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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam (Ras Petelur) 

Ayam  peliharaan  (Gallus  gallus  domesticus)  adalah  unggas  yang  biasa 

dipelihara  manusia  untuk  dimanfaatkan  telur  maupun  dagingnya.  Ayam 

peliharaan merupakan  keturunan langsung dari salah satu  sub-spesies ayam hutan 

merah  (Gallus  gallus). Ayam di dalam klasifikasi ilmiah termasuk  spesies  Gallus 

domestikus  dan diklasifikasikan oleh (Achmanu dan Muharlien, 2011) sebagai 

berikut: 

Kingdom    : Animalia 

Phylum     : Chordata 

Class     : Aves 

Ordo   : Galliformes 

Family   : Phasianidae 

Genus    : Gallus 

Spesies    : Gallus domesticus. 

Ayam petelur merupakan ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus 

untuk diambil telurnya. Asal mula ayam petelur adalah dari ayam hutan yang telah 

didomestikasi dan diseleksi sehingga bertelur cukup banyak. Arah seleksi ayam 

hutan ditujukan pada produksi yang banyak. Ayam hutan mulai dapat diambil telur 

dan dagingnya maka arah dari seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi 

untuk tujuan produksi daging dikenal dengan broiler, sedangkan untuk produksi 
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telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna 

kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur cokelat 

(Zulfikar, 2013) 

Secara umum ayam mengalami tiga tahapan pertumbuhan  yaitu periode 

awal (starter)  dari  DOC  sampai  umur  6  minggu,  periode  tumbuh  (grower)  

mulai  umur  6 minggu  sampai  18  minggu  dan  periode  produksi  (layer)  mulai  

dari  umur  18  minggu sampai diafkir. Faktor yang menentukan saat bertelur antara 

lain adalah kedewasaan kelamin ayam yang dipelihara (Rasyaf, 2004). Rahmadi 

(2009) menyatakan bahwa ayam petelur fase layer merupakan ayam yang berumur 

antara 20 sampai dengan 80 minggu (afkir).  Ayam pada akhir masa produksi 

tergolong dalam fase layer, yakni pada umur 50 minggu ke atas.  Ayam pada  akhir 

masa produksi biasa disebut ayam tua. 

Jenis ayam petelur dibagi menjadi tipe ayam petelur ringan dan medium. 

Tipe ayam petelur ringan mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna 

putih bersih, dan berjengger merah, berasal dari galur murni white leghorn, dan 

mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun produksi hen house. Ayam petelur 

ringan sensitif terhadap cuaca panas dan keributan, responnya yaitu produksi akan 

menurun. tipe ayam petelur medium memiliki bobot tubuh yang cukup berat, tidak 

terlalu gemuk, kerabang telur berwarna coklat dan bersifat dwiguna (Bappenas, 

2010). 

2.2. Pakan 

Pakan merupakan bahan makanan ternak yang mengandung nilai protein, 

karbohidrat, lemak dan lain – lainnya yang dibutuhkan oleh ternak yang berasal dari 
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biji tanaman, hewan, limbah pertanian, limbah industri yang belum ataupun sudah 

diolah menjadi sumber pakan yang sudah siap digunakan untuk di campur dengan 

bahan pakan lainnya menjadi ransum yang siap diberikan pada ayam petelur dengan 

nilai protein dan nilai gizi tertentu. (Setyono dkk., 2013). 

Pakan  merupakan  komponen  terbesar  dalam  usaha  peternakan  ayam  

petelur yaitu 70 – 80% sehingga peternak dituntut untuk menggunakan pakan yang 

murah dan berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan nutrien ternak, baik untuk 

pertumbuhan maupun produksi telur. Sebagian besar peternak masih menggunakan 

pakan jadi (pakan komersial) dari pabrik pakan dalam sistem pemeliharaannya, 

peternak perlu melakukan formulasi ransum sendiri karena harga pakan terus 

meningkat agar dapat menambah nilai ekonomis bagi peternak (Setyono dkk., 

2013). 

