
 

5 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Ayam Arab 

Ayam Arab yang sering dikenal dengan ayam Silver brakel kriel 

merupakan ayam yang banyak dikembangkan karena memiliki potensi sebagai 

ayam petelur unggul dan memiliki karakteristik telur yang menyerupai ayam 

Kampung. Produksi telur ayam Arab setara dengan ayam Leghorn, yaitu rata-rata 

bisa mencapai 80-90% dari populasi, yang dicapai dengan pakan hanya 80 

g/ekor/hari.  Ayam ini bukan ayam asli Indonesia melainkan berasal dari Belgia 

(Natalia et al., 2005). Ayam Arab mulai dikembangkan di Indonesia pada awal 

tahun 90-an (Kholis dan Sitanggang, 2002). Ayam Arab memiliki daya adaptasi 

yang baik dengan lingkungan Indonesia yang beriklim tropis, tahan terhadap 

penyakit dan perubahan cuaca (Yusdja et al., 2005), sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan di Indonesia, dapat disilangkan dengan ayam lokal lain untuk 

memperoleh produksi telur yang lebih tinggi dengan kualitas daging yang lebih 

baik (Sulandari et al., 2007). 

Klasifikasi ayam Arab menurut Erlankgha (2010) sebagai berikut: 

Kingdom    : Animalia 

Phylum     : Chordata 

Sub filum         : Vertebrata 

Class     : Aves 

Sub Family   : Phasianidae 

Family   : Phasianidae 

Genus    : Gallus 

Spesies    : Gallus turcicus. 
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Ayam Arab termasuk  ayam petelur unggul yang digolongkan ke dalam 

ayam tipe ringan dengan berat badan umur 52 minggu mencapai 2.035,60 ± 115,7 

g pada jantan dan 1.324,70 ± 106,47 g pada betina (Nataamijaya et al., 2003). 

Produksi telur ayam Arab yang tinggi yaitu 190 sampai dengan 250 butir pertahun 

dengan berat telur 30 sampai dengan 35 g, hampir tidak memiliki sifat mengeram 

sehingga waktu bertelur menjadi lebih panjang. Secara umum ayam Arab di 

Indonesia mampu menghasilkan telur sebanyak 250 butir/tahun (Natalia et al., 

2005 ), dengan berat telur 42,5 gram perbutir (Sulandari et al., 2007). 

Ayam Arab merupakan ayam tipe petelur yang memiliki ciri-ciri antara 

lain memiliki sifat lincah, agak liar, tidak mengeram, daya seksual pada jantan 

tinggi, tingkat efisiensi pakan yang tinggi, kemampuan memproduksi telur yang 

tinggi, dan berpostur tubuh ramping (Triharyanto, 2001; Pambudhi, 2003). 

Nataamijaya, et al., (2003) menyatakan bahwa, ayam Arab silver memiliki sifat 

kualitatif antara lain berjengger tunggal (single) dan berwarna merah, pial 

berwarna merah, memiliki warna bulu seragam dengan warna dasar hitam dihiasi 

warna putih di daerah kepala, leher, dada, punggung dan sayap, dan berwarna 

putih pada paruh, kulit dan sisik kaki. 

Pambudhi (2003) menyatakan bahwa ayam Arab yang berada di Indonesia 

terdiri dari dua jenis, yaitu ayam Arab Silver dan ayam Arab Merah (Golden Red). 

Namun, di kalangan masyarakat, ayam Arab yang lebih dikenal adalah ayam Arab 

Silver. Menurut asal usulnya, ayam Arab Silver diduga merupakan hasil 

persilangan antara ayam Arab asli (Silver Braekels) dengan ayam betina local 

petelur. Asal usul keberadaan ayam Arab Merah terdiri dari dua versi. Versi 
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pertama, ayam Arab Merah merupakan hasil persilangan antara ayam jantan Arab 

asli dengan ayam betina ras petelur (Leghorn). Versi kedua, ayam Arab Merah 

merupakan hasil persilangan antara ayam jantan Arab asli dengan ayam betina 

Merawang. Ayam Arab betina Golden dan Silver dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Ayam Arab Betina Golden (a) 

 
Ayam Arab Silver (b) 

Gambar 2.1. Ayam Arab Betina Golden (a) dan Ayam Arab Silver (b) (Ariyanti,  

         2011). 

Ayam Arab golden mempunyai ciri spesifik warna bulu merah lurik 

kehitaman dan keemasan, bulu leher kuning kemerahan, warna lingkar mata 

hitam, warna kulit, kaki paruh hitam, tidak mempunyai sifat mengeram. Bobot 

ayam jantan dapat mencapai 1,8 kg dan betina dewasanya sebesar 1,3 kg. 

merupakan penghasil telur yang dapat mencapai 187 butir/ekor/tahun, dengan 
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bobot telur yang dihasilkan yaitu sebesar 35 gram perbutir dan mulai bertelur 

yaitu umur 18 minggu, (Nataamijaya et al, 2003). Ayam Arab silver termasuk 

ayam local petelur. Ayam ini awal dikembangkan oleh seorang peternak di Batu, 

Malang, Jawa Timur. Bentuk badan segi empat mirip kotak, jengger berbentuk 

wilah (tunggal), dan berwarna merah. Bulu badan tebal dengan variasi warna bulu 

dari leher sampai kepala putih sedikit bertotol-totol hitam. Badan sampai ekor 

bertotol-totol hitam dengan garis-garis agak hitam. Warna lingkar mata hitam, 

warna kulit, kaki dan paruh kehitaman (Erlankgha, 2010).  

Ayam Arab silver mulai bertelur umur 18 minggu. Ayam Arab silver 

mempunyai kelebihan sebagai penghasil telur. Bobot betina dewasa mencapai 1,4 

kg, sedangkan bobot jantan dewasa mencapai 1,7 kg, produksi telur cukup tinggi 

yaitu sebesar 230 sampai dengan 250 butir perekor pertahun. Bobot telur yaitu 

sebesar 35 gram, ( Sartika et al, 2008 ).  

