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BAB II. TINJAUN PUSTAKA 

2.1. Ayam Arab 

Ayam Arab berasal dari Belgia yang disebut dengan nama Brakel Kriel 

yang termasuk ke dalam galur ayam petelur unggul di Belgia. Produksi telur ayam 

arab setara dengan ayam Leghorn, yaitu rata rata bisa mencapai 80 sampai dengan 

90 persen dari populasi, yang dicapai dengan pakan hanya 80 g/ekor/hari. Ayam 

Arab merupakan ayam lokal Indonesia pendatang yang merupakan hasil penetasan 

dari beberapa butir telur yang dibawa dari luar (Arab). Telur ayam Arab pertama 

kali dibawa ke Indonesia dan ditetaskan menggunakan induk ayam kampung yang 

sedang mengeram. Anak ayam hasil penetasan ini dibesarkan dan diumbar di 

pekarangan rumah sehingga kawin dengan ayam lokal dan dinamakan ayam Arab 

(Sarwono, 2001). 

Klasifikasi ayam Arab menurut Erlankgha (2010) adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub Filum  : Vertebrata  

Kelas   : Aves  

Famili   : Phasianidae 

Sub Famili  : Phasianinae 

Genus   : Gallus  

Spesies  : Gallus turcicus 

Ayam Arab termasuk jenis ayam buras (Bukan Ras) penghasil telur yang 

cukup potensial dibandingkan dengan ayam kampung. Produktivitas telur ayam 
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Arab terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 60 sampai dengan 70 persen (± 225 

butir/tahun/ekor), sedangkan ayam kampung hanya mencapai 30 sampai dengan 

35 persen (±115 butir/tahun/ekor). Selain itu, telur ayam Arab memiliki kemiripan 

dengan telur ayam kampung, baik warna, bentuk, ukuran, maupun kandungan 

gizinya (Natalia, dkk. 2005). 

Ayam Arab mulai berproduksi pada umur 4,5 sampai 5,5 bulan, bobot 

ayam Arab jantan dewasa adalah 1,5 sampai 1,8 kg dengan tinggi 30 cm dan 

bobot ayam Arab betina dewasa 1,1 sampai 1,2 kg dengan tinggi 22 sampai 

dengan 25 cm. Keunggulan ayam Arab adalah lebih tahan terhadap penyakit, 

mudah pemeliharaan, dan mampu bertelur sepanjang tahun. Kelebihan lainnya, 

konsumsi pakan ayam Arab ini lebih sedikit yaitu 90 sampai dengan 100 

gram/ekor/hari. Ayam Kampung konsumsinya mencapai 110 sampai dengan 120 

gram/ekor/hari (Kholis dan Sitanggang, 2002). Tingkat produktivitas telur ayam 

buras dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 2. 1 Tingkat Produktivitas Telur Ayam Buras 

No Jenis Ayam Produksi Produksi  Telur/ Tahun 

1 Ayam Arab 230-250 butir 

 2 Ayam kampung 140-150 butir 

 3 Ayam Kebu Hitam 251 butir 

  4 Ayam Merawang 164 butir 

  5 Ayam Wareng 150 butir 

  6 Ayam Nunukan 140 butir   
  

 Sumber : Sartika dan Iskandar (2008) 

Produktivitas ayam buras (Bukan Ras) dapat tercapai pada kondisi 

thermoneutral zone, yaitu suhu lingkungan yang nyaman. Suhu lingkungan yang 
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nyaman bagi ayam buras belum diketahui, namun diperkirakan berada pada 

kisaran suhu 18 hingga 25°C. Ayam buras pada suhu lingkungan yang tinggi (25 

sampai dengan 31°C) menunjukkan penurunan produktifitas, yaitu  bisa mencapai 

25 persen bila dibandingkan dengan dipelihara di suhu yang nyaman (Gunawan 

dkk. 2004). 

