercepat laju digesta. Serat kasar yang tinggi menyebabkan unggas 

merasa kenyang dan menurunkan konsumsi ransum (Amrullah, 2003). Lemak 

dalam ransum berperan dalam pertumbuhan, membantu absorpsi vitamin yang larut 
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dalam lemak, mengurangi sifat berdebu pada ransum dan membantu palatablitas 

ransum (Wahju, 1997). Mineral dalam ransum dibutuhkan dalam jumlah sedikit, 

namun memiliki peran penting dalam pertumbuhan tulang, pembentukan kerabang 

telur, sistem transportasi gizi dalam tubuh dan daya tetas telur (Ketaren, 2010). 

Rendahnya penyerapan kalsium dapat berpengaruh terhadap metabolisme kalisum 

dalam proses pembentukan kerabang telur (Lukic et al., 2011). Kandungan kalsium 

dalam ransum yang rendah dapat mempengaruhi penurunan kualitas telur salah 

satunya tebal kerabang (Berg et al., 1964).  

Kalsium juga berperan penting dalam deposisi protein karena bertindak 

sebagai aktivator salah satu enzim dalam proses deposisi protein yang disebut 

calcium activated neutral protease (CaNP). Kemampuan deposisi protein 

berbanding terbalik dengan sifat degradatif pada enzim CaNP (Suzuki et al., 1987). 

Laju degradasi protein dapat menunjukkan tinggi rendahnya proses deposisi protein 

yang berhubungan dengan aktivitas enzim proteolitik (Suthama, 1990).  

 

2.2. Durian (Durio Zibethinus Murr) 

 

Durian (Durio Zibethinus Murr) merupakan salah satu buah yang popular 

di Indonesia dan banyak ditemukan di daerah tropis. Buah durian disebut sebagai 

The King of Fruit karena sangat digemari berbagai kalangan masyarakat dengan 

bau dan rasanya yang khas (Winarti, 2006). Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS), Indonesia merupakan negara yang berpotensi dalam produksi buah durian 

pada tahun 2012 produksi durian mencapai 6.917 ton/tahun dan mengalami 

peningkatan tahun 2015 menjadi 10.173 ton/tahun (BPS, 2017). Buah durian terdiri 
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dari 3 bagian yaitu daging buah sekitar 20-25%, biji sekitar 5-15% dan sisanya kulit 

60-70% (Suhaidi, 2004).  Secara umum, kulit dan biji buah durian dibuang begitu 

saja hingga menjadi limbah, padahal biji durian dapat diolah dan dimanfaatkan 

sebagai pakan alternatif ternak (Nathanael et al., 2016).  

Biji durian merupakan suatu bahan yang cukup berpotensi untuk dijadikan 

bahan pakan ternak. Hal ini dilihat dari kandungan nutrisi biji durian yaitu 

karbohidrat 67,40%; protein kasar 6,43%; lemak kasar 1,48%; serat kasar 6,15%; 

kalsium 0,92% (Suhaidi, 2004). Biji durian mentah mengandung zat anti nutrisi 

berupa asam lemak siklopropena dan oksalat yang bersifat racun, sehingga perlu 

adanya upaya pengolahan lebih lanjut dengan cara direbus dengan tujuan untuk 

menghilangkan racun tersebut (Wahyono, 2009). Struktur asam lemak siklopropena 

dan oksalat dapat dilihat pada ilustrasi 1 dan 2. Secara umum, konsentrasi asam 

lemak siklopropena >10 ppm dapat berbahaya bagi tubuh sedangkan asam oksalat 

pada dosis 10-15 g dapat menyebabkan kematian (Suparno et al., 2016). Namun 

kandungan karbohidrat pada biji durian yang hampir sama dengan jagung, dapat 

memungkinkan dimanfaatkannya biji durian sebagai bahan baku sumber 

karbohidrat (Djaeni dan Prasetyaningrum, 2010).  

