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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam (Ras Petelur) 

 Ayam domestik termasuk dalam spesies  Gallus gallus  tetapi terkadang  

ditujukan kepada Gallus domesticus.  Ayam diklasifikasikan sebagai berikut 

(Scanes et  al., 2004) :  

Filum : Chordata   

Subfilum  : vertebrata  

Kelas : Aves  

Superordo : Carinatae  

Ordo : Galliformes  

Famili : Phasianidae   

Genus : Gallus  

Spesies : Gallus gallus 

 Ayam petelur adalah ayam pelihara dengan tujuan untuk menghasilkan 

banyak telur dan merupakan produk akhir ayam ras dan tidak boleh disilangkan 

kembali (Sudaryani dan Santosa, 2000). Sifat-sifat yang dikembangkan pada tipe 

ayam petelur adalah cepat mencapai dewasa kelamin, ukuran telur normal, bebas 

dari sifat mengeram, bebas dari kanibalisme, nilai afkir ayam tinggi dan 

sebagainya (Yuwanta, 2004). 

 Ayam petelur yang dipelihara di Indonesia secara umum terdapat dua jenis 

yaitu petelur putih atau biasa dikenal sebagai tipe ringan, yang dikhususkan untuk 

bertelur dengan ciri-ciri tubuh ramping, warna bulu putih, dengan kemampuan 



6 
 

produksi 250 butir telur setiap tahun. Ayam petelur cokelat atau yang biasa 

dikenal sebagai ayam dwiguna, merupakan ayam yang memiliki dua fungsi 

sebagai penghasil telur dan daging (Rasyaf, 2005). 

 Macam-macam strain ayam petelur yang dikembangkan dari bangsa 

Leghhorn Antara lain Lohman (LSL, White), Lohman Brown, Hy-Line W-36 dan 

W-98, Hy-Line Brown, Isa White dan Isa Brown. Strain ayam petelur berwarna 

cokelat memiliki performa yang lebih unggul dari pada strain ayam petelur 

berwarna putih. Persentase cangkang pada Isa Brown lebih besar dari pada Isa 

White, selain itu bobot telur, egg mass, dan efisiensi pakannya juga lebih baik 

(Grobas et al., 2001; dikutip dalam Al Nasser et al., 2005). 

 Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk 

diambil telurnya. Secara normal umur dewasa ayam petelur adalah antara 4,5 

bulan sampai 5,5 bulan atau 18 minggu sampai dengan 20 minggu, pada ayam 

umur tersebut dipersiapkan untuk calon petelur yang unggul (Malik, 2001). 

 Berdasarkan manajemen pemeliharaannya, ayam petelur dikelompokkan 

dalam tiga fase pertumbuhan, yakni; fase starter, fase grower, dan fase layer.  

Rahmadi (2009) mengungkapkan 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.  Boling et al., 

(2000) menyatakan bahwa ayam tua adalah ayam yang berumur 70 sampai dengan 

76 minggu. 
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2.2 Pakan 

 Sudaryanti dan Santoso, (2002) menyatakan bahwa pakan yang baik harus 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah 

seimbang. Selain memperhatikan kualitas pemberian pakan juga harus sesuai 

dengan umur ayam karena nilai gizi dan jumlah pakan yang diperlukan pada 

setiap pertumbuhan berbeda. Kemudian dinyatakan bahwa fungsi makanan yang 

diberikan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, membentuk jaringan 

tubuh, mengganti bagian-bagian yang rusak dan selanjutnya untuk keperluan 

produksi. 

Tabel 2.1 Kebutuhan Nutrisi Ayam Ras Petelur Fase Layer 

Zat Gizi Satuan Kebutuhan 

Protein  % 15,0-18,0 

ME Kkal/kg 2600-2800 

Lemak % 2,5-7,0 

Serat Kasar % 7,0 

Calsium % 3,25-4,0 

Phospor % 0,6-0,9 

Lysin (minimum) % 0,78 

Metionin (minimum) %  0,35 

Sumber: Malik (2001) 

 Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya sejumlah unsur nutrisi 

yang ada di dalam pakan yang telah tersusun dari berbagai bahan makanan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ayam (Rasyaf, 2003). Sifat khusus unggas adalah 

mengkonsumsi pakan untuk memperoleh energi sehingga pakan yang dimakan 

setiap harinya cenderung berhubungan dengan kadar energinya. 



8 
 

 Konsumsi pakan merupakan ukuran untuk mengetahui jumlah pakan yang 

dikonsumsi seekor ternak setiap ekor per hari. Kebutuhan unggas yang paling 

utama yaitu energy dan protein, sedikit vitamin dan mineral. Zat-zat tersebut 

diperoleh unggas dari pakan yang dikonsumsi setiap hari (Wahyu, 2004). 