Produksi telur ayam buras yang dipelihara pada suhu lingkungan tinggi 

(25 sampai dengan 31°C) adalah 25 persen lebih rendah dibandingkan dengan 

yang dipelihara pada suhu lingkungan rendah (19 sampai dengan 25°C) 

(Nataamijaya dkk. 1990). Menurut (Bird dkk. 2003) suhu lingkungan tinggi dapat 

menurunkan produksi telur. Pada suhu lingkungan tinggi diperlukan energi lebih 

banyak untuk pengaturan suhu tubuh, sehingga mengurangi penyediaan energi 

untuk produksi telur. Pada suhu lingkungan tinggi konsumsi pakan turun, ini 

berarti berkurangnya nutrisi dalam ubuh, dan akhirnya menurunkan produksi 

telur. 

2.2. Stress Oksidatif 

Ayam merupakan ternak homoiterm dimana dapat mempertahankan suhu 

tubuh dalam kondisi normal. Ayam petelur terutama pada fase layer akan 

berproduksi optimal pada zona nyamannya (comfort zone), apabila kondisi 

lingkungan berada di bawah atau di atas zona nyamannya, ayam petelur akan 

mengalami stres. Stres yang biasa terjadi pada peternakan ayam petelur di 

Indonesia adalah stres panas dimana temperatur dan kelembaban lingkungan yang 

tinggi menyebabkan naiknya suhu tubuh ayam. Ayam yang sedang berada dalam 

kondisi stres menyebabkan sulitnya mempertahankan keseimbangan produksi dan 
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pembuangan panas tubuhnya karena pengaruh aktivitas metabolisme, aktivitas 

hormonal dan kontrol suhu tubuh ( Novianti, 2014) 

Peningkatan temperatur lingkungan disertai kelembaban yang tinggi 

melebihi kisaran zona suhu nyaman memicu peningkatan stres oksidatif pada 

ayam petelur, dimana akan terjadi serangan radikal bebas pada membran sel. 

Radikal ini menyebabkan gangguan metabolit dan gangguan sel berupa gangguan 

fungsi DNA dan protein, sehingga menyebabkan mutasi atau sitotoksik dan 

perubahan laju aktivitas enzim (Kinanti, 2011), hal ini dapat mengganggu 

metabolisme tubuh. Mushawwir dan Latipuddin (2013) menunjukkan produksi 

radikal bebas (Reactive Oxygen Species = ROS) yang semakin tinggi seiring 

dengan peningkatan temperatur lingkungan, keadaan ini lebih diperparah jika 

disertai dengan peningkatan kelembaban udara lingkungan kandang. 

Ion OH  merupakan salah satu radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan sel dengan cara oksidasi lipid, terutama asam-asam lemak tidak jenuh 

rantai panjang (Poly Unsaturated Fatty Acid/PUFA). Senyawa hidroksil (OH-) 

mengekstrasi satu hidrogen dari lemak poly unsaturated (LH), sehingga 

terbentuklah radikal lemak (L-) (Bottje dkk, 1995; Mujahid, 2007). 

Stres oksidatif merupakan suatu kondisi yang terjadi karena adanya 

ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dengan sistem pertahanan 

antioksidan di dalam tubuh (Puspitasari dkk, 2016). Stres oksidatif merupakan 

ketidakseimbangan antara radikal bebas (pro oksidan) dan antioksidan yang 

dipicu oleh dua kondisi umum yaitu kurangnya antioksidan dan kelebihan 

produksi radikal bebas (Rush dkk, 2005). 
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Kondisi suhu lingkungan yang mencapai ambang batas atas (upper critical 

temperature) juga mempengaruhi peningkatan akitivitas pembuangan panas yang 

dilakukan melalui panting untuk mengurangi stres panas. Tingkah laku ini 

membutuhkan energi atau kalori. Stres akan menggertak hipotalamus untuk 

mensekresikan Corticotropin Realising Faktor (CRF) ke hipofisa anterior. 