                 
       Asam Sterkulat     Asam Malvalat 

Ilustrasi 1. Struktur Asam Lemak Siklopropena  

 

Biji durian memiliki kandungan zat anti nutrisi berupa asam lemak 

siklopropena dan oksalat (Hasnawati et al., 2016). Asam lemak siklopropena 
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merupakan asam lemak yang memiliki gugus siklis yaitu gugus siklopropena, ada 

dua jenis senyawa yang memiliki gugus siklopropena yang berdasarkan jumlah 

atom karbonnya yaitu asam sterkulat (asam 8 – (2-oktil-1siklopropenil) oktanoat) 

dan asam malvalat (asam 7-(2-oktil-1-siklopropenil) heptanoat). Selain terdapat 

pada biji durian, asam lemak siklopropena juga terdapat pada tanaman lain seperti 

biji kapas. Asam lemak siklopropena pada biji kapas yang dapat menurunkan 

produksi telur, dengan meningkatnya dosis asam lemak siklopropena sampai 250 

mg/ekor/hari dapat menyebabkan ayam istirahat bertelur setelah dua hari pemberian 

ransum dan berhenti total setelah 7 hari (Phelps et al., 1964). Ransum ayam petelur 

yang mengandung asam lemak siklopropena dapat menyebabkan perubahan warna 

pada putih telur menjadi warna pink, meningkatkan ph kuning telur, meningkatkan 

kadar air kuning telur dan menurunkan produksi telur (Bao et al., 2003). Biji durian 

juga mengandung gum yang memiliki daya ikat air yang tinggi, sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber potensial serat (Amin dan Mirhosseini, 2012).  

Asam oksalat merupakan turunan asam karboksilat yang memiliki gugus 

karboksil yang terletak pada ujung rantai lurus karbon dan banyak terdapat di 

tanaman dan sayuran, asam oksalat tidak dapat dimetabolisme di dalam tubuh 

sehingga diekskresikan dalam ekskreta (Asip et al., 2015). Senyawa oksalat di 

dalam tubuh dapat membentuk kalsium oksalat yang tidak dapat larut dan diserap 

oleh tubuh sehingga menyebabkan aberasi mekanik saluran pencernaan dan tubulus 

yang halus di dalam ginjal (Akhtar et al., 2011). Asam oksalat dalam tubuh bersifat 

toksik, karena membentuk kalsium oksalat yang tidak dapat diserap tubuh sehingga 

menyebabkan ketersediaan kalsium tubuh berkurang (Lutfitiana et al., 2016). 
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Senyawa asam oksalat dapat ditemukan pada daun bayam (Suwardi, 2011),                  

talas (Muttakin et al., 2015) dan daun singkong (Syarif et al., 2007).  

 

Ilustrasi 2. Struktur Oksalat (Iriany, 2015) 

 

Peningkatan nilai ekonomi biji durian juga dapat dilakukan melalui 

pengolahan dengan cara perebusan dan pengeringan. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan untuk menghilangkan zat anti nutrien berupa asam lemak siklopropena dan 

asam oksalat yang terkandung dalam biji durian (Hasnawati et al., 2016). Perebusan 

merupakan suatu proses pemanasan bahan pakan dengan suhu 1000C atau lebih 

dengan tujuan untuk memperoleh aroma yang baik, tekstur yang lebih lunak dan 

untuk membunuh mikroba (Sundari et al., 2015). Proses perebusan dapat merusak 

zat-zat gizi yang terkandung dalam bahan pakan, namun juga bersifat 

menguntungkan terhadap komponen gizi bahan pakan tersebut seperti peningkatan 

daya cerna dan menurunkan senyawa antinutrisi (Diana, 2016). Proses perebusan 

dengan suhu 600C dapat menurunkan kadar oksalat pada umbi talas sampai 

presentase 93,1% dari kadar awal (Maulina et al., 2012). Kadar asam lemak 

siklopropena pada biji durian dapat dihilangkan dengan cara direbus atau 

dipanaskan pada suhu 800C (Djaeni dan Prasetyaningrum, 2010).  

Setelah perebusan, pengeringan bahan pakan dilakukan untuk mengurangi 

kadar air dan menghambat perkembangan mikroorganisme yang dapat 

menyebabkan kebusukan (Martunis, 2012). Keuntungan dari produk yang 
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dikeringkan yaitu lebih mudah dalam proses pengangkutan dan penyimpanan 

karena memiliki berat yang ringan dan daya simpannya yang tinggi serta 

mempermudah dalam proses pembuatan tepung (Buckle et al., 1985). Proses 

penggilingan bertujuan untuk mengurangi ukuran partikel sehingga mempermudah 

dalam pengangkutan dan mudah untuk dicerna (Susanti dan Nurhidayat, 2008). 