Tabel 2.1. Tingkat Produktivitas Telur Ayam Arab dan Ayam Buras 

Jenis Ayam Produksi Telur / Tahun 

Ayam Arab 230-250 butir 

Ayam Kampung 140-150 butir 

Ayam Kedu Hitam 215 butir 

Ayam Merawang 164 butir 

Ayam Wareng 150 butir 

Ayam Nunukan 140 butir 

Sumber : Sartika et al, (2008). 
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Melalui Tabel diatas dapat diketahui bahwa ayam Arab petelur memiliki 

produktivitas telur paling tinggi dibandingkan dengan jenis ayam buras yang 

lainnya yaitu sekitar 230 sampai dengan 250 butir pertahun. Ayam Arab memiliiki 

keunggulan antara lain potensi produksi telur mencapai 50-60% lebih banyak 

dibanding ayam kampung, konversi pakan rendah, pejantan Arab mempunyai 

keunggulan mampu mengawini ayam betina setiap 2-3 jam, dan dapat dipelihara 

dengan pola tradisional sampai intensif (Yulianto, 2000).  Ayam Arab umumnya 

memiliki ketahanan tubuh yang kuat terhadap penyakit. Penggunaan obat-obat 

kimia untuk ayam Arab petelur juga relatif lebih sedikit. Hal ini yang 

menyebabkan banyak orang yang mengkonsumsi telur ayam Arab karena lebih 

alami. Telur ayam Arab memiliki rasa yang lebih gurih dan kadar keamisan lebih 

rendah (Nataamijaya et al, 2003).  

Melalui tabel dibawah dapat diketahui bahwa telur ayam Arab lebih baik 

dibandingkan telur ayam ras. Hal ini yang menyebabkan semua kandungan gizi 

pada telur ayam Arab bisa diserap tubuh dengan lebih baik. Telur ayam Arab 

memiliki kandungan kolesterol lebih rendah dibandingkan dengan telur ayam ras. 

kandungan kolesterol sebesar 100 sampai dengan 120 miligram, sementara telur 

ayam ras memiliki kandungan kolesterol sebesar 200 miligram (Sartika et al, 

2008). 

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. Rahmadi (2009) mengungkapkan bahwa 
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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.   

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Telur Ayam Arab dan Telur Ayam Ras Dalam Setiap 

100 Gram Bahan yang dapat Dimakan. 

Jenis Zat Telur  Ayam Arab Ayam Ras 

Bahan yang dapat dimakan (%)  90,0 90,0 

Energi (Kal)  1508 1508 

Energi (KJ)  667,0 667,0 

Air (g)  70,72 74,0 

Protein (g)  20,05 12,8 

Lemak (g)  7,81 11,5 

Karbohidrat (g)  2,33 0,7 

Mineral (g)  1,0 1,0 

Kalsium (mg)  54,0 54,0 

Fosfor (mg)  180,0 180,0 

Vitamin A (Retinol) (mcg)  270,0 270,0 

Vitamin B1 (tiamin) (mg)  0,1 1,1 

Vitamin C (asam askobat) (mg)  0,0 2,7 

Besi (mg)  2,7 2,7 

Sumber : Sartika et al, (2008). 

2.2.     Stres Oksidatif 

 

Stres oksidatif merupakan suatu kondisi yang terjadi karena ada ketidak 

seimbangan antara produksi radikal bebas dengan sistem pertahanan antioksidan 
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di dalam tubuh (Puspitasari dkk, 2008). Stres oksidatif merupakan ketidak 

seimbangan antara radikal bebas (pro oksidan) dan antioksidan yang dipicu oleh 

dua kondisi umum yaitu kurangnya antioksidan dan kelebihan produksi radikal 

bebas (Rush et al., 2005).  

Radikal bebas merupakan dasar untuk banyak proses biokimia dan 

menunjukkan bagian penting dari metabolisme. Radikal bebas didefenisikan 

sebagai sebuah molekul atau bagian molekuler yang mengandung satu atau lebih 

elektron yang tidak berpasangan pada orbit atom atau molekular terjauh dan dapat 

tereksistensi sendiri (Halliwell and Gutteridge, 2000). 

Menurut  Xabier arbe ugalde yang merupakan regional technical manager 

south east asia pacific, radikal bebas adalah atom, molekul senyawa yang 

memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Sifat dari radikal bebas 

adalah tidak setabil, sangat reaktif sehingga dapat merusak molekul biologis tubuh 

seperti DNA, protein, lemak, dan karbohidrat yang ditemuinya. Kerusakan terjadi 

ketika pertemuan radikal bebas dengan molekul lain dan berusaha menemukan 

elektron baru sebagai pasanganya. Radikal bebas menarik elektron dari molekul 

terdekat (tetangga). Akibat molekul yang terkena berubah menjadi radikal bebas 

baru. Radikal bebas yang baru ini kemudian akan menarik sebuah elektron dari 

molekul berikutnya. Imbas terjadilah reaksi berantai produksi radikaal bebas. 

Reaksi berantai radikal bebas sering berakhir dengan menghapus elektron dari 

suatu molekul sehingga molekul tersebut mengalami perubahan. Peristiwa 

semacam itu apabila mengenai sisi fungsional/aktif suatu molekul akan 

menyebabkan molekul tersebut menjadi tidak berfungsi (difungsional). Ada 
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radikal bebas ini adalah sebagai bahan pemicu terjadi stress oksidatif. Penyebab 

stres oksidatif beragam salah satu adalah penyakit infectius brochitis (IB) pada 

layer misal, karena ada terjadi infeksi IB maka banyak radikal bebas yang 

diproduksi oleh tubuh untuk menetralisir virus IB tersebut, akibat energi terkuras 

untuk menyeimbangkan sisa radikal bebas dari reaksi tersebut, maka produksi jadi 

menurun. Istilah stres oksidatif juga didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana 

terjadi peningkatan level Reactive Oxygen Species (ROS). Dalam jumlah normal, 

ROS berperan pada berbagai proses fisiologis seperti sistem pertahanan, 

biosintesis hormon, fertilisasi, dan sinyal seluler. 

Stres oksidatif disebabkan oleh 3 faktor yaitu peningkatan oksidan, 

penurunan proteksi antioksidan, dan kegagalan sel untuk memperbaiki kerusakan 

oksidatif (Janssen et al., 2007). Antioksidan merupakan zat yang dapat 

membersihkan radikal bebas dan mencegah radikal bebas merusak sel sehingga 

dapat menurunkan tingkat stres yang terjadi pada ayam. Jenis antioksidan akan 

membantu mengubah radikal bebas yang tidak stabil ke dalam stabil. Artinya, 

rantai radikal bebas akan terhenti sehingga menghentikan pula proses oksidasi. 

Suatu jenis antioksidan hanya efektif pada radikal bebas jenis tertentu. Dalam hal 

itu, pada radikal bebas yang berlainan, antioksidan mungkin tidak akan 

menunjukan efek yang diinginkan. Efektivitas kerja antioksidan tergantung dari 

jumlah, bagaimana dan dimana radikal bebas dihasilkan serta target kerusakan. 

2.3.     Pakan 

Pakan merupakan bahan makanan ternak yang mengandung nilai protein, 

karbohidrat, lemak dan lain – lainnya yang dibutuhkan oleh ternak yang berasal 



 

13 

dari 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 lain menjadi ransum yang siap diberikan pada ayam petelur 

dengan nilai protein dan nilai gizi tertentu (Setyono et al, 2013). 