Selanjutnya hipofisa anterior mensintesa Adrenocorticotropin Hormone (ACTH) 

dan kemudian disekresikan ke seluruh pembuluh darah. Adaptasi fisiologik tubuh 

ayam selama stres panas dicirikan oleh meningkatnya hormon ACTH. Korteks 

adrenal akan terangsang mensekresikan kortikosteroid yang akan mempengaruhi 

membran sel-sel hati. Selama stres panas yang erat, jumlah ACTH yang 

disekresikan oleh hipofisa anterior melebihi jumlah ACTH yang diperlukan untuk 

menimbulkan pengeluaran maksimal glukokortikoid (Ganong, 1983). Akibatnya 

glukokortikoid akan terus meningkat selama stres. 

2.3. Ampas Kecap 

 Ampas kecap merupakan limbah dari industri pengolahan kedelai menjadi 

kecap, dimana kandungan proteinnya berkisar antara 20 sampai dengan 27 persen 

tergantung cara pengolahannya, potensi ketersediaannya cukup besar mengingat 

bahwa ampas kecap yang dihasilkan sebesar 59,70 persen dari bahan baku yang 

digunakan Suryaningrum dan Azwar (2011). Harga amaps kecap Rp. 300 sampai 

dengan 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 
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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 29
o
C selama 24 jam. Namun pada saat 

perendaman air panas (suhu 70
o
C) 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 persen. Beberapa analisa proksimat dari 

ampas kecap seperti Tabel 2 

Tabel 2.2 Kandungan zat-zat makanan ampas kecap 

No Nutrisi Kandungan 

1 ME (Kkal/Kg) 2100 

2 Protein (%) 32.0 

3 Serat Kasar (%) 3.76 

4 Lemak (%) 3.70 

5 Ca (%) 0.36 

6 P (%) 0.33 

7 Lisin (%) 1.03 

8 Metionin (%) 1.67 

9 Isoflavon (mg/g) 13.68 

Sumber : Malik. dkk, 2015 

2.4.  Antioksidan 

Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat atau mencegah 

proses oksidasi. Zat ini secara nyata mampu memperlambat atau menghambat 
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oksidasi zat bisa diartikan unsur yang mudah teroksidasi meskipun dalam 

konsentrasi rendah. Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-

senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif 

jika berkaitan dengan penyakit, radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme 

tubuh maupun faktor eksternal lainnya (Suryati, 2013). 

Menurut Indra (2005), Radikal bebas adalah zat yang tidak stabil karena 

memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam 

makromolekul biologi. Protein lipida dan DNA dari sel manusia yang sehat 

merupakan sumber pasangan elektron yang baik. Kondisi oksidasi dapat 

menyebabkan kerusakan protein dan DNA, kanker, penuaan, dan penyakit 

lainnya. Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa 

golongan fenolik dan polifenolik. Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak 

terdapat di alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kemampuan 

untuk menangkap radikal bebas. Antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan 

pangan, antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid.  

 Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan 

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

dapat menimbulkan stress oksidatif. Senyawa kimia dan reaksi yang dapat 

menghasilkan spesies oksigen yang potensial bersifat toksik dapat dinamakan 

prooksidan. Sebaliknya, senyawa dan reaksi yang mengeluarkan spesies oksigen 
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tersebut, menekan pembentukannya atau melawan kerjanya disebut antioksidan. 

Dalam sebuah sel normal terdapat keseimbangan oksidan dan antioksidan yang 

tepat. Meskipun demikian, keseimbangan ini dapat bergeser ke arah pro-oksidan 

ketika produksi spesies oksigen tersebut sangat meningkat atau ketika kadar 

antioksidan menurun (N Siti, 2009). 