Faktor yang mempengaruhi pembuatan tepung yaitu kadar air yang rendah. 

Pembuatan tepung dapat mengurangi biaya pengangkutan dan tempat penyimpanan 

karena tepung yang bersifat fleksibel serta dampaknya bagi ternak mudah dicerna 

dan meningkatkan palatabilitas pakan (Syahputri et al., 2017).  

 

2.3. Pemanfaatan Protein Ransum 

 

Protein merupakan senyawa organik kompleks yang mengandung unsur 

karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor dan sulfur (Suprijatna et al., 2008). 

Protein merupakan unsur nutrisi pertama yang dibutuhkan oleh ternak untuk 

pertumbuhan, mengganti jaringan yang rusak dan pembentukan telur pada ayam 

petelur. Protein diserap dalam tubuh untuk diubah menjadi asam amino yang dapat 

dimanfaatkan oleh tubuh ternak (Fenita et al., 2010). Kandungan protein dalam 

ransum dapat mempengaruhi kecernaan protein ternak, ransum yang memiliki 

kandungan protein rendah dapat menurunkan penyerapan protein sehingga 

menyebabkan kecernaan protein rendah karena protein yang diserap dalam saluran 

pencernaan sedikit (Tillman et al., 1998). Secara umum defisiensi protein dapat 

menyebabkan bulu rontok,menurunkan produksi dan berat telur (Anggorodi, 1995). 
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Ayam petelur mengkonsumsi protein sekitar 17–18 g untuk pembentukan telur dan 

mempertahankan besar telur (Siahaan, 2013).  

Kecernaan merupakan jumlah zat nutrien dalam bahan pakan yang habis 

dicerna dalam tubuh dan tidak diekskresikan dalam feses, proses kecernaan dapat 

merubah kondisi fisik dan kimiawi bahan pakan pada saat didalam saluran 

pencernaan (Mc Donald et al., 1988). Tinggi rendahnya nilai kecernaan tergantung 

pada bahan pakan penyusun ransum yang dapat diserap ke dalam saluran 

pencernaan (Widodo et al., 2013). Kecernaan protein unggas dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu kecernaan rendah 50-60%, kecernaan sedang 60-70% dan kecernaan 

tinggi di atas 70% (Yuniarti et al., 2015). Kecernaan protein yang baik dapat 

membuat nutrisi terserap secara maksimal sehingga dapat memenuhi untuk 

kebutuhan hidup pokok dan produksi (Tillman et al., 1998). Faktor yang 

mempengaruhi kecernaan protein yaitu kandungan protein dan serat kasar dalam 

ransum, konsumsi protein dan laju pakan (Astungkarawati et al., 2014).  

Retensi nitrogen adalah jumlah nitrogen yang dapat disimpan dalam tubuh 

ternak setelah nitrogen yang dikonsumsi dikurangi dengan nitrogen yang keluar 

melalui ekskreta (Lubis, 1992). Salah satu metode pengukuran nilai retensi nitrogen 

dengan cara metode total koleksi dengan menggunakan indikator (Farell, 1978). 

Meningkatnya nilai retensi nitrogen antara lain disebabkan oleh proses pencernaan 

dan absorbsi zat-zat makanan yang baik sehingga dapat mempercepat laju pakan 

dalan saluran pencernaan (Mateos et al., 1982). Semakin rendah kecernaan protein 

maka jumlah nitrogen yang diretensi oleh tubuh semakin rendah (Sutrisno, 2013). 

Retensi nitrogen pada ayam silangan, ayam lokal dan ayam petelur yaitu sebesar 
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0,94–1,43 g/ekor (Wu et al., 2007 dan Hayashi et al., 2009). Peningkatan nilai 

retensi nitrogen menunjukkan bahwa banyaknya nitrogen yang digunakan oleh 

ternak untuk hidup pokok, pembentukan jaringan tubuh dan mengganti nitrogen 

yang hilang setiap hari (Scott et al., 1982).  

Kualitas protein ransum mempengaruhi besarnya retensi nitrogen, semakin 

baik kualitas protein maka semakin tinggi retensi nitrogen (Trevino et al., 2000). 