Protein merupakan zat organik yang tersusun dari unsur karbon, nitrogen, 

oksigen dan hidrogen. Fungsi protein untuk hidup pokok, pertumbuhan jaringan 

baru, memperbaiki jaringan rusak, metabolisme untuk energi dan produksi 

(Anggorodi, 1994). Protein merupakan senyawa biokimia kompleks yang terdiri 

atas polimer asam-asam amino dengan ikatan-ikatan peptida. Ada 20 asam amino 

yang dibutuhkan tubuh, di antara 10 dapat disintesis tubuh, sedangkan 10 asam 

amino lain merupakan asam amino esensial yang harus disediakan dari luar tubuh. 

Protein diperlukan tubuh untuk mempertahankan hidup pokok dalam menjalankan 

fungsi-fungsi sel dan produktivitas, seperti pertumbuhan otot, lemak, tulang, telur, 

dan semen (Leeson dan Summers, 1991). Molekul protein adalah sebuah polimer 

dari asam-asam amino yang digabung dalam ikatan peptida (Tillman et al, 1998).  

Ayam mengonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan energi dalam 

kehidupan sehari-hari. Apabila diberikan pakan yang mengandung energi tinggi, 

maka konsumsi akan menurun, sebaliknya, bila diberi pakan yang mengandung 

energi rendah, maka konsumsi pakan harian akan meningkat. Tinggi rendah 

tingkat konsumsi pakan akan menentukan tingkat konsumsi zat-zat makanan yang 

meliputi protein, vitamin, dan mineral (Marhiyanto, 2000).  

Energi metabolis merupakan energi yang siap untuk dimanfaatkan oleh 

ternak dalam berbagai aktifitas seperti aktifitas fisik, mempertahankan suhu 



 

14 

tubuh, metabolisme, pembentukan jaringan, reproduksi dan produksi. Energi 

metabolis sangat penting diketahui dalam proses penyusunan ransum dan nilai 

dipengaruhi oleh kandungan dan keseimbangan nutrisi bahan makanan, dan 

kandungan serat kasar yang merupakan faktor utama dalam yang menentukan 

besar energi metabolis yang mungkin dapat dicapai (McDonald et al., 1994). 

 Tabel 2.3. Kebutuhan Zat Gizi Ayam Arab pada Fase Pemeliharaan Umur 

(minggu) 

 

Zat gizi                     0-2 12-22 >22 (dewasa) 

ME (kkal/kg)  2.600 2.400 2.400-2.600 

Protein (%)  15-17 14 14-15 

Lemak (%)  10 7 4 

Karbohidrat (%)  60 45 55 

Ca (%)  0,9 1,0 3,4 

P (%)  0,45 0,40 0,34 

Methionin (%) 0,37 0,21 0,22-0,30 

Lisin (%) 0,87 0,45 0,68 

Sumber : Darmana dan Sitanggang, (2002). 

Tingkat kebutuhan protein pada ayam tergantung pada jenis ayam, 

temperatur tempat pemeliharaan, umur serta beberapa faktor lain. Bila kandang 

ayam ada dikawasan bersuhu tinggi, maka kebutuhan ayam terhadap protein akan 

lebih tinggi dibandingkan ayam yang dipelihara dalam kandang didataran tinggi 

yang bersuhu rendah. Kebutuhan protein DOC (Day Old Child) akan lebih besar 

dibandingkan kebutuhan protein pada ayam dara maupun ayam dewasa. Demikian 

juga, ayam yang sedang bertelur membutuhkan protein yang lebih tinggi untuk 
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mendukung proses pembentukan telur. Kebutuhan protein pada ayam DOC adalah 

sekitar 21 persen ayam dara 15 sampai 19 persen, sedangkan ayam bertelur 18  

persen (Triharyanto, 2001). 

Pakan ayam periode bertelur selama 120 hari yang mengandung protein 

16% dan energi metabolis 2700 kkal/kg menghasilkan produksi telur 20 

butir/ekor/120 hari dan konversi pakan 10,3. Produksi telur dapat ditingkatkan 

48,7% dan memperbaiki konversi pakan 33,9% dengan pakan yang mengandung 

imbangan protein 18% dan energi metabolis 2700 kkal/kg, serta penambahan eggs 

stimulant (Yunus, 2013). 

Secara umum, nutrisi penting yang wajib terkandung dalam pakan yang 

dibutuhkan oleh ayam saat bertelur yakni protein, energi, asam amino, kalsium, 

fosfor, vitamin, dan beberapa mineral penting lain, Pakan yang kekurangan 

kandungan kalsium dan fosfor akan mengakibatkan kerabang yang tipis dan rapuh 

(Amrullah, 2002). 

Kebutuhan pakan unggas tergantung pada factor intrinsic species, tipe, 

bangsa, klas strain kelamin dan umur, sedang factor ekstrinsic adalah suhu, 

kelembaban, dan lingkungan, saat cuaca dingin maka unggas cenderung banyak 

makan dan sedikit minum, sebalik dengan cuaca panas maka unggas cenderung 

banyak minum dan sedikit makan (Achmanu dan Muharlien 2011). 

2.4.     Ampas Kecap 

Bahan baku untuk membuat kecap adalah biji kedelai. Ampas kecap yang 

dihasilkan sebesar 59,7 persen dari bahan baku kedelai. Ampas ini cukup disukai 

ternak. Ampas kecap berasal dari kedelai dan oleh karena itu anti nutrisi yang 
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terdapat pada ampas tahu adalah sama dengan kedelai, hanya konsentrasi lebih 

sedikit karena telah mengalami pengolahan. Ampas kecap tidak mempunyai sifat 

pencahar. Tetapi perlakuan yang tidak baik terhadap ampas kecap dapat 

mengakibatkan tumbuh jamur yang dapat mengakibatkan nilai nutrisi ampas 

menurun. Secara kualitatif, kualitas tepung ampas kecap dapat diuji dengan 

menggunakan Bulk density ataupun uji apung. Selain itu uji organoleptik seperti 

tekstur rasa, warna dan bau dapat dipakai untuk mengetahui kualitas ampas kecap 

yang baik. Kualitas ampas kecap secara kuantitatif dapat dilakukan di 

laboratorium dengan menggunakan metode proksimat. Ampas kecap masih 

mempunyai nilai gizi yang baik. Oleh karena itu di beberapa daerah ampas kecap 

masih digunakan untuk makanan manusia. Ampas kecap mempunyai kandungan 

protein berkisar antara 21 sampai dengan 34 persen tergantung pada proses 

pengolahan dan kualitas bahan baku yang digunakan (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 2.4 di bawah. 