Keadaan ini dinamakan ”stress oksidatif” dan dapat mengakibatkan 

kerusakan sel yang berat jika stress tersebut berlangsung lama. Enzim yang 

bersifat antioksidan mengeluarkan atau menyingkirkan superoksidan dan 

hydrogen peroksida. Vitamin E, vitamin C, dan mungkin karoteinoid, biasanya 

disebut sebagai vitamin antioksidan, dapat menghentikan reaksi berantai radikal 

bebas (N Siti, 2009). 

Dalam keadaan normal, secara fisiologis sel memproduksi radikal bebas 

sebagai konsekuensi logis akibat reaksi biokimia dalam metabolisme sel aerob 

atau metabolisme xenobiotik. Tubuh secara alami memiliki sistem pertahanan 

terhadap radikal bebas, yaitu antioksidan endogen intrasel yang terdiri atas enzim-

enzim yang disintesis oleh tubuh seperti superoksida dismutase (SOD), katalase 

dan glutation peroksidase (Sanmugapriya dan Venkataraman,  2006). Antioksidan 

yang terdapat dalam tubuh harus terdapat dalam jumlah yang memadai. Pada 

keadaan patologik diantaranya akibat terbentuknya radikal bebas dalam jumlah 

berlebihan, enzimenzim yang berfungsi sebagai antioksidan endogen dapat 

menurun aktivitasnya. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan radikal bebas 

dalam tubuh, dibutuhkan antioksidan eksogen (yang berasal dari bahan pangan 
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yang dikonsumsi) dalam jumlah yang lebih banyak untuk mengeliminir dan 

menetralisir efek radikal bebas. 

2.5. Isoflavon 

Isoflavon termasuk dalam golongan flavonoid yang merupakan senyawa 

polifenolik. Struktur kimia dasar dari isoflavon hampir sama seperti flavon, yaitu 

terdiri dari 2 cincin benzene (A dan B) dan terkait pada cincin C piran 

heterosiklik, tetapi orientasi cincin B nya berbeda. Pada flavon, cincin B diikat 

oleh karbon nomor 2 cincin tengah C, sedangkan isoflavon diikat oleh karbon 

nomer 3 (Schmid dan Labuza, 2001). Senyawa isoflavon pada umumnya banyak 

ditemukan pada tanaman kacang-kacangan atau leguminosa (Zubik dan Meydani, 

2003). Isoflavon pada kedelai terdapat dalm empat bentuk, yaitu (1) bentuk 

aglikon (non gula) : genistein, daidzein, dan glycitein; (2) bentuk glikosida : 

daidzin, genistin dan glisitin; (3) bentuk asetil glikosida : 6”-O-asetit daidzin, 6”-

O-asetil genistin, 6”-O-asetin glisitin; dan (4) bentuk malonil glikosida : 6”-O-

maloni daidzin, 6”-O-maloni genistin, 6”-O-maloni glisitin, bisa digambarkan 

pada gambar 1. 

Gambar 1. Struktur Kimia dari Isoflavon. 

Bahan Isoflavon adalah senyawa aditif yang potensial dalam 

meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi ayam petelur. Bioaktivitas 
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fungsi biologis senyawa isoflavon mempunyai peranan terhadap dua hal penting 

yaitu sebagai antioksidan dan berperan pada aspek kesehatan ternak. Isoflavon 

mempunyai potensi sebagai antioksidan didasarkan pada kemampuan 

mendonasikan hydrogen dalam menangkap radikal bebas (Vhen, dkk. 2002). 

Isoflavon adalah senyawa aditif yang potensial dalam meningkatkan 

produktivitas dan kualitas produksi ayam petelur. Bioaktivitas fungsi biologis 

senyawa isoflavon mempunyai peranan terhadap dua hal penting yaitu sebagai 

antioksidan dan berperan pada aspek kesehatan ternak. Isoflavon mempunyai 

potensi sebagai antioksidan didasarkan pada kemampuan mendonasikan hydrogen 

dalam menangkap radikal bebas. Sedangkan isoflavon pada aspek kesehatan 

didasarkan pada kesamaan struktur dan fungsi biologis dengan phytoestrogen. 