Pemberian ransum untuk ayam petelur  dapat  diberikan  sesuai  dengan  

umur  ayam,  yaitu  ayam  umur 18 minggu keatas  membutuhkan  ransum  dengan  

protein  17%;  energi  metabolisme  2.900 kkal/kg; dan kalsium 2%, dan fosfor 

0,32%. (Setyono dkk., 2013). Kebutuhan pakan unggas tergantung pada factor 

intrinsic species, tipe, bangsa, klas strain kelamin dan umur, sedang factor 

ekstrinsic adalah suhu, kelembapan, dan lingkungan, saat cuaca dingin maka 

unggas cenderung banyak makan dan sedikit minum, sebalikmnya dengan cuaca 

panas makan unggas cenderung banyak minum dan sedikit makan.  (Achmanu dan 

Muharlien, 2011) 
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2.3. Ampas Kecap 

 Ampas kecap merupakan limbah dari industri pengolahan kedelai menjadi 

kecap, dimana kandungan proteinnya berkisar antara 20% - 27% tergantung cara 

pengolahannya, potensi ketersediaannya cukup besar mengingat bahwa ampas 

kecap yang dihasilkan sebesar 59,70% dari bahan baku yang 

digunakan.(Suryaningrum dan Azwar, 2011). Harga amaps kecap Rp. 300-500/kg 

dalam keadaan basah, pemanfaatan ampas kecap untuk pakan ternak sangat 

menguntungkan secara ekonomi bagi peternak (Cahyadi, 2000). 

Kelemahan dari ampas kecap adalah kandungan NaCl, ampas kecap yang 

diperoleh dari ekstraksi dalam larutan garam setelah penyaringan dan pengepresan 

kembali diekstraksi dalam larutan garam setelah penyaringan dimana proses ini di 

ulang 4 sampai dengan 5 kali. Keadaan ini yang menyebabkan kandungan NaCl 

sebelum diberikan pada ayam perlu diupayakan dengan cara perendaman dalam air 

pada suhu 25 sampai dengan 29oC selama 24 jam. Namun pada saat perendaman 

air panas (suhu 70oC) dapat menurunkan kadar protein pada ampas kecap. 

Perbedaan suhu perendaman menunjukkan bahwa selain terjadinya penurunan 

kadar NaCl, juga menyebabkan penurunan kadar protein ampas kecap. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya proses browning dan denaturasi protein karena 

pemanasan (Cahyadi, 2000). 

Ampas kecap dapat digolongkan sebagai sumber protein karena 

mengandung protein kasar lebih dari 18%. Beberapa analisa proksimat dari ampas 

kecap seperti Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Kandungan zat-zat makanan ampas kecap 

No Zat Makanan Kandungan 

1 ME (Kkal/Kg) 2100 

2 Protein (%) 24.90 

3 Serat Kasar (%) 16.30 

4 Lemak (%) 24.30 

5 Abu (%) - 

6 Ca (%) 0.39 

7 P (%) 0.33 

Sumber : Widodo, 2002 

2.4.  Isoflavon Sebagai Fitoestrogen  

2.4.1.   Fitoestrogen  

Fitoestrogen  adalah zat yang terdapat pada tanaman, biji – bijian, kacang-

kacangan, sayuran dan buah-buahan  dengan struktur kimianya mirip estrogen, 

mempunyai efek estrogenik lemah dan bekerja pada reseptor estrogen.  