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 
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kecap. Perbedaan suhu perendaman menunjukkan bahwa selain terjadi penurunan 

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

disebabkan karena terjadi proses browning dan denaturasi protein karena 

pemanasan (Cahyadi, 2000).  

Tabel 2.4. Kandungan Nutrisi Ampas Kecap 

No Nutrisi Kandungan 

1 Energi Metabolis (kkal/kg) 2550 

2 Protein (%) 32.0 

3 Lemak (%) 3.70 

4 Serat kasar (%) 3.76 

5 Ca (%) 0.36 

6 P (%) 0.33 

7 Lisin (%) 1.03 

8 Metionin (%) 1.67 

9 Isoflavon (mg/g) 13.68 

Sumber: Malik et al, (2015). 

2.5.    Isoflavon Sebagai Fitoestrogen  

2.5.1.  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  
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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). 

2.5.2. 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 2.2. 

 

Gambar 2.2. 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- desmetilang olesin (O - DMA). 

Equol       Equol  

Formononetin Daidzein 

 

                            

    

Enzim Hidrolitik 

                      Bakteri lumen usus O- desmetilangolesin 

(O -DMA). 
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Genistein dibentuk dari biochanin A dan dimetabolisasi menjadi  

petilfenol estrogen  inaktif.  

Biochanin A                                Genisitein                               p -etilfenol estrogen                     

.                                                                           Metabolisme             inaktif   

(Suparman, 2010). 

2.5.3. 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 fitoestrogen 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 
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bermacam - macam jaringan target estrogen. Molekul estrogen  mencari reseptor 

estrogen (RE) didalam sel untuk berintegrasi, RE mengandung tempat spesifik) 

dimana hanya 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 metabolisme sel. Salah satu responnya 

yaitu perkembangan uterus dan pencegahan kehilangan massa tulang (Suparman, 

2010). 

2.5.4. Isoflavon 

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 fitoestrogen.  

Isoflavon mengandung gugus fenolik yang mempunyai kemampuan 

sebagai antioksidan dan mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas 

melalui dua mekanisme, yaitu: mendonorkan ion hidrogen dan bertindak sebagai 
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scavenger radikal bebas secara langsung (Astuti, 2008) terdapat pada reaksi 

gambar 2.3 dan 2.4. 

 

Gambar 2.3. Reaksi Genistein dengan DPPH 

 

Gambar 2.4. Reaksi Daidzein dengan DPPH 

Keterangan : Cincin B pada genistein/daidzein isoflavon mendonorkan atom H    
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Fenolik kepada radikal bebas sehingga DPPH yang awalnya dalam bentuk 

radikal menjadi bentuk tidak radikal/ non radikal. Hasil donasi proton genistein 

bereaksi dengan DPPH-H non radikal menghasilkan suatu radikal fenolik yang 

mengalami stabilisasi resonansi terhadap ikatan rangkap terkonjugasi. Hasil 

stabilisasi resonansi mengalami terminasi dan berpisah ketemu dengan radikal 

sehingga menjadi senyawa genistein yang berperan sebagai anti radikal.  

Fitoestrogen adalah senyawa isoflavon yang mirip dengan estrogen dalam 

struktur dan aktivitas biologis. 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, khusus pada tanaman kedelai. Pada tanaman kedelai,  kandungan 

isoflavon yang lebih tinggi terdapat pada biji kedelai, khusus pada bagian 

hipokotil (germ) yang akan tumbuh menjadi tanaman. Sebagian lagi  terdapat pada 

kotiledon yang akan menjadi daun pertama dari tanaman (Pradana, 2009). 

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).   

DPPH merupakan senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil 

yang mempunyai absorbsi kuat pada λ maksimum 517 nm dan berwarna ungu 

gelap. Setelah DPPH bereaksi dengan senyawa antioksidan akan tereduksi dan 

warnanya berubah menjadi kuning yang terdapat pada reaksi Gambar 2.5. 
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Perubahan warna tersebut diukur dengan spektrofotometer dan diplotkan terhadap 

konsentrasi (Reynertson, 2007). 

 
Gambar 2.5. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan 

Isoflavon kedelai ampas kecap adalah produk fermentasi, diperoleh dari 

proses fermentasi pada proses pengolahan kecap. Kandungan isoflavon pada 

kedelai berkisar 2 sampai dengan 4 miligram pergram kedelai. Isoflavon dari 

kedelai fermentasi dapat meningkatkan komponen fungsional, seperti peningkatan 

aglikon isoflavon dan peptida aktif yang memiliki lebih manfaat kesehatan (Hong 

et al., 2011; Mejia and Lumen, 2006). Perubahan ini disebabkan pada proses 

perendaman dan fermentasi dapat mengaktifkan enzim β - glukosidase baik dari 

kedalai maupun dari kapang, dimana enzim ini akan menghidrolisis glikosida 

isoflavon menjadi aglikon isoflavon (Pawiroharsono, 1997). Pada tepung kedelai 

utuh jumlah kandunga glikosida 97,33 persen sedangkan aglikon 2,67 persen, 

tetapi setelah mengalami fermentasi selama 48 jam kandungan glikosida turun 

menjadi 24,49 persen sedangkan aglikon menjadi 75,51 persen (Silva et al.,2011). 

Isoflavon dalam bentuk glikosida (glikon) bersifat tidak aktif, sedangkan dalam 

bentuk bebas (aglikon) lebih aktif karena ada peningkatan grup hidrosil dalam 
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struktur molekul. Selain itu bentuk aglikon mempunyai biotabilitas yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan bentuk glikon (Tolleson et al., 2002). 

Dalam lemak kedelai terkandung beberapa fosfolipida penting, yaitu 

lesitin, sepalin dan lipositol. Antioksidan flavonoid berfungsi sebagai anti tumor 

atau anti kanker. Isoflavon tergolong kelompok flavonoid, senyawa polifenolik 

yang banyak ditemukan dalam buah–buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang 

termasuk isoflavon diantara adalah genistein, dan daidzein (Yuan D, 2008).  

Senyawa isoflavon terbukti mempunyai efek hormonal, khusus efek 

estrogenik. Efek estrogenik ini terkait dengan struktur isoflavon yang dapat 

ditransformasikan menjadi equol. Dimana equol mempunyai struktur fenolik yang 

mirip dengan hormon estrogen. Mengingat hormon estrogen berpengaruh pula 

terhadap metabolisme tulang, terutama proses kalsifikasi, maka adanya isoflavon 

yang bersifat estrogenik dapat berpengaruh terhadap berlangsung proses 

kalsifikasi. Dengan kata lain, isoflavon dapat melindungi proses osteoporosis 

pada tulang sehingga tulang tetap padat dan masif (Pawiroharsono, 1997). 