Fitoestrogen adalah senyawa isoflavon yang mirip dengan estrogen dalam struktur 

dan aktivitas biologis. Para peneliti banyak yang melaporkan bahwa isoflavon 

mempunyai kesamaan struktural dengan estrogen dan hal ini yang memungkinkan 

isoflavon untuk mengikat reseptor estrogen berbagai jenis sel (Chen, dkk. 2002). 

Aktivitas estrogenik isoflavon terkait dengan struktur kimianya yang mirip 

dengan stilbestrol, yang biasa digunakan sebagai obat estrogenik. 

2.6. Isoflavon Sebagai Antioksidan 

Sebagai salah satu golongan flavonoid, senyawa bioaktif isoflavon yang 

mengandung gugus fenolik telah dilaporkan mempunyai kemampuan sebagai 

antioksidan dan mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas melalui dua 

mekanisme, yaitu  mendonorkan ion hidrogen (Saija, dkk. 1995; Arora, dkk. 

1998), dan bertindak sebagai scavenger radikal bebas secara langsung (Arora, 
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dkk. 1998; Nijveldt, dkk. 2001). Struktur meta 5,7 dihidroksil pada cincin A 

menunjukkan kemampuan isoflavon untuk berperan sebagai donor ion hidrogen 

sehingga terbentuk senyawa yang lebih stabil dan terbentuk radikal fenoksil yang 

kurang reaktif (Oteiza, dkk. 2005), sedangkan gugus 4’-hidroksil pada cincin B 

senyawa isoflavon berperan sebagai scavenger senyawa ROS (Pokorny, dkk. 

2001). Konfigurasi grup hidroksil pada cincin B senyawa flavonoid telah 

dilaporkan berperan sebagai scavenger senyawa ROS (Heim, dkk. 2002). 

Dikemukakan lebih lanjut bahwa grup hidroksil pada cincin B dapat mendonorkan 

ion hidrogen dengan mendonorkan sebuah elektron ke radikal hidroksil dan 

peroksil menstabilkan kedua radikal tersebut, serta membentuk radikal flavonoid 

yang relatif lebih stabil. 

Flavonoid efektif sebagai scavenger radikal hidroksil dan radikal peroksil 

(Lee, dkk. 2004). Flavonoid (flavonoid–OH) dilaporkan dapat beraksi sebagai 

scavenger radikal peroksil (ROO*) yang akan diregenerasi menjadi ROOH, dan 

bertindak sebagai scavenger radikal hidroksil (OH*) yang akan diregenerasi 

menjadi H2O. Senyawa hasil regenerasi radikal peroksil dan radikal hidroksil 

bersifat lebih stabil, sedangkan radikal fenoksil yang terbentuk (flavonoid-O*) 

menjadi bersifat kurang reaktif untuk melakukan reaksi propagasi (Arora, dkk. 

1998). Senyawa radikal fenoksil menjadi inaktif akibat tingginya reaktivitas grup 

hidroksil senyawa flavonoid yang terjadi melalui reaksi ( Nijveldt, dkk.  2001) : 

ROO*+Flavonoid-OH→ROOH+Flavonoid-O* 

HO*+Flavonoid-OH → H2O+Flavonoid-O* 
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Dengan berperan sebagai antioksidan, isoflavon mempunyai kemampuan untuk 

mencegah peroksidasi lipid. Dalam hal ini, isoflavon berfungsi sebagai 

antioksidan primer karena berperan sebagai akseptor radikal bebas sehingga dapat 

menghambat reaksi rantai radikal bebas pada oksidasi lipid. Menurut pendapat 

(Pokorny, dkk. 2001), kemampuan antioksidan untuk mendonasikan hidrogen 

mempengaruhi aktivitasnya. Dilaporkan bahwa suatu molekul akan mampu 

bereaksi sebagai antioksidan primer apabila dapat mendonasikan atom hidrogen 

secara cepat pada radikal lipida, radikal yang diturunkan dari antioksidan lebih 

stabil dibandingkan radikal lipid awal, atau dikonversi menjadi produk yang lebih 

stabil. Dengan demikian, maka reaktivitas radikal bebas dapat diredam. 