Fitoestrogen  berasal dari kata “fito” yang berarti tanaman dan“estrogen ” karena 

memiliki struktur dan aktifitas biologik menyerupai estrogen. Fitoestrogen   

memiliki  tiga  jenis  utama  yaitu  lignan, coumesta, dan  isoflavon. Lignan  dapat  

dikonsumsi  dari  buah-buahan. Coumestan  paling  banyak  ditemukan  dalam  

kecambah. Isoflavon  sendiri  memiliki  empat  jenis  yang  paling  aktif  yaitu  

daidzein,  genestein,  biochanin  A  dan  formononetin (Suparman, 2010). 
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2.4.2. Struktur Bagian dari Fitoestrogen  Isoflavon yang terdiri dari Genistein   

dan Daidzein 

 

   Struktur bagian fitoestrogen  terbagi menjadi tiga bagian yaitu coumestan 

ligan dan isoflavon, sedangkan isoflavon sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu 

genistein dan daidzein. Struktur kimia dari fitoestrogen  isoflavon yang terdiri dari 

genistein dan daidzein dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Struktur Kimia dari Fitoestrogen  Isoflavon yang terdiri dari 
Genistein dan Daidzein (Suparman, 2010) 
 

Daidzein dibentuk dari formononetin oleh enzim hidrolitik bakteri lumen usus dan  

dimetabolisme menjadi equol  dan O- desmetilangolesin (O - DMA). 

Equol                    Equol  

Formononetin                                   Daidzein  

 

                           Enzim Hidrolitik 

                         Bakteri lumen usus O- desmetilangolesin 

(O -DMA). 

Gensitein dibentuk dari biochanin A dan dimetabolisasi menjadi  

petilfenol estrogen  inaktif.  
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Biochanin A                                Genisitein                               p -etilfenol estrogen                     

.                                                                           Metabolisme             inaktif   

(Suparman, 2010) 
 
2.4.3. Fungsi Fitoestrogen  

Fitoestrogen   adalah  substrat  dari  tumbuhan  yang mempunyai fungsi 

yang hampir sama dengan hormon estrogen  dan  memiliki  pengaruh  estrogenik  

atau  anti estrogenik. Jefferson, dkk. (2002) menyebutkan bahwa fitoestrogen   

merupakan  dekomposisi  alami  yang ditemukan  pada  tumbuhan  yang  memiliki  

banyak kesamaan dengan estradiol, yaitu bentuk alami estrogen  yang  paling  

potensial.  Penggunaan  fitoestrogen  memiliki efek keamanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan estrogen sintesis (Achdiat, 2003 dalam Hernawati, 2008). 

Estrogen  berikatan dengan reseptor estrogen sebagai bagian dari aktivitas 

hormonal, menyebabkan serangkaian reaksi yang menguntungkan tubuh. Pada  saat 

kadar hormon estrogen menurun, terdapat banyak kelebihan reseptor estrogen yang 

tidak terikat, walaupun afinitasnya tidak sebesar estrogen,  isoflavon  yang  

merupakan  phitoestrogen  dapat  juga berikatan dengan reseptor tersebut. 

Mengkonsumsi produk-produk kedelai, akan tejadi pengikatan  isoflavon  dengan  

reseptor estrogen yang menghasilkan  efek  menguntungkan (Glover  dan  Assinder, 

2006). 

Cara kerja fitoestrogen   meniru aktivitas hormon estrogen   dalam tubuh. 

Estrogen adalah hormon yang berfungsi sebagai molekul sinyal. Prosesnya dimulai 

dari masuknya molekul estrogen melalui darah kedalam sel dari bermacam - macam 

jaringan target estrogen .Molekul estrogen  mencari reseptor estrogen  (RE) 

didalam sel untuk berintegrasi, RE mengandung tempat spesifik) dimana hanya 
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estrogen  atau molekul lain yang berhubungan erat seperti fitoestrogen dapat 

mengikatnya. Molekul estrogen  mengikat reseptor protein dan membentuk suatu 

ikatan  ligand-hormone receptor complex  (ligand adalah molekul yang mengikat 

protein pada tempat spesifik) ketika dalam intraseluler. Peristiwa ini dimungkinkan 

karena molekul estrogen  dan reseptornya mempunyai bentuk sama untuk berikatan 

ibarat kunci yang sesuai dengan lubangnya.  Ikatan tersebut memicu proses seluler 

yang spesifik, menghidupkan gen spesifik. Gen ini akan memicu pembentukkan 

protein untuk metabolism sel. Salah satu responnya yaitu perkembangan uterus dan 

pencegahan kehilangan massa tulang. (Suparman, 2010). 