Peningkatan nilai retensi nitrogen dipengaruhi oleh kandungan protein dalam 

ransum dan tinggi rendahnya nitrogen dalam ekskreta. Semakin banyak nitrogen 

yang tertinggal dalam tubuh, nitrogen yang terbuang bersama ekskreta semakin 

menurun (Resnawati, 2006). Faktor yang mempengaruhi retensi nitrogen yaitu 

kecernaan protein, kualitas protein, konsumsi ransum, imbangan zat nutrisi dan 

kandungan anti nutrisi dalam ransum (Wahju, 1997). 

 

2.5. Sintesis dan Massa Protein Telur   

 

Telur merupakan bahan pangan yang mengandung zat–zat gizi yang 

lengkap bagi pertumbuhan dan mudah dicerna oleh makhluk hidup. Secara anatomi 

struktur telur terbagi menjadi tiga bagian yaitu kuning telur, putih telur dan 

kerabang telur (Yuwanta, 2010). Telur mengandung zat – zat nutrien seperti air 

73%, protein 12,9%, lemak 11,2% dan karbohidrat 0,9% (Muharlien, 2010). 

Komposisi kimia pada masing – masing bagian telur berbeda – beda, perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh ransum yang dikonsumsi ternak, umur ternak, lingkungan 

dan laju produksi (Ariyani, 2006).  
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Protein yang dikonsumsi oleh ternak akan dipecah dalam saluran pencernaan 

menjadi asam amino yang diserap oleh tubuh dan disusun kembali menjadi protein 

jaringan atau protein telur dengan kandungan asam amino yang berbeda. Asam 

amino yang telah diserap oleh usus akan disintesis oleh hati kemudian masuk ke 

pembuluh darah dan nantinya akan diedarkan kedalam jaringan tubuh yang 

membutuhkan, sebagian asam amino akan ditransportasi menuju ovarium dalam 

proses pembentukan telur yang terjadi dimagnum. Proses pembentukan telur 

diawali dengan folikel (kuning telur) yang sudah matang dalam ovarium akan 

dilepaskan dan diterima oleh infundibulum, didalam infundibulum kuning telur 

hanya tinggal 15 menit dan tidak ada penambahan unsur lain. Kuning telur akan 

masuk ke dalam magnum dan terjadi penambahan unsur albumen dan selanjutnya 

masuk ke dalam isthmus untuk membentuk membran kerabang bagian dalam dan 

luar. Telur kemudian masuk ke dalam uterus untuk pembentukan kerabang telur 

dan kemudian dikeluarkan melalui kloaka (Suprijatna et al., 2008). 

Proses pembentukan telur membutuhkan waktu sekitar 23-26 jam dari 

pembentukan kuning telur didalam ovarium hingga telur siap dikeluarkan melalui 

kloaka (Fadilah dan Fathkuroji, 2013). Pertumbuhan dan perkembangan telur 

dimulai dari pembentukan kuning telur yang terjadi di dalam ovarium kemudian 

berkembang di dalam oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka, ovarium dari bangsa 

unggas terdiri dari 3000 atau lebih calon kuning telur dan diantara jumlah tersebut 

ada 5-6 kuning telur yang memiliki ukuan yang lebih besar (Rasyaf, 1991).  

Massa protein telur merupakan hasil dari kadar protein dalam satu butir telur 

dikalikan dengan massa telur tanpa cangkang. Faktor yang mempengaruhi massa 
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protein telur yaitu massa telur dan kandungan protein dalam ransum, rendahnya 

massa protein telur dapat mengindikasikan bahwa kurangnya protein yang 

dideposisikan kedalam proses pembentukan telur. Kualitas telur dapat dilihat dari 

kebersihan, berat telur, kualitas cangkang telur, indeks kuning telur, indeks albumin 

dan komposisi kimia telur (Dudusola, 2010). Faktor yang mempengaruhi berat telur 

yaitu kandungan protein dan asam amino ransum, apabila terjadi defisiensi protein 

dan asam amino akan terjadi penurunan produksi telur (Suprijatna et al., 2005). 

Protein digunakan untuk memenuhi pertumbuhan jaringan, perbaikan jaringan dan 

pengelolahan produksi (Ahmad dan Herman, 1982). 

  