(Castelluccio, dkk. 1996) menyatakan bahwa antioksidan senyawa flavonoid 

dapat mendonorkan hidrogen pada radikal bebas sehingga menghasilkan radikal 

stabil berenergi rendah yang berasal dari senyawa flavonoid yang kehilangan 

atom hidrogen. Radikal antioksidan yang terbentuk menjadi lebih stabil melalui 

proses resonansi dalam struktur cincin aromatiknya, sehingga tidak mudah untuk 

terlibat pada reaksi radikal yang lain (Lee, dkk. 2004). 

Suatu senyawa dapat bertindak sebagai antioksidan dan mencegah oksidasi 

lipid apabila potensial reduksi standar 1- elektron lebih rendah dari 600 mV (lebih 

rendah dari potensial reduksi PUFA). Flavonoid (isoflavon termasuk salah satu 

golongan flavonoid) memiliki potensial reduksi 530 mV (Buettner, 1993). 

Berdasarkan data potensial reduksi tersebut isoflavon berperan sebagai 

antioksidan primer dengan mendonasikan atom hidrogen secara cepat pada radikal 

lipid. Isoflavon bekerja dengan memberikan satu atom hidrogen kepada radikal 
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peroksil, sebelum PUFA memberikannya. Senyawa yang terbentuk sebagai hasil 

regenerasi radikal peroksil bersifat lebih stabil. 

Isoflavon kedelai dari banyak penelitian terbukti mampu mengatasi 

munculnya stress oksidatif. Hal ini ditandai dengan suplementasi isoflavon dalam 

pakan mampu menurunkan kandungan melanolaldehid (MDA) serum dan hati 

ayam lebih rendah, menjaga glutation peroksida, SOD serum dan hati ayam tetap 

tinggi (Yang, dkk. 2011; Ni, dkk.  2012), produksi telur dan berat telur meningkat 

serta konversi pakan turun (Shi, dkk. 2013). 

2.7.  Konsumsi Pakan 

 Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energi, dimana 

energi tersebut digunakan untuk fungsi-fungsi tubuh dan untuk melancarkan 

reaksi-reaksi sintesis dari tubuh. Konsumsi pakan dinyatakan dengan satuan 

tertentu (g atau kg) dan dalam waktu tertentu misalnya harian, mingguan atau 

waktu periode tertentu. Konsumsi pakan merupakan hal yang penting, karena 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan baik untuk hidup pokok maupun 

produksi (Yantimala, 2011). Meningkatnya ransum yang dikonsumsi akan 

memberikan kesempatan pada tubuh untuk meretensi zat-zat makanan yang lebih 

banyak, kebutuhan protein zat-zat makanan yang lebih banyak, sehingga 

kebutuhan protein terpenuhi (Abun, 2005). 

 Performans dapat dilihat dari konsumsi ransum, konversi pakan, dan 

produksi telur (Sukarini dan Rifai, 2011). Dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

performan produksi, ternyata faktor ransum yang paling berpengaruh. Konsumsi 
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ransum merupakan cermin dari masuknya sejumlah unsur nutrien ke dalam tubuh 

ayam (Rasyaf, 2008).  

Ayam Arab secara genetis tergolong rumpun ayam lokal pendatang yang 

unggul dan termasuk tipe ayam kecil sehingga konsumsi pakan relatif lebih 

efisien dan tidak memiliki sifat mengeram sehingga waktu untuk bertelur lebih 

panjang dibanding ayam lokal lainnya (Sulandari, dkk. 2007). Menurut Mulyadi 

Yadi (2013), dalam penelitianya menyatan bahwa ayam Arab umur 20 minggu 

mengkonsumsi pakan sebanyak 80 g/ekor/hari. 