4.4.4.  Isoflavon 

Senyawa isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak 

disintesis  oleh tanaman. Mikroorganisme  tidak  mempunyai  kandungan  senyawa  

ini. Kandungan  isoflavon  yang tinggi tedapat pada tanaman Leguminoceae,  

khususnya  pada  biji  kedelai, pada  bagian  hipokotil  (germ)  yang  akan  tumbuh  

menjadi  tanaman dan  terdapat  pada  kotiledon  yang  akan  menjadi  daun  pertama  

dari tanaman. Flavonoid merupakan substansi poliphenolic yang terdapat dalam 

sebagian besar tanaman. Kombinasi multipel grup hidroksil, gula, oksigen, dan 

grup metal membentuk beberapa kelas dari flavonoid yaitu flavonols, flavones, 

flavan 3ols ( cattechins) antochyains dan isoflavons (Zilliken, 2009).  

Kandungan  isoflavon  pada  biji kedelai  berkisar  2-4 mg/g  kedelai, 

senyawa  isoflavon  tersebut  pada umumya  berupa  senyawa  kompleks  atau  

konjugasi dengan  senyawa  ikatan  glukosida  (Synder  dan Kwon, 1987).  Kedelai  

mengandung  12  macam isoflavon, yang terdapat dalam bentuk glukosida dan 
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bentuk  aglikon.  Proses fermentasi kedelai  atau  hidrolisis  enzimatis  akan  

melepaskan molekul  gula  dari  isoflavon  glikosida  sehingga menghasilkan 

isoflavon aglikon (Muchtadi, 2010).  

Senyawa  isoflavon  terbukti  mempunyai  efek  hormonal,  khususnya  efek 

estrogenik yang  dapat ditransformasikan menjadi equol yang mempunyai struktur 

fenolik mirip  dengan  hormon  estrogen. Hormon  estrogen   berpengaruh  terhadap 

metabolisme tulang, terutama proses kalsifikasi, maka adanya isoflavon yang  

bersifat  estrogenik  dapat  berpengaruh  terhadap  berlangsungnya  proses 

kalsifikasi dengan kata lain, isoflavon dapat melindungi proses osteoporosis pada 

tulang sehingga tulang tetap padat dan masif (Pawiroharsono, 2007).                

2.4.5.  Kelebihan dan Kekurangan Isoflavon terhadap Estrogen  

Flavonoid  dalam  kedelai  merupakan gabungan  dari  ikatan  sejumlah  

asam amino dengan vitamin dan beberapa zat gizi  lain,  merupakan  senyawa  fenol 

heterosiklik  yang  strukturnya  mirip dengan steroid estrogen . Aktivitas estrogenik 

isoflavon terkait dengan struktur kimianya yang mirip dengan  stilbestrol,  yang  

biasa  digunakan  sebagai  obat  estrogenik.  Bahkan, isoflavon  mempunyai  

aktivitas  yang  lebih  tinggi  dari  stilbestrol. Isoflavon  kedelai  dapat  berikatan 

dengan  Receptor  Estrogen   (RE),  namun  afinitas  RE ligan  tersebut  lebih  rendah  

dibanding  estrogen  endogen  sel  epitel  dari  jaringan  reproduksi  seperti ovarium  

dan  testis (Robertson,  2000 dalam Sinaga, 2012). 