2.3 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 

terdapat pada ampas tahu adalah sama dengan kedelai, hanya konsentrasinya lebih 

sedikit karena telah mengalami pengolahan. Ampas kecap tidak mempunyai sifat 

pencahar. Tetapi perlakuan yang tidak baik terhadap ampas kecap khususnya 

ampas kecap segar dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur yang selanjutnya dapat 

mengakibatkan menurunnya nilai nutrisi ampas tersebut. 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). 
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Ampas kecap dapat digolongkan sebagai sumber protein karena 

mengandung protein kasar lebih dari 18 persen. Beberapa analisa proksimat dari 

ampas kecap seperti Tabel 2.2 di bawah ini: 

Tabel 2.2 Kandungan Zat-zat Makanan Ampas Kecap 

No ZatMakanan Kandungan 

1 ME (Kkal/Kg) 2100 

2 Protein (%) 24.90 

3 SeratKasar (%) 16.30 

4 Lemak (%) 24.30 

5 Abu (%) - 

6 Ca (%) 0.39 

7 P (%) 0.33 

     Sumber :  Widodo, 2002  

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 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. 
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Hal ini disebabkan karena terjadinya proses browning dan denaturasi protein 

karena pemanasan (Cahyadi, 2000). 

2.4 Isoflavon 

 Senyawa isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak 

disintesis tanaman. Namun tidak seperti metabolit sekunder lainnya, senyawa ini 

tidak disintesis oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, tanaman merupakan 

sumber senyawa isoflavon di alam (Anderson, 1997 dalam Pawiroharsono, 2001). 

Pada umumnya, senyawa isoflavon banyak ditemukan pada tanaman kacang-

kacangan atau leguminosa (Zubik dan Meydani, 2003). Isoflavon hanya terdapat 

dalam tumbuh-tumbuhan, terutama jenis Leguminoceae (misal: kedelai, kacang-

kacangan) dan tersebar di seluruh bagian (akar, batang, daun, buah). Salah satu 

tanaman yang kaya akan Isoflavon adalah kedelai dan paling banyak terdapat di 

bagian endosperma (germ) serta kotiledon (bakal daun yang pertama). Kandungan 

Isoflavon pada kedelai berkisar 2 sampai dengan 4 mg/g kedelai, (Koswara, 

2006). 

Sebagian besar isoflavon dalam kedelai atau produk olahan kedelai 

terdapat dalam bentuk glikosida seperti genistin, daidzin dan glisitin yang 

berkonjugasi dengan mengikat satu molekul gula. Ketika produk kedelai 

dikonsumsi, bentuk glikosida isoflavon didegradasi menjadi senyawa aglikon 

dalam bentuk bebas yang dihasilkan oleh pelepasan glukosa dari glikosida. Proses 

degradasi glikosida menjadi aglikon seperti genistein, daidzein dan glisitein 

dikatalis oleh enzim glukosidase dalam usus halus. Isoflavon dalam bentuk 

aglikon lebih mudah diserap oleh usus halus sebagai bagian dari misel yang 
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dibentuk oleh empedu. Sirkulasi isoflavon dalam darah bersifat kompleks, karena 

sebagian larut lemak dan sebagian berikatan dengan protein dengan kekuatan 

yang lemah. Isoflavon kemungkinan didistribusikan melalui darah ke hati, atau 

didaur ulang sebagai bagian dari cairan empedu dan sirkulasi enterohepatik. 

Ekskresi akhir isoflavon terjadi pada feses dan urin (Schmidl dan Labuza, 2000). 

Mengingat adanya kandungan isoflavon dalam kedelai yang dapat 

berfungsi sebagai antioksidan, maka tempe kedelai dapat direferensikan sebagai 

bahan baku sumber antioksidan alami. Disamping sebagai antioksidan, isoflavon 

daidzein, genistein, glisitein dan faktor-2 juga mempunyai khasiat lain 

diantaranya sebagai estrogenik, anti inflamasi, anti tumor atau anti kanker, anti 

hemolisis, anti penyempitan pembuluh darah, anti kolesterol, menurunkan kadar 

trigliserida VLDL (very low density lipoprotein) dan LDL (low density 

lipoprotein) serta meningkatkan HDL (high density lipoprotein) (Pawiroharsono, 

2001). 