Ransum yang baik harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin 

dan mineral dalam jumlah berimbang. Selain memperhatikan kualitas pemberian 

ransum juga harus sesuai dengan umur ayam karena nilai gizi dan jumlah ransum 

yang diperlukan pada setiap pertumbuhan berbeda (Cahyono, 2001).  

Konsumsi ransum dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi pokok 

hidup dan selebihnya akan digunakan untuk 16 pertumbuhan dan proses produksi 

telur (Sukarini dan Rifai, 2011). Ayam cenderung meningkatkan konsumsi kalau 

diberi pakan rendah energi. Dalam kondisi demikian, ayam akan kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan energinya, karena sebelum terpenuhi, ayam akan berhenti 

mengkonsumsi karena cepat kenyang (Widodo, 2002). 

Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan rendah salah satunya 

adalah ayam cenderung memilih milih pakan dan akan menyesuaikan 

konsumsinya untuk mendapatkan energi yang cukup, ayam akan berhenti makan 

ketika energi yang dibutuhkan akan terpenuhi (Wahyuni, 2004) 
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Beberapa peneliti melaporkan bahwa suhu lingkungan mempengaruhi 

konsumsi pakan. Krogh (2000) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah suhu lingkungan. Suhu ruangan di bawah 

thermoneutral menyebabkan kosumsi pakan ayam meningkat, sedangkan suhu 

ruangan di atas kisaran tersebut menyebabkan penurunan konsumsi pakan. Besar 

dang bangsa ungas, tahap produksi, perkandangan, kedudukan tempat ransum, 

kandungan energi ransum dan tingkat penyakit dalam kandang hal hal tersebut 

juga bisa mempengaruhi konsumsi pakan (Wahyuni 2004). 

2.8.  HDP (Hen Day Production) 

Ayam Arab termasuk jenis ayam buras (bukan ras) penghasil telur yang 

cukup potensial dibandingkan dengan ayam kampung. Produktivitas telur ayam 

Arab terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 60 sampai dengan 70 persen (± 225 

butir/tahun/ekor), sedangkan ayam kampung hanya mencapai 115 

butir/tahun/ekor. Selain itu, telur ayam Arab memiliki kemiripan dengan telur 

ayam kampung, baik warna, bentuk, ukuran, maupun kandungan gizinya (Natalia, 

dkk. 2005). Menurut Mulyadi Yadi (2013), dalam penelitianya menyatan bahwa 

ayam Arab umur 20 minggu mengkonsumsi pakan sebanyak 60,52±7,31  (persen 

HDA). 

Ayam Arab (Gallus Turcicus) mulai bertelur pada umur 4,5 sampai 

dengan 5,5 bulan, sedangkan ketika mencapai umur 1,5 sampai dengan 2 tahun 

akan mengalami penurunan produksi telur (Kholis dan Sitanggang, 2003). Pada 

fase ini secara alami ayam mengalami proses ganti bulu yang disebut dengan fase 
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molting. Fase ini berlangsung sekitar 3 sampai dengan 4 bulan (Kartasudjana dan 

Suprijadna, 2006). 

Untuk mengetahui jumlah produksi telur diukur produksi Hen-day, yaitu 

membandingkan produksi telur yang diperoleh dengan jumlah ayam yang hidup 

pada hari yang sama sehingga Hen-day mencerminkan produksi nyata yang 

dihasilkan dari ayam yang hidup atau jumlah yang ada saat itu. Dengan demikian 

Hen-day merupakan indikasi untuk mengetahui produksi yang nyata 

(Kartasudjana, 2006 dan Rasyaf, 2008). Masa produktif ayam arab mencapai 15  

puncak pada umur 2 tahun. Umumnya, produktivitas ayam mulai menurun setelah 

itu (Yunus, 2013).  

