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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ransum unggas harus memiliki kandungan zat makanan dalam jumlah 

cukup dan seimbang, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berproduksi. 

Demikian juga pada ransum ayam petelur, kebutuhan zat-zat yang terkandung 

dalam pakan harus cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ayam. 

Pemberian pakan yang baik pada ayam bearti tersedia dalam jumlah yang cukup 

semua zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh ayam. Kebutuhan zat-zat gizi 

tersebut akan berbeda jumlahnya pada tiap tingkat. 

 Pemeliharaan ayam ras petelur bertujuan untuk diambil telurnya, dengan 

demikian kualitas telur sangatlah penting untuk diperhatikan dalam hubungannya 

keberhasilan pemasaran hasil usaha. Saat ini masyarakat cenderung didalam 

memilih kualitas telur yang baik, selain kebersihan kerabang telurnya juga yang 

menjadi aspek pertimbangan konsumen adalah besar dan bobot telur, terutama 

besar kuning telurnya serta warna kuning telur yang tidak pucat. Oleh karena itu 

diperlukan pemberian pakan yang berkualitas baik. Salah satu alternatif adalah 

pemberian ampas kecap. Penggunaan ampas kecap mulai diminati untuk dijadikan 

bahan pakan alternative dalam memenuhi kebutuhan.Ketersediaan ampas kecap 

yang cukup melimpah dengan didukung banyakya usaha produksi kecap, menjadi 

factor bagi peternak ayam petelur untuk memanfaatkannya sebagai salah satu 

bahan pakan. 
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Ampas kecap masih mempunyai nilai gizi yang baik. Oleh karena itu di 

beberapa daerah ampas kecap masih dipergunakan untuk makanan manusia. 

Ampas kecap mempunyai kandungan protein berkisar antara 21 sampai dengan 30 

persen tergantung pada proses pengolahan dan kualitas bahan baku yang 

digunakan.  

Isoflavon merupakan  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  et al., 2002). Aktivitas estrogenik isoflavon terkait dengan struktur 

kimianya yang mirip dengan stilbestrol, yang biasa digunakan sebagai obat 

estrogenik. 

Salah satu keunggulan ampas kecap adalah mengandung isoflavon adalah 

senyawa metabolit sekunder yang banyak disintesis tanamanan. yang mempunyai 

fungsi sebagai antioksidan, isoflavon mempunyai khasiat lain antara lain sebagai 

estrogenik, anti inflamasi, anti tumor atau antai kanker. Apabila antioksidan 
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Isoflavon yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi, maka kesehatan tubuh ternak 

akan terjaga dan penyerapan nutrisi pada pakan ternak oleh tubuh akan efisien. 

Penyerapan nutrisi yang efisien tersebut akan mempengaruhi tingkat produktivitas 

kualitas telur ayam petelur . 

Pembentukan kerabang telur membutuhkan  suplai  ion kalsium yang 

cukup ke kelenjar uterus. Keberadaan ion karbonat dalam kelenjar uterus dalam 

jumlah yang cukup diperlukan untuk membentuk kalsium karbonat dalam 

kerabang telur  (Latifa, 2007).  Kebanyakan kalsium diperoleh dari makanan 

melalui absorbsi usus halus, tetapi beberapa berasal dari kalsium cadangan yaitu 

tulang dengan cara mobilisasi kalsium terutama pada malam hari ketika  ayam  

tidak makan, sedangkan kerabang telur sedang dalam proses pembentukan.  

Sebagian dari penentu kualitas telur yang dapat dilihat adalah ketebalan 

dan kandungan kalsium kerabang telur. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh pemberian pakan dengan campuran ampas kecap yang 

mengandung isoflavon terhadap ketebalan dan kandungan kalsium kerabang telur 

ayam petelur. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pemberian pakan dengan campuran ampas kecap yang 

mengandung isoflavon  berpengaruh terhadap ketebalan  kerabang telur 

ayam petelur ? 
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2. Apakah pemberian pakan dengan campuran ampas kecap yang

mengandung isoflavon berpengaruh terhadap kandungan kalsium kerabang

telur ayam petelur ?

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan dengan campuran ampas

kecap yang mengandung isoflavon berpengaruh terhadap ketebalan  kerabang 

telur ayam petelur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan dengan campuran ampas

kecap yang mengandung isoflavon berpengaruh terhadap kandungan kalsium 

kerabang telur ayam petelur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat untuk peternak dapat menggunakan  ampas kecap dalam pakan

dalam upaya meningkatkan kualitas telur ayam petelur .

2. Bagi kalangan ilmuwan dapat digunakan untuk menambah khasanah

keilmuwan tentang ampas kecap sebagai alternatif bahan pakan.