 Kacang kedelai dikenal sebagai fitoestrogen karena struktur molekul 

isoflavon kedelai mirip dengan struktur molekul 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. Mekanisme aksi biologis 

estrogen adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai estrogen agonis yang 

dapat berikatan dengan RE dan menstimulasi respon estrogen, atau bertindak 

sebagai estrogen antagonis yang dapat berikatan dengan RE namun menghambat 

respon estrogen. Isoflavon bersifat antagonis ketika kadar estrogen tinggi, 
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sebaliknya isoflavon bersifat agonis ketika kadar estrogen rendah (Robertson, 

2000). 

 Adanya dua kelompok sumber antioksidan, yaitu antioksidan sintetik 

(antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami 

(antioksidan hasil ekstraksi bahan alami atau yang terkandung dalam bahan 

alami). Antioksidan alami berasal dari senyawa fenolik seperti golongan 

flavonoid. Flavonoid adalah suatu golongan metabolit sekunder yang dihasilkan 

oleh tanaman. Kedelai termasuk kelompok flavonoid, merupakan salah satu bahan 

pangan penghasil antioksidan alami. Salah satu komponen penting/senyawa 

bioaktif yang terdapat dalam kedelai dan bertindak sebagai antioksidan adalah 

isoflavon (Saija, et al., 1995). 

 Isoflavon termasuk dalam golongan flavonoid yang merupakan senyawa 

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

terdiri dari 2 cincin  benzen (A dan B) dan terikat 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 nomor 3 

(Schmidl dan Labuza, 2000). 

 Isoflavon utama pada kedelai terdiri dari genistein (4’,5’7-tryhydroxy 

isoflavone) dan daidzein (4’,7-dihydroxy isoflavone). Serta turunan β-glikosida, 

gensitin dan daidzin. Ditemukan juga sejumlah kecil senyawa isoflavon lainnya 

seerti glycitein (7,4’-dihydroxy-6-methoxy-isoflavone) dan glikosidanya (Wang 

dan Murphy, 1994). 
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ovarium terdapat banyak folikel dan ovum. Oviduct terdiri dari infudibulum, 

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

Ovarium adalah organ primer reproduksi pada betina dan salurannya 

dinamakan dengan Oviduct . Bagian dan fungsi dari Oviduct adalah sebagai 

berikut (Pramudiksa, 2013): 

1. Infundibulum, berfungsi dari infudibulum adalah untuk menangkap ovum 

yang sudah matang. Bagian ini sangat tipis dan mempunyai panjang 

sekitar 9 cm, Bentuknya seperti corong atau fimbria yang berfungsi untuk 

menangkap ovum yang sudah matang. Disini telur kuning berdiam sekitar 

15 sampai 30 menit. 

2. Magnum, merupakan saluran terpanjang dari oviduct, panjangnya sekitar 

33 cm. Ini merupakan tempat terjadinya sekresi albumen telur. Proses 

perkembangan telur dalam magnum sekitar 3 jam. 

3. Isthmus, Panjang isthmus sekitar 10 cm, disini tempat terbentuknya 

membran sel atau biasa kita sebut selaput kerabang lunak yang berfungsi 

untuk melindungi masuknya mikroorganisme kedalam telur. Disini calon 

telur berdiam sekitar 1,5 jam. 

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

terjadinya pembentukan dan penyempurnaan kerabang telur. Waktu proses 

ini sekitar 20 jam sampai 21 jam. 
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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): 

2.5.1 Proses Pembentukkan Yolk dan Albumen Telur  

Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur didalam 

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

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

menit tanpa adanya 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 

terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20 sampai dengan 21 jam. 

Selanjutnya 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. 
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2.6.1  Proses Pembentukan Kerabang Telur  

Kalsifikasi 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 

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., 

2005). 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, 1998). 

Formasi terbentuknya kerabang telur dengan adanya ketersediaan ion 

kalsium dan ion carbonat  didalam cairan uterus yang akan membentuk kalsium 

karbonat. Sumber utama ion karbonat terbentuk karena adanya CO² dalam darah 

hasil metabolisme dari sel yang terdapat pada uterus, dan dengan adanya H²O, 

keduanya dirombak oleh enzim carbonic anhydrase (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 19. Untuk itu pada ayam petelur perlu diperhatikan bahwa 
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kebutuhan kalsium terutama harus disediakan pada pakan, karena jika kekurangan 

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

1979). 

 

      Gambar 2.2: 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  pewarnaannya  

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 terbentuknya 

kutikula yang disekresikan sel mukosa uterus berupa material organik dan juga 

mukus untuk membentuk lapisan selubung menyelimuti telur yang akan 

mempermudah 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 
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setelah telur sebelumnya dikeluarkan. Jika sebutir telur keluar setelah pukul 

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

jam (Blakely dan Bade, 1998). Hal ini berkaitan dengan kurangnya cahaya yang 

menstimulasi kelenjar pituitary untuk mensekresikan FSH yang merangsang kerja 

ovarium (Suprijatna et al., 2005). 