2.5.5. Kelebihan dan Kekurangan Isoflavon terhadap Fitiostrogen 

Flavonoid dalam kedelai merupakan gabungan dari ikatan sejumlah asam 

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

heterosiklik yang struktur mirip dengan steroid estrogen (Sofian, 2008). Aktivitas 

estrogenik isoflavon terkait dengan struktur kimia yang mirip dengan  stilbestrol, 

yang biasa digunakan sebagai obat estrogenik. Bahkan, isoflavon mempunyai 

aktivitas yang lebih tinggi dari stilbestrol.  
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 Menurut Oilis (1962 dalam Pawiroharsono, 1997 dalam hernawati 2009),  

menunjukkan bahwa daidzein merupakan senyawa isoflavon yang aktivitas 

estrogen lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa isoflavon lain. Aktivitas 

estrogenik tersebut terkait dengan struktur isoflavon yang dapat ditransformasikan 

menjadi equol, dimana equol mempunyai struktur fenolik yang mirip dengan 

hormon estrogen. Hal ini menyebabkan isoflavon kedelai dapat  berikatan dengan 

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

estrogen, endogen sel epitel dari jaringan reproduksi seperti kelenjar susu, ovari 

dan testis (Robertson,  2001 dalam Sinaga 2012). 

Jumlah RE dalam setiap sel sangat bervariasi. Sebagai contoh, dalam 

jaringan reproduksi mengandung RE 100 - 1000x lebih banyak jika dibandingkan 

dengan sel tulang. Jaringan target estrogen yang penting adalah payudara dan 

uterus disamping otak, jantung, liver dan tulang. Baru - baru ini telah ditemukan 

reseptor molekul kedua yang disebut RE  β, untuk membedakan dengan RE  clasik  

α. Kedua bentuk RE ini mengikat estrogen dengan aktifitas sama. Dalam jaringan 

tulang dijumpai lebih banyak RE β dibandingkan dengan RE α. Tampak estrogen 

disini lebih agonist dalam mempertahankan jaringan tulang. Fitoestrogen 

mengikat RE dengan α finitas berbeda. Genistein dan Coumestrol mempunyai 

afinitas yang bermakna terhadap RE β dibandingkan dengan RE α (Suparman, 

2010). 

Perbedaan ikatan relatif fitoestrogen  terhadap kedua jenis reseptor yaitu :  

a. Ikatan relatif afinitas invitro untuk reseptor estrogen adalah α estradiol 

>> coumestrol > genistein >daizein > biochanin A >  formononetin.  
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b. Ikatan afinitas invitro untuk reseptor estrogen β adalah estradiol >> 

genistein = coumestrol > daidzein > biochanin A > formononetin 

(Suparman, 2010). 

Sifat fitoestrogen adalah paradoxal, artinya mempunyai efek estrogenik 

dan anti estrogenik (antagonis dengan estrogen ) yang tergantung lokasi dari RE. 

Misalnya pada breast cancer fitoestrogen berperan antagonis sedangkan pada 

liver dan sistem kardiovaskuler bersifat estrogenik. Dalam keadaan dimana 

terdapat kadar estrogen tinggi, fitoestrogen  walaupun daya ikat sangat lemah 

(1/500 sampai dengan 1/1000) dibandingkan dengan estradiol, akan tetap 

mengikat RE dan berupaya mengadakan blocking terhadap molekul estrogen yang 

lebih kuat. Contoh pada isoflavon dapat bersifat anti estrogenik (antagonis) 

sehingga dapat menghilangkan keluhan  premenstruel syndrom pada wanita usia 

muda, dapat mengurangi pembesaran mioma uterus, mengurangi keluhan akibat 

endometriosis dan dapat digunakan untuk pengobatan hiperpl asia endometrium 

(Suparman, 2010). 

Keadaan yang sebalik defisiensi estrogen seperti yang terjadi pada  

menopause, fitoestrogen dominan dan mengikat RE yang kosong. Inilah yang 

disebut efek estrogenik. Diduga aktivitas fitoestrogen  seperti ini merupakan efek 

protektif terhadap kanker yang berhubungan dengan hormon, penyakit 

kardiovaskuler dan bermanfaat untuk mengatasi keluhan menopause. 
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Gambar 2.6. Mekanisme Kerja Isoflavon Memiliki Sifat Estrogenik dan 

Antiestrogenik 

Keterangan:  

a. Bila kadar estrogen  memadai, isoflavon (biru) bekerja antiestrogen  

dengan cara berkompetisi dengan RE (kuning). 

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

estrogen  (Suparman, 2010). 

2.8.     Mekanisme Pembentukan Telur 

Telur pada unggas mengandung banyak zat-zat makanan untuk persediaan 

perkembangbiakan embrio pada masa penetasan. Telur tidak berbeda pada susu 

mamalia adalah hasil sekresi dari sistem reproduksi dan mekanisme endokrin, 

metabolik dan kimia. Bertelur sama dengan mekanisme laktasi. Telur unggas 

lebih besar dari pada telur mamalia, karena telur unggas harus mengandung 

makanan untuk perkembangan embrionik selama pertumbuhan di luar tubuh 

induk. Embrio unggas sangat tergantung pada zat makanan yang terdapat dalam 

telur. Karena itu lemak dari sudut kalori lebih pekat dari pada gula, maka telur 

lebih kaya akan lemak dari pada gula dibandingkan dengan susu (Anggorodi, 

1984). 
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Gambar 2.7. Proses Pembentukan  Telur 

Pada unggas betina organ reproduksi ada dua, yaitu ovarium dan oviduct. 

Pada unggas betina organ reproduksi bagian kiri yang berkembang normal dan 

berfungsi dengan baik, tetapi untuk bagian kanan mengalami rudimeter. Pada 

ovarium terdapat banyak folikel dan ovum. Oviduct terdiri dari infundibulum, 

magnum, isthmus, kelenjar kerabang telur (uterus) dan vagina (Anonim, 2012). 

Ovarium adalah organ primer reproduksi pada betina yang dinamakan 

dengan saluran Oviduct. Bagian dan fungsi dari Oviduct adalah sebagai berikut 

(Pramudiksa, 2013): 

1. Infundibulum, berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah matang. 

Bagian ini sangat tipis dan mempunyai panjang sekitar 9 cm, berbentuk 

seperti corong atau fimbria yang berfungsi untuk menangkap ovum yang 

sudah matang. Disini kuning telur berdiam sekitar 15 sampai 30 menit. 