Fitoestrogen mempunyai struktur kimia serupa dengan 2 penilnaptalen  

yang  menyerupai  rumus  bangun  hormon estrogen.  Khasiat  serupa  estrogen  ini  

diduga  bersifat agonis (estrogenik)  atau  antagonis (anti estrogenik),  lemah  
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tergantung  pada  faktor – faktor metabolisme, konsentrasi estrogen endogen, serta 

jenis kelamin. Gugus OH pada fitoestrogen, estradiol dan  dietilstilbesrol  

merupakan  salah  satu  persyaratan untuk  aktivitas  estrogenik.  Reseptor  estrogen  

mampu mengadakan  ikatan  dengan  beberapa  komponen  yang mempunyai 

persamaan struktur dengan estrogen seperti genistein.  Isoflavon  memiliki  struktur  

difenolik  yang mempunyai  potensi  estrogen  sintetis  dietilstilbesrol  dan 

heksestrol (Biben, 2012). Mekanisme kerja isoflavon secara estrogenik dan anti 

estrogenik dapat dilihat pada Gamnar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Mekanisme Kerja Isoflavon secara Estrogenik dan Anti  Estrogenik. 
(Suparman, 2010) 

 

a. Bila kadar estrogen  memadai, isoflavon (biru) bekerja anti estrogen  dengan  cara 

berkompetisi dengan RE (kuning). 

b. Bila kadar estrogen  kurang, isoflavon dapat mengambil alih efek estrogen 

(Suparman, 2010). 

2.5. Proses Pembentukan Telur 

Proses pembentukan telur dimulai dengan kuning telur di dalam ovarium. 

Rasyaf (1991) menyatakan bahwa ovarium  dari bangsa unggas terdiri dari 3000 
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atau lebih calon kuning telur dari jumlah itu ada sekitar 5 atau 6 kuning telur yang 

lebih besar atau folikel dan sebuah folikel yang paling besar yang berwarna lebih 

keputihan. Calon kuning telur berkembang sempurna menjadi kuning telur, dan 

mendekati stigma sehingga terjadi penyibekan stigma. Kuning telur keluar dari 

ovarium dan ditangkap infundibulum (funnel) terjadi fertilisasi, selama 15 menit 

(Parkhurst dan Mountney, 1995). 

Kuning telur setelah di infundibulum  masuk ke daerah  magnum selama 

tiga jam terjadi albumenisasi (pembentukan putih telur) dengan penambahan 

protein padat, ion anorganik dan air. Putih telur ini terdiri dari tiga protein yaitu 

micin dan globulin  sebesar 10 persen serta albumen sebesar 90 persen dari total 

putih telur. Ketiga protein putih telur ini memegang peranan penting di dalam 

pembentukan struktur fisik putih telur (Rasyaf, 1991). 

Kuning telur setelah di magnum yang dikelilingi putih telur masuk ke 

daerah isthmus terjadi pembentukan membran sel atau kerabang tipis dari serat 

mucin dan penyerapan air selama 1,25 jam (Rasyaf, 1991). Kuning telur dilapisi 

membran sel atau kerabang tipis masuk ke daerah uterus selama 20 jam. Dua 

sampai lima jam pertama terjadi penyerapan air dan mineral (pemisahan putih telur 

cair dan padat) (Rasyaf, 1991).  
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Hernawati (2007), menyatakan bahwa keberhasilan reproduksi sekelompok 

hewan sangat ditentukan oleh bagaimana upaya pengelolaan reproduksi itu sendiri 

misalnya, pemberian pakan yang baik, lingkungan yang serasi, pencegahan 

penyakit, sanitasi yang baik, dan keseimbangan hormonal. Sistem hormonal 

membantu mengendalikan kegiatan dalam tubuh seperti metabolisme, reproduksi, 

penyerapan makanan, pertumbuhan, dan perkembangan. Hormon estrogenik  

berfungsi membantu penyerapan kalsium dari makanan yang dikonsumsi sehari-

hari. Proses pembentukan telur dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3. Proses Pembentukan Telur (Islam et all., 2001) 

2.6. Telur  

Menurut Sudaryani (2003), telur mempunyai kandungan protein tinggi dan 

susunana protein yang lengkap lemak yang terkandung didalamnya juga tinggi. 

Telur ayam ras memiliki fisik terdiri dari 10% kerabang (kulit telur, cangkang), 
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60% putih telur dan 30% kuning telur (Sarwono, 1995). Struktur gambar telur ayam 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Struktur Telur Ayam (Sudaryani, 2003). 