 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%  dari tulang meduler dibawah kontrol dari control 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. 

2.7 Tebal Kerabang 

Pembentukan kerabang telur merupakan proses terlama dalam reproduksi 

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

telur merupakan pertahanan utama bagi telur terhadap kerusakan selama 

transportasi dan masa penyimpanan, sehingga kualitasnya menjadi salah satu 

indikator penting dari kualitas telur baik dari segi berat maupun ketebalannya. 

Secara umum susunan kerabang telur terdiri dari 2 bagian yakni kerabang tipis 
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(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 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 (Suprijatnaet al., 2005). 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, 1998). 

Kerabang telur disusun oleh air (1,6%) dan bahan kering (98,4%) yang 

terdiri dari mineral (95,1%) dan protein (3,3%). Mineral yang menyusun kerabang 

meliputi CaCO3 (98,43%), MgCO3 (0,84%), 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 
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bertahan 100 jam lamanya. Kutikula tersusun oleh protein (90%), gula (4%), 

lipida (3%), dan abu (3,5%) (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 dengan 75% kalsium untuk pembentukan kerabang 

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

akan digunakan bila kalsium dari pakan untuk kalsifikasi 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 juga 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 gram/butir dan rataan tebal kerabang telur ayam Arab 52 minggu 

mencapai 0,34 mm (Sodak, 2011). 

Kualitas kerabang telur ditentukan oleh tebal dan stuktur kulitnya 

(Yamamoto et al., 2007). Mineral lainnya 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). 
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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). Oguntunji dan 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 rendahnya 

konsumsi pakan ayam. 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. Rendahnya konsumsi pakan dapat 

menyebabkan kurangnya persediaan kalsium dalam tubuh ayam pada saat 

pembentukan telur, sehingga kerabang telur menjadi tipis. 

2.8 Kalsium Kerabang 

Kalsium erat sekali dengan pembentukan tulang. Sumber utama kebutuhan 

segera tulang baru, terdapat dalam cairan tubuh dan sel. Kalsium juga sangat 

penting untuk mengatur sejumlah besar aktivitas sel yang vital, fungsi syaraf dan 

otot, kerja hormon, pembekuan darah, motilitas seluler dan khusus pada ayam 

petelur berguna untuk pembentukan kerabang telur (Saputra,dkk 2015). 

Kalsium memiliki peranan penting dalam tubuh, diantaranya adalah keikut 

sertaannya dalam pembentukkan tulang dan gigi, memegang peranan dalam 

proses pembekuan darah, memegang peranan dalam pertumbuhan dan 
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perkembangan fetus dalam fase kehamilan, memegang peranan dalam proses 

terselenggaranya ritme jantung yang normal, mempertahankan mekanisme tubuli 

ginjal dalam proses mempertahankan kadar zat-zat agar tetap normal, memegang 

peranan dalam proses kontraksi otot dan ransangan syaraf, memegang peranan 

agar enzim-enzim tertentu dapat bekerja dengan baik, dan memegang peranan 

dalam mempertahankan permeabilitas dinding sel (membran plasma) sedangkan 

fosfor memegang peranan dalam proses kontraksi otot, pembentukan tulang 

(osifikasi) dan aktifitas sekretoris. Disamping itu fosfor juga berperan dalam 

pembentukan fosfat yang sangat diperlukan dalan transformasi energi (Piliang dan 

Djojosoebagjo, 2006). 

Kebutuhan kalsium ayam petelur pada awal periode produksi meningkat 

empat kali lipat dan hampir seluruh kalsium diperlukan untuk membentuk 

kerabang telur (Amrullah, 2004). Kebutuhan kalsium untuk ayam petelur 

kerabang coklat dengan konsumsi ransum 110 g/hari yaitu 3,6 persen, sedangkan 

kebutuhan fosfor tersedia yaitu 0,275 persen  (NRC,1994). 

Sumber kalsium yang digunakan dalam pakan ayam petelur akan 

mempengaruhi penyerapan kalsium yang selanjutnya berpengaruh terhadap 

metabolisme kalsium dalam pembentukan kerabang telur (Lukic etal. 2011). 

Halminton and Thomson, (1980), mengatakan masa kalsium dan jumlah kalsium 

yang terkandung dalam kerabang telur sangat erat hubungannya dengan jumlah 

kalsium dalam pakan. 