2. Magnum, merupakan saluran terpanjang dari oviduct, dengan panjang 

sekitar 33 cm. Ini merupakan tempat terjadi sekresi albumen telur. Proses 

perkembangan telur dalam magnum sekitar 3 jam. 
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3. Isthmus, Panjang isthmus sekitar 10 cm, disini tempat terbentuk membran 

sel atau biasa kita sebut selaput kerabang lunak yang berfungsi untuk 

melindungi masuk mikroorganisme kedalam telur. Disini calon telur 

berdiam sekitar 1,5 jam. 

4. Uterus, Panjang uterus sekitar 10 cm sampai dengan 12 cm, disini tempat 

terjadi pembentukan dan penyempurnaan kerabang telur. Waktu proses ini 

sekitar 20 jam sampai 21 jam. 

5. Vagina, Panjang vagina sekitar 12 cm, Telur dalam vagina hanya tinggal 

dengan mucus yang berfungsi menyumbat pori pori pada kerabang telur 

untuk  mencegah infeksi bakteri. 

6. Kloaka, Kloaka merupakan bagian paling ujung dari oviduct beberapa 

menit saja. Disini telur dilapisi. Proses Pembentukan telur ayam 

(Pramudiksa, 2013). 

2.8.1.  Proses Pembentukkan Yolk dan Albumen Telur  

Awal terbentuk telur dimulai dengan terbentuk kuning telur didalam 

ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap 

oleh Infundibulum, Kuning telur berada dibagian ini selama 15 sampai 30 menit 

tanpa penambahan unsur lain. Dari infundibulum kemudian masuk ke bagian 

Magnum, disini albumen telur disekresikan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 

jam. 

Selanjutnya masuk ke bagian isthmus, disini telur dibungkus oleh 2 buah 

selaput tipis (membran sel). Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah 

membran sel terbentuk, kemudian masuk kedalam uterus, disini kerabang telur 
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terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20 sampai dengan 21 jam. Berikut 

telur masuk kedalam vagina, disini hanya beberapa menit saja dan kemudian 

dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ayam membutuhkan waktu 

sekitar 25 sampai 26 jam. Maka dari itu ayam tidak akan mampu bertelur lebih 

dari 1 butir / hari. 

2.8.2.  Proses Pembentukan Kerabang Telur  

Klasifikasi cangkang telur dimulai sebelum telur masuk ke uterus. Telur 

tersebut berupa yolk yang telah mengalami pembungkusan oleh putih telur di 

magnum serta membran cangkang di isthmus. Waktu yang dibutuhkan untuk 

proses tersebut yaitu sekitar 180 menit di magnum dan 75 menit di isthmus. 

Sekelompok kecil kalsium telah terlihat pada membran cangkang bagian luar 

(outer shell membrane) sebelum telur meninggalkan isthmus. Cangkang pertama 

yang dibentuk yaitu inner shell berupa mammilary layer yang tersusun atas kristal 

kalsit, diikuti dengan outer shell yang dua kali lebih tebal daripada inner shell 

(Suprijatna et al., 2004). Proses pembentukan cangkang telur memerlukan waktu 

sekitar 20 jam. Cangkang tersusun dari timbunan kalsium karbonat (CaCO3) 

dalam suatu matriks protein dan mukopolisakarida. Lapisan terakhir dari 

cangkang adalah lapisan kutikula, yaitu material organik yang melindungi telur 

dari mikroorganisme patogen dan meminimalkan penguapan air (Blakely dan 

Bade, 1991). 

Formasi terbentuk kerabang telur dengan adanya ketersediaan ion kalsium 

dan ion karbonat  didalam cairan uterus yang akan membentuk kalsium karbonat. 

Sumber utama ion karbonat terbentuk karena adanya CO² dalam darah hasil 
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metabolisme dari sel yang terdapat pada uterus, dan dengan adanya H²O, kedua 

dirombak oleh enzim carbonic anydrase (dihasilkan pada sel mukosa uterus) 

menjadi ion bikarbonat yang akhirnya menjadi ion karbonat setelah ion hidrogen 

terlepas. Beberapa hubungan antara kalsium dalam darah, CO² dan ion bikarbonat 

di dalam uterus dalam peristiwa pembentukan kerabang telur dapat dilihat pada 

gambar 2.8. Untuk itu pada ayam petelur perlu diperhatikan bahwa kebutuhan 

kalsium terutama harus disediakan pada pakan, karena jika kekurangan kalsium 

akan mengambil dari cadangan kalsium pada tulang (Nesheim et al., 1979). 

 
Gambar 2.8. Pembentukan Kerabang Telur dalam Uterus (Nesheim et al., 1979). 

Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang. Warna 

dominan dari  kerabang  telur  adalah  putih  dan  coklat,  yang  pewarnaan  

tergantung pada genetik setiap individu (North, 1978). Pigmen kerabang (oopirin) 

dibawa oleh darah (50 sampai dengan 70 persen)  dan disekresikan saat 5 jam 

sebelum peneluran. Pembentukan kerabang berakhir dengan terbentuk kutikula 

yang disekresikan sel mukosa uterus berupa material organik dan juga mukus 

untuk membentuk lapisan selubung menyelimuti telur yang akan mempermudah 
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perputaran telur masuk ke vagina. Pada kutikula terdapat lapisan porus yang 

berguna untuk sirkulasi air dan udara. 

 Rata-rata keseluruhan interval antara dua telur yang dikeluarkan dalam 

suatu clutch adalah 27 jam. Ovulasi pada ayam secara normal terjadi 30 menit 

setelah telur sebelumnya dikeluarkan. Jika sebutir telur keluar setelah pukul 

14.00, ovulasi berikut tidak akan terjadi dalam waktu 16 sampai dengan 18 jam 

(Blakely dan Bade, 1991). Hal ini berkaitan dengan kurang cahaya yang 

menstimulasi kelenjar pitutary untuk mensekresikan FSH yang merangsang kerja 

ovarium (Suprijatna et al., 2004). 

Sebelum terjadi klasifikasi kerabang telur, kalsium (Ca) tidak disimpan 

dalam uterus, tetapi terdapat dalam plasma darah dalam bentuk ion kalsium. 

Deposisi Ca plasma darah dalam kerabang telur ini terjadi sangat cepat terutama 

pada saat mineralisasi kerabang telur, yaitu 2 g Ca yang setara dengan komsumsi 

total kalsium plasmatic setiap 12 menit. Mobilisasi kalsium dari tulang meduler  

terjadi apabila kekurangan kalsium  dalam pakan. Ayam mampu memobilisasikan 

kalsium sebanyak 58 persen dari tulang meduler dibawah kontrol dari estrogen 

dan testoteron. Saat terjadi absorpsi kalsium, permukaan sel tulang meduler 

mengembang 9 kali. Namun, dengan adanya aktivitas osteoblastik, maka 

rekonstruksi tulang meduler akan terjadi kembali sehingga tetap menjadi tulang 

yang kompak. 

