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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, hal itu di sebabkan 

Indonesia berada di dekat garis khatulistiwa,  berbeda dengan negara-negara yang 

ada di Eropa yang memiliki 4 musim, di Indonesia hanya memiliki 2 musim yaitu 

musim kemarau dan musim hujan, ayam Arab merupakan hewan yang berdarah 

panas yang mana hewan tersebut sensitif akan ada perubahan cuaca, suhu dan juga 

kelembaban. Suhu yang dibutuhkan oleh ayam petelur adalah 21 sampai dengan 

25°C dan kelembaban 50 sampai dengan 60 persen (Rukhyat dan Edjeng, 2006). 

Apabila suhu dan kelembaban tidak sesuai maka ayam Arab memberi 

feedback negative berupa penurunan produksi baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas telur.  Sedangkan iklim tropis di Indonesia bisa mencapai suhu 35°C 

secara langsung ini akan mempengaruhi produksi  telur ayam Arab karena ayam 

Arab cenderung banyak minum dan mengurangi konsumsi makan. Sedangkan 

dalam memproduksi telur yang baik diperlukan suhu dan kelembaban yang sesuai 

dengan habitat ayam Arab, nutrisi yang cukup dan seimbang dalam pakan ayam 

Arab. 

Suhu yang tinggi dapat menimbulkan radikal bebas dan juga bisa 

menyebabkan heat stress pada ayam Arab. Radikal bebas adalah sebuah atom atau 

molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluar Clarkson dan Thompson (2000) sehingga untuk menjadi stabil radikal 

bebas cenderung akan mengambil elektron dari molekul lain yang menimbulkan 

ketidak normalan molekul lain dan memulai reaksi berantai yang dapat merusak 



 

2 

jaringan. Pada saat heat stress ayam panting, terjadi respiratory alkolosis, ketidak 

seimbangan mikroflora dalam usus, penyerapan nutisi terganggu, metabolisme 

tubuh ayam Arab terganggu, sehingga produksi telur menurun baik secara kualitas 

maupun kuantitas, oleh karena itu diperlukan penangan khusus agar dapat 

meningkatkan produksi telur dan meredam efek negative dari radikal bebas pada 

ayam Arab dengan menambahkan zat-zat dalam pakan yang dapat 

menyeimbangkan metabolisme pada tubuh ayam, salah satu yaitu ampas kecap 

kaya isoflavon karena isoflavon mempunyai potensi sebagai antioksidan 

didasarkan pada kemampuan mendonasikan hydrogen dalam menangkap radikal 

bebas. Salah satu sumber antioksidan yang berasal dari alam adalah tanaman 

kedelai. Pada kedelai, komponen penting yang bertindak sebagai antioksidan 

adalah isoflavon. 

Ampas kecap adalah limbah industri dengan kandungan protein cukup 

tinggi, yaitu sebesar 20 sampai dengan 27 persen, tergantung pada pengolahan 

dan kualitas bahan baku (Cahyadi, 2000), harga per kg ampas kecap relatif murah, 

sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku alternatif  saat harga bahan baku 

pakan melambung tinggi seperti sekarang ini. Ampas kecap memiliki komposisi 

zat kimia alami yang sangat diperlukan oleh ayam petelur untuk melancarkan, 

menyeimbangkan metabolisme tubuh dan produksi telur diantara isoflavon dan 

antioksidan (Cahyadi, 2000). 

Isoflavon adalah senyawa metabolit sekunder yang disintesis oleh tanaman 

golongan leguminosa khusus kedelai. Bioaktivitas fungsi biologis senyawa 

isoflavon mempunyai peranan terhadap dua hal penting yaitu sebagai antioksidan 
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dan mempunyai efek klinis (hormonal), khusus efek estrogenik. Efek estrogenik 

ini terkait dengan struktur isoflavon yang dapat ditransformasikan menjadi equol 

yang mirip dengan hormon estrogen. Penggunaan bahan alami yang mengandung 

hormon atau (Glover dan Assinder, 2006). Dalam sistem reproduksi melibatkan 

kerjasama sistem hormonal dan sistem syaraf. Para peneliti banyak yang 

melaporkan bahwa isoflavon mempunyai kesamaan struktural dengan estrogen 

yang memungkinkan isoflavon untuk mengikat reseptor estrogen berbagai jenis 

sel kimia yang potensial dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi 

ayam Arab.  

Ketersediaan ampas kecap yang melimpah, harga murah bernilai gizi 

tinggi dan mengandung senyawa aktif yang dibutuhkan oleh kesehatan ternak 

merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan bagi peneliti untuk mengolah ampas 

kecap sebagai bahan pakan alternatif non konvensional yang bermutu tinggi untuk 

menjaga kesehatan ayam, agar konsumsi pakan stabil, meningkatkan berat telur 

serta tebal kerabang telur ayam Arab. 

1.2.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang di atas maka rumusan  masalah dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian ampas kecap kaya isoflavon terhadap 

berat telur dan tebal kerabang telur ayam Arab? 

2. Berapa presentase pengunaan ampas kecap kaya isoflavon dalam ransum 

yang dapat meningkatkan berat telur dan tebal kerabang telur ayam Arab? 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ampas kecap kaya isoflavon terhadap berat 

telur dan tebal kerabang telur ayam Arab. 

2. Untuk mencari persentase pengunaan ampas kecap kaya isoflavon terbaik 

dalam menentukan berat telur dan tebal kerabang telur ayam Arab. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjadi sumber ilmu pengetahuan baru tentang pengunaan isoflavon yang 

terkandung dalam ampas kecap terkait dengan berat telur dan tebal 

kerabang telur ayam Arab. 

2. Agar dapat di aplikasikan peternak ayam Arab dalam membuat ransum 

pakan mengunakan ampas kecap kaya isoflavon dalam meningkatkan 

berat telur dan tebal kerabang telur ayam Arab.  

 

 

 

 

 

 

 