2.9. FCR (Feed Convertion Ratio) 

 Usaha untuk memperoleh efisiensi penggunaan ransum sangat diperlukan 

karena ayam buras akan mengkonsumsi ransum yang disediakan secara 

berlebihan (Sukarini dan Rifai, 2011). Efisiensi ransum sangat perlu diketahui 

sebagai parameter untuk menilai efektivitas penggunaan ransum terhadap 

komponen produksi yang dihasilkan. Efisien ransum juga dapat dipakai untuk 

menilai kemampuan zat gizi yang terkandung di dalam ransum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok dan produksi ternak yang mengkonsumsi (Yaman, dkk. 

2008).  

Bila dilihat dari sisi ternaknya maka efisiensi ransum merupakan 

kemampuan ayam memanfaatkan ransum yang dimakan untuk menghasilkan 

berat badan atau produksi tertentu terutama daging dan telur (Sahzadi, dkk. 2006).  
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Konversi ransum atau FCR (Feed Convertion Ratio) merupakan istilah yang 

banyak digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan makanan. FCR 

menunjukkan banyaknya makanan yang dikonversikan menjadi bobot badan dan 

semakin rendah nilai FCR menunjukkan efisiensi makanan yang semakin baik 

(Yaman, dkk. 2009). 

Konversi ransum ayam selain tergantung pada kecepatan pertumbuhan dan 

konsumsi ransum, juga ditentukan oleh besar ukuran tubuh, temperatur 

lingkungan dan kesehatan ayam (Berri, dkk. 2005). Proses konversi zat gizi dalam 

sistem metabolisme ayam juga dipengaruhi oleh kemampuan nutrisi mengaktifkan 

enzim dan hormon pencernaan (Guernec, dkk.  2004). 

 Feed Convertion Ratio (FCR) konversi pakan merupakan perbandingan 

antara pakan yang dikonsumsi untuk produksi dengan produksi telur yang 

dihasilkan. Dinyatakan lebih lanjut oleh Rasyaf (2003) behwa konversi pakan 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

    Konsumsi pakan (kg) 

Konversi ransum =  

    Produksi telur (kg) 

 

 Menurut Rasyaf (2009), Nilai konversi pakan yang baik adalah kurang dari 

1 (satu), dimana nilai tersebut pakan digunakan sebaik-baiknya dan konversi lebih 

dari satu artinya konversi buruk. Ayam yang sudah tua atau baru mulai bertelur 

atau adanya pencurian telur, konversi pakan yang berbeda-beda tergantung kadar 

protein dan energi metabolisme pakan, suhu lingkungan, umur ayam, kondisi 

kesehatan dan komposisi pakan. Apabila nilai konversi pakan semakin kecil maka 
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konversi pakan baik, berarti ayam petelur dapat menggunakan pakan dengan baik 

dan dapat menghasilkan produksi telur dengan baik. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah genetik, mutu 

pakan, jenis air minum, jenis kelamin, temperatur lingkungan. Faktor lingkungan 

yang berpengaruh terhadap penurunan efisiensi penggunaan pakan adalah suhu 

yang tidak nyaman, penyakit dan penyediaan pakan atau air minum yang kurang 

tersedia, dimana suhu kandang yang tinggi akan menurunkan konsumsi pakan dan 

mengurangi aktivitas serta pertumbuhan sehingga mampu meningkatkan konversi 

pakan. Konversi pakan lebih baik digunakan sebagai pegangan produksi karena 

melibatkan bobot (Suprijatna, dkk. 2005). 

2.10. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh isoflavon ampas kecap dalam pakan terhadap konsumsi 

pakan, hen day production (HDP) dan Feed Convertion Ratio (FCR) pada 

ayam Arab. 

2.  Pengunaan ampas kecap kaya isoflavon dengan level 90 mg/100g dapat  

meningkatkan hen day production (HDP) dan menurunkan Konsumsi 

ataupun Feed Convertion Ratio (FCR) pada ayam Arab. 