Kandungan kalsium pakan memegang peranan penting pada proses 

klasifikasi kerabang telur. Peningkatan sekresi asam dan air melalui 

proventrikulus meningkatkan solubilitas kalsium karbonat pakan dan 
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meningkatkan retensi kalsium intestinum selama kalsifikasi kerabang telur. 

Kapasitas absorpsi kalsium meningkat 6 kali pada ayam dewasa. Penetrasi 

kalsium dalam uterus bersifat aktif. Transfer kalsium kemudian menurun dengan 

kehadiran ion Na atau enzim karbonik anhidrase yang merupakan penyebab 

produksi bikarbonat. Transfet kalsium berasosiasi dengan sintesis protein 

sitosolik, calbindin (Calsium binding protein) merupakan afinitas dari sintesis ini. 

Calbindin diketemukan dalam glandula tubuler yang menjamin terjadi transpor 

kalsium bersama dengan kehadiran enzim Ca Atpase di uterus. Enzim ini 

merupakan fasilitator dalam absorpsi kalsium dalam cairan uterus.  

2.9.    Berat Telur  

Berat telur menjadi salah satu indikator kualitas telur, akan tetapi variasi 

selera dan kepentingan konsumen juga mempengaruhi permintaaan akan berat 

telur itu sendiri. Produsen dan konsumen akan lebih menyukai telur dengan berat 

yang tinggi, akan tetapi berbeda dengan pembibit yang akan memilih telur dengan 

berat yang ideal untuk ditetaskan (Yuwanta, 2010). Secara umum, berat telur 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni: ternak, pakan, dan lingkungan yang 

terdapat pada tabel 2.5. 

Bell dan Weaver (2002) mengemukakan hal serupa, beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap berat telur ayam adalah umur ayam, suhu lingkungan, strain 

dan breed ayam, umur ayam, nutrisi pakan, berat induk, waktu peneluran, dan 

penyakit. Umur induk akan mempengaruhi berat telur yang dihasilkan, semakin 

tua umur induk maka berat telur yang dihasilkan semakin meningkat hingga 

mencapai nilai proposional dengan berat ayam. Kenaikan berat telur akibat 
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meningkat umur ayam yang lebih dominan disebabkan oleh peningkatan berat dan 

ukuran kuning telur (Yuwanta, 2010). Amrullah (2002), mengemukakan hal yang 

sama yakni ukuran telur, berat telur, berat kering, dan persentase kuning telur 

akan bertambah seiring menuanya induk petelur. Selain faktor umur, waktu 

dewasa kelamin juga mempengaruhi berat telur yang dihasilkan oleh ayam, 

dimana berat telur akan berkurang 2 gram bila dewasa kelamin 10 hari lebih awal 

dari kondisi normal (Yuwanta, 2010).  

Tabel 2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berat Telur  

Ternak Pakan Lingkungan 

 

- Umur       

ayam 

 

 

- Protein total 

 

 

-  Cara pemeliharaan (baterai vs 

litter) 

 

 

- Dewasa 

kelamin 

 

 

- Lisin, Metionin, 

Treonin 

 

 

- Pencahayaan panjang 

 

 

- Saat 

peneluran 

 

 

- Asam lemak 

esensial 

 

 

- Pencahayaan pendek 

 

 

- Genetik 

 

 

- Fosfor 

 

 

- Temperatur 

 

 

- Faktor efisiensi 

 

Sumber: Yuwanta, (2010).  

Telur konsumsi yang diproduksi oleh ayam merupakan deposisi nutrisi 

dari pakan, oleh karena itu kualitas telur akan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

nutrisi dari pakan. Ayam dengan kualitas genetik yang baik tidak akan mampu 

menampilkan performa produksi yang maksimal bila tidak ditopang oleh kualitas 

pakan yang baik pula (Amrullah, 2002). Energi merupakan faktor utama di dalam 
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regulasi pakan pada ayam. Peningkatan kandungan energi 2,42 sampai dengan 3,3 

kkal/g dalam pakan akan meningkatkan 3,8 persen berat telur (Yuwanta, 2010). 

Level protein 13 sampai dengan 17 persen tidak berpengaruh terhadap berat telur, 

akan tetapi bila level protein lebih dari 17 persen mampu meningkatkan berat 

telur.  

Suhu lingkungan akan sangat mempengaruhi berat telur, karena ayam akan 

menurunkan konsumsi pakan (feed intake) dan meningkatkan konsumsi air 

sebagai upaya untuk menjaga suhu tubuh. Telur ayam yang diteliti oleh Islam et 

al. (2001). 

Pada suhu lingkungan diatas 27°C memiliki berat yang lebih rendah 

dibandingkan suhu lingkungan dibawah 20°C. Yuwanta (2010), menyatakan 

bahwa setiap kenaikan 1°C temperatur kandang akan menyebabkan penurunan 0,4 

gram berat telur dan penurunan berat telur akan terjadi bila suhu lingkungan lebih 

dari 28°C. Berat telur ayam Arab umumnya berkisar 31 sampai dengan 52 gram / 

butir (Abubakar et al., 2005). Dewi (2006) menjelaskan bahwa berat telur ayam 

Arab umur 15 bulan berkisar 42 sampai dengan 46 gram/butir, sedangkan Sodak 

(2011), mengemukakan bahwa berat telur ayam Arab umur 52 sampai dengan 58 

minggu berkisar 33,33 sampai dengan 53,27 gram / butir. Penentuan klasifikasi 

standart berat telur per butir dinegara maju seperti Jepang, Amerika dan Negara 

maju lainnya. Menurut Sumarni, et al, (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). Tabel 2.6 
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merupakan klasifikasi berat telur yang dikeluarkan oleh United States Department 

of Agriculture (2000). 

Tabel 2.6. Standar Klasifikasi Ukuran atau Berat Telur  

Klasifikasi berat atau ukuran telur  Berat bersih minimum/kg (ons) 

Jumbo  0,86 

Extra large  0,77 

Large  0,68 

Medium  0,60 

Small  0,51 

Peewee  0,42 

Sumber: United States Department of Agriculture (2000). 

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, et al, (2007) bahwa ayam petelur dengan 

pemberian probiotik menghasilkan bobot telur berkisar antara 40 sampai 60 gram, 
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bobot kuning telur sebesar 9,5 sampai 13 gram, dan HU berkisar antara 99 sampai 

122. 