Kualitas telur secara keseluruhan ditentukan oleh kualitas isi dan kulit 

telur. Penetuan kualitas telur dilakukan pada kedua bagian telur telir. Kualitas telur 

sebelumnya keluar dari organ reproduksi ayam dipengaruhi faktor: kelas, strain, 

family, dan individu: pakan, penyakit, umur, dan suhu lingkungan. Kualitas telur 

sesudah keluar dari organ reproduksi dipengaruhi oleh penanganan telur dan 

penyimpanan (lama, suhu, dan bau penyimpanan (Sudaryani, 2003). Kandungan 

gizi telur ayam selengkapnya bisa dilihat pada  pada Table 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Telur Ayam 

Komponen Putih Telur (%) Kuning Telur (%) 

Protein 10.9 16.5 

Lemak - 32.0 

Hidrat Arang 1.0 1.0 

Air 87.0 49.0 

Sumber: Sudaryani, (2003). 
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Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang bernilai gizi 

tinggi. Sebutir telur tersusun dari 10% kerabang telur, 60% putih telur dan 30% 

kuning telur. Kuning telur sendiri mengandung 13% protein, 12 lemak, 

multivitamin, asam amino dan mineral. (Sarwono, 1995). 

Bentuk telur dipengaruhi oleh ransum yang dimana pembentukan telur 

sebagaimana telah diuraikan itu baru akan terjadi bila ada material yang berupa 

unsur-unsur gizi pendukung pembentukan telur tersebut dan dalam keadaan normal 

telur akan keluar dari tubuh induk dengan bentuk oval dan berat sesuai standar atau 

berat yang wajar. Bentuk telur yang normal yakni lonjong tumpul bagian atas dan 

runcing bagian bawah (Sudaryani, 2003) 

Putih telur atau albumen mempunyai proporsi yang tinggi dalam 

komposisi telur mencapai 60% dari total berat telur. Persentasi putih telur pada 

ayam petelur bervariasi  secara keseluruhan tergantung dari strain, umur ayam dan 

umur dari telur (Stadellman, 1995). 

Kuning telur merupakan bagian yang paling penting bagi isi telur, sebab 

pada bagian inilah terdapat dan tempat tumbuh embrio hewan, khususnya pada telur 

yang telah dibuahi. Bagian kuning telur ini terbungkus semacam selaput tipis yang 

sangat kuat dan elastis yang disebut membrane vetelina. Kuning telur memiliki 

komposisi gizi yang lebih lengkap dari pada putih telur dan terdiri dari air, lemak, 

karbohidrat, mineral dan vitamin (Stadellman, 1995).  

2.7.      Produksi 

 Nilai Standar produksi ayam telah ditentukan oleh perusahaan pembibitan 

(breeder). Standar tersebut meliputi Hen Day Production, berat telur, lama 
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produksi, konversi pakan, kekebalan dan daya hidup serta pertumbuhan. 

Pencapaian performa tersebut tergantung dari manajemen pemeliharaan yang 

diterapkan oleh masing-masing peternak (Anonim, 2011). 

 Blakely dan Blade (1991) menyatakan bahwa untuk ayam petelur produksi 

telur rata-rata yang baik adalah 20 butir per bulan. Zulfikar, (2013) kemampuan 

ayam petelur berproduksi tinggi akan menghasilkan rata-rata 250 butir telur per-

ekor pertahun dengan berat kira-kira mencapai 60 g. Amrullah (2003), menyatakan 

bahwa petelur unggul dapat berproduksi sampai 70% atau 275 butir pertahun. 

Produksi telur ayam lokal di Indonesia dengan makanan yang baik juga berkisar 

dari 40-50%. 

 North dan Bell (1990) menyatakan bahwa jumlah telur yang dihasilkan 

selama fase produksi sangat di tentukan oleh perlakuan yang diterima termasuk 

pada fase starter dan grower khususnya imbangan nilai gizi pakan yang diberikan. 