Tabel 2.7. Berat Telur Berbagai Jenis Unggas 

No Jenis Unggas Berat telur (g) 

1 Itik 75 

2 Ayam Ras 62,6 

3 Ayam Kedu Hitam 44,7 

4 Ayam Kedu Putih 39,2 

5 Ayam Arab 35 

Sumber: Abubakar et.al.,(2005). 

2.10.  Tebal Kerabang Telur 

Pembentukan kerabang telur merupakan proses terlama dalam reproduksi 

sebutir telur. Kerabang telur terbentuk hampir selama sekitar 21 jam. Kerabang 

telur merupakan pertahanan utama bagi telur terhadap kerusakan selama 

transportasi dan masa penyimpanan, sehingga kualitas menjadi salah satu 

indikator penting dari kualitas telur baik dari segi berat maupun ketebalan. Secara 

umum susunan kerabang telur terdiri dari 2 bagian yakni kerabang tipis 

(membran) baik membran luar maupun membran dalam yang dibentuk di isthmus 

dan kerabang telur keras yang terbentuk di uterus (Yuwanta, 2010).  

Klasifikasi cangkang telur dimulai sebelum telur masuk ke uterus. Telur 

tersebut berupa yolk  yang telah mengalami pembungkusan oleh putih telur di 

magnum serta membrane cangkang di isthmus. Waktu yang dibutuhkan untuk 

proses tersebut yaitu sekitar 180 menit di magnum dan 75 menit di isthmus. 

Sekelompok kecil kalsium telah terlihat pada membrane cangkang bagian luar 
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(outer shell membrane) sebelum telur meninggalkan isthmus. Cangkang pertama 

yang dibentuk yaitu  inner shell  berupa  mamvmilary layer  yang tersusun atas 

kristal kalsit, diikuti dengan outer shell yang dua kali lebih tebal dari pada inner 

shell (Suprijatna et al., 2005). Proses pembentukan cangkang telur memerlukan 

waktu sekitar 20 jam. Cangkang tersusun dari timbunan kalsium karbonat 

(CaCO3) dalam suatu matriks protein dan mukopoli sakarida. Lapisan terakhir 

dari cangkang adalah lapisan kutikula, yaitu material organik yang melindungi 

telur dari mikro organisme pathogen dan meminimalkan penguapan air (Blakely 

dan Bade, 1991). Gambar 2.9 menjelaskan susunan kerabang dan bagian-bagian 

telur. 

 

Gambar 2.9. Bagian-bagian Telur (Pescatore dan Jacob, 2011). 
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Kerabang telur disusun oleh air 1,6 persen dan bahan kering 98,4 persen 

yang terdiri dari mineral 95,1 persen dan protein 3,3 persen. Mineral yang 

menyusun kerabang meliputi CaCO3 98,43 persen, MgCO3 0,84 persen, dan 

Ca3(PO4)2 (0,75. Selain itu, kerabang telur dilapisi oleh kutikula yang diproduksi 

1,5 jam sebelum peneluran. Kutikula berfungsi untuk menutupi pori-pori 

kerabang telur sehingga mampu menjaga telur dari kontaminasi mikroba dan 

evaporasi air dari dalam telur selama masa penyimpanan, akan tetapi kutikula 

hanya bersifat sementara dan hanya bertahan selama 100 jam. Kutikula tersusun 

oleh protein 90 persen, gula 4 persen, lipida 3 persen, dan abu 3,5 persen 

(Yuwanta, 2010). 

Berat dan tebal kerabang merupakan variabel yang menentukan kualitas 

kerabang. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kerabang telur sebagian 

besar tebentuk dari kalsium karbonat (CaCO3). Sumber Ca untuk pembentukan 

CaCO3 berasal dari pakan dan tulang meduler. Yuwanta (2010) menjelaskan 

bahwa sekitar 35 sampai 75 persen kalsium untuk pembentukan kerabang telur 

berasal dari pakan, sedangkan kalsium yang bersumber dari tulang meduler akan 

digunakan bila kalsium dari pakan untuk klasifikasi tidak mencukupi.  

Kalsium dari tulang meduler bersifat terbatas, oleh karena itu bila suhu 

tinggi dan konsumsi pakan menurun maka kalsium yang dibutuhkan untuk 

pembentukan kerabang  akan berkurang dan kerabang telur menjadi tipis dan 

lembek. Berat dan tebal kerabang juga dipengaruhi oleh faktor genetik, umur 

induk, molting, kesehatan ayam, dan umur dewasa kelamin (Yuwanta, 2010). 

Rataan berat kerabang telur ayam Arab yang berumur 52 minggu mencapai 4,69 
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gram perbutir dan rataan tebal kerabang telur ayam Arab 52 minggu mencapai 

0,34 mm (Sodak, 2011). 

Kualitas kerabang telur ditentukan oleh tebal dan stuktur kulit (Yamamoto 

et al., 2007). Mineral lain yang terkandung dalam kerabang adalah garam, 

karbonat, fosfat dan magnesium (Yamamoto et al., 2007). Banyak faktor yang 

mempengaruhi kualitas dari kerabang  yaitu: suhu, penanganan telur, penyakit, 

umur (Gary and Richard, 2003). 

Kerabang yang diproduksi pada suhu di atas suhu normal (20 sampai 

dengan 26°C) akan bersifat tipis, lebih ringan dan mudah retak baik telur ayam 

lokal (Islam et al., 2001; Nwachukwu et al., 2006) maupun untuk telur ayam ras 

petelur (Bell dan Weaver, 2002; Yamamoto et al., 2007). Oguntun jidan Alabi 

(2010) menyebutkan bahwa kerabang telur dipengaruhi oleh sifat genetik, nutrisi 

di dalam pakan, hormon (Folicle Stimulating Hormon (FSH) dan Leutinizing 

Hormon (FH)), lingkungan dan manajemen. Kualitas kerabang telur yang rendah 

pada suhu lingkungan yang tinggi (>32°C) juga disebabkan oleh konsumsi pakan 

ayam yang rendah. Konsumsi pakan akan menurun pada suhu yang tinggi 

sehingga nutrien yang diperoleh pun rendah. Kemampuan ayam untuk 

menghasilkan kerabang berkualitas baik sangat tergantung pada kalsium dalam 

pakan yang dicerna dan cadangan pada tulang. Konsumsi pakan rendah dapat 

menyebabkan persediaan kalsium dalam tubuh ayam berkurang pada saat 

pembentukan telur, sehingga kerabang telur menjadi tipis. 
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2.11. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga ada pengaruh pemberian ampas kecap kaya isoflavon dalam 

ransum terhadap berat  dan tebal kerabang telur ayam Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