Anonim (2005) menyakan bahwa penurunan rataan produksi telur tergantung pada 

lingkungan, kualitas pakan, pemberian pakan, strain dan faktor manajemen .  

2.8. Hen Day Production (HDP) 

 Isa Product Performance (2014)  menyatakan ayam  ras  petelur  strain  ISA  

Brown ialah jenis ayam hibrida unggulan hasil persilangan dari ayam jenis  Rhode  

Island Red  dan  White  Leghorns,  yang  diciptakan  di  Inggris  pada  tahun  1978  

oleh perusahaan breeder  ISA. produksi telur  ayam  ISA  Brown   mulai  dari  

minggu  ke  18  sampai  90  dan  memiliki  daya hidup sebesar 94%. Pada umur 144 

hari tingkat produksi telur adalah 50%, pada puncak  produksi  mencapai  96%.  

Setiap  ekor  ayam  dalam  sekali  masa pemeliharaan dapat memproduksi telur 
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sebanyak 409 butir dengan berat rata-rata 62.9  gram.  Jumlah  pakan  yang  

dikonsumsi  rata-rata  111  gram,  dengan  nilai perbandingan konversi pakan atau  

Feed Conversion Ratio  (FCR) rata-rata sebesar 2.15. (strain Isa Brown) 

digambarkan sebagai berikut pada Gambar 2.5. 

 
  Gambar 2.5. Grafik Produksi Telur Ayam Ras Petelur Isa Brown                                               

.         Sumber: Isa Brown Commercial Management Guide 2014 

 

2.9.  Berat Telur 

Ukuran telur merupakan faktor penting yang dapat menentukan 

penerimaan harga dalam aspek pemasaran. Penentuan klasifikasi standart berat 

telur per butir khususnya dinegara maju seperti Jepang, Amerika dan Negara maju 

lainnya. Menurut Sumarni, dkk. (1995), Klasifikasi Standar Berat Telur di Jepang 

adalah sebagai berikut: a. ukuran Jumbo (lebih besar dari 76 g) ; b. Extra Large (70 

sampai 77 g); c. Large (65 sampai 70 g); d. Medium (58 sampai 64 g); e. Medium 

Small  (52 sampai 58 g) dan f. Small (lebih kecil dari 52 g). Menurut Wahyu (1997) 

bahwa berat telur dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetik, terhadap 
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kedewasaan, umur, obat dan zat makanan dalam pakan terutama asam amino dan 

asam linoleat, dan kandungan asam lemak linoleat dan metionin. 

Berat kuning telur dipengaruhi oleh perkembangan ovarium, berat badan 

ayam, umur saat mencapai dewasa kelamin, kualitas dan kuantitas pakan, penyakit 

dan lingkungan serta konsumsi pakan. Telur yang berukuran kecil memiliki kualitas 

isi yang tinggi dibandingkan telur yang besar. Standar ukuran dalam pemasaran 

telur adalah 56,7 gram per butir. Hasil dari penelitian bahwa bobot telur berkisar 

antara 54,03 sampai 58,55 g dan bobot kuning telur berkisar antara 12,32 sampai 

12,38 g, bobot kerabang 6,26 sampai 7,22 g, Indek telur 77,22 sampai 89,66, HAD 

41,67 sampai 63,06 dan kekuatan kerabang berkisar antara 52,13 sampai 59,29 Mm 

Pascal, serta HU berkisar antara 70,41 sampai 77,34 (Tugianti dan Iriyanti, 2012). 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Iriyanti, dkk. (2007) bahwa ayam petelur 

dengan pemberian probiotik menghasilkan bobot telur berkisar antara 40 sampai 60 

gram, bobot kuning telur sebesar 9,5 sampai 13 gram, dan HU berkisar antara 99 

sampai 122. 

2.10. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh isoflavon ampas kecap kedelai hitam dalam pakan 

terhadap hen day production. 

2. Terdapat pengaruh isoflavon ampas kecap kedelai hitam dalam pakan 

terhadap berat telur. 


