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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang mempunyai sifat 

unggul dalam produksi telur atau ayam yang kemampuan 

produksi telurnya tinggi. Karateristik ayam petelur yaitu 

bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, 

cuping telinga berwarna putih, kerabang telur berwarna putih, 

efisien dalam menggunakan pakan untuk produksi telur, dan 

tidak memiliki sifat mengeram (Amrullah, 2003)  

Produktivitas ayam petelur ditentukan oleh banyak 

faktor termasuk genetik dan kualitas pakan. Kualitas pakan 

tergantung dari kandungan zat-zat nutrisi dan energi 

metabolisnya, serta keseimbangan antara energi metabolis 

dengan zat-zat nutrisi lainnya (Wahju, 2004).  

Strain adalah kelompok unggas dalam satu bangsa yang 

diseleksi menurut kriteria yang spesifik, yaitu umur saat 

dewasa kelamin, daya hidup, produksi telur, kualitas telur, 

atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Macam-macam 

strain ayam petelur yang dikembangkan dari bangsa Leghorn 

antara lain; Lohman (LSL, White), Lohman Brown, Hy-

LineW-36 dan W-98, Hy-Line Brown, ISA White dan ISA 

Brown. Strain ayam petelur berwarna coklat memiliki 

performa yang lebih unggul daripada strain ayam petelur yang 

berwarna putih. Presentase cangkang pada ISA Brown lebih 

besar daripada ISA White, selain itu bobot telur, egg mass, dan 

efisiensi pakanya juga lebih baik (Al Nasser, et al., 2005). 

Ayam petelur terdiri dari 5 fase selama siklus hidup yaitu fase 

starter, Umur 1 - 4 minggu (1-28 hari), fase grower, 5 – 10 
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minggu (29 – 70 hari), fase pullletumur 11 – 16 minggu (71 – 

112 hari), fase pre layer : umur 17 minggu (120 – 560 hari) 

(ISA, 2010). 

2.2 Pakan Ayam Petelur 

Energi  pakan  berpengaruh  terhadap  konsumsi  

pakan,  jika  energi  pakan  ditingkatkan  maka  konsumsinya  

akan  menurun  begitu  sebaliknya  (Yulrahmen,  2013). 

Konsumsi pakan akan menurun sebesar 1,8% setiap kenaikan 

50 Kkal/kg pakan (Amrulloh, 2003). Zahra,  dkk., (2012) 

menyebutkan bahwa konsumsi pakan  dipengaruhi  oleh  

beberapa  faktor  antara  lain:  umur,  palatabilitas  pakan,  

energi  pakan, tingkat produksi, kuantitas dan kualitas pakan. 

 Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak yangakan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi dan zat nutrisi yang lain. Konsumsi pakan 

yang relatif banyak akan menyebabkan konsumsi zat-

zatmakanan seperti asam amino,vitamin protein, dan mineral 

juga relatif banyak,sehingga kebutuhan ayam mencakup 

kebutuhan pokok, pertumbuhan maupunproduksi telur bisa 

terpenuhi (Wahju, 2004). 

 Menurut Amrullah (2003), konsumsi pakan selama 

masa produksi dialokasikan  untuk memenuhi beberapa 

macam kebutuhan seperti kebutuhan hidup pokok yang 

besarnya tergantung pada bobot tubuh dan suhu lingkungan 

serta aktifitas ayam,  pertumbuhan tubuh,produksi bulu, dan  

produksi telur.  Konsumsi pakan ayam petelur dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah suhu lingkungan, 

bangsa, umur, jenis kelamin, imbangan -zat nutrisi dalam 

pakan, kecepatan  pertumbuhan, tingkat produksi, bobot 
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badan, palatabilitas, dan tingkat energi  metabolis pakan.  

Semakin tinggi energi dalam pakan maka konsumsi pakan 

akan menurun begitupun sebaliknya (Wahju, 2004). 

 Pakan yang diberikan pada ternak harus sesuai 

kebutuhan ternak  baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

agar dapat dimanfaatkan ternak untuk  berbagai fungsi 

tubuhnya, yaitu hidup pokok, produksi, dan reproduksi.  

Penambahan premix ke dalam campuran konsentrat dapat 

meningkatkan kualitas  nutrisi di dalam konsentrat yang 

bermanfaat dalam mengoptimalkan produktivitas  dan 

membantu meningkatkan pertumbuhan ternak (Mariyono dan 

Romjali, 2007). Kandungan zat makanan pakan pakan ayam 

petelur strain ISA Brown umur 28 minggu – afkir pada 

konsumsi pakan 110 g/ekor/hari dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan zat makanan pakan ayam petelur strain 

ISA Brown umur 28 minggu – afkir pada konsumsi pakan 110 

g/ekor/hari. 

Zat Makanan : Kandungan 

EM (Kkal/kg) 2.750 – 2.850 

Protein Kasar (%) 17,70 

Asam Amino Kasar (%) :  

     Lisin 0,82 

     Metionin 0,41 

     Metionin + Sistin 0,70 

     Triptofan 0,182 

     Treonin 0,60 

     Isoleusin 0,75 

     Valin 0,82 

     Arginin 1,05 

Asam aminno yang mudah Dicerna (%) ;  

     Lisin 0,74 

     Metionin 0,39 

     Metionin + Sistin 0,63 

     Triptofan 0,155 

     Treonin 0,51 

     Isoleusin 0,67 

     Valin 0,73 

     Arginin 0,95 

Sumber : ISA (2010). 

2.3Imbuhan Pakan 

 Premix digunakan maksimal sebanyak 2,5% dalam 

pakan ayam (Wafi, 2011). Kandungan premix antara lain 

vitamin A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, asam pantotenat, asam 

nikotinat, asam folat, biotin, kolin; mineral Fe, Mn, Cu, Zn, I, 

Co, Se; serta antioksidan (Interchemie, 2010) 
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 Secara umum vitamin dibagi menjadi tiga golongan 

berdasarkan kelarutannya dalam lemak dan dalam air. Vitamin 

yang mudah larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E dan 

K. Sementara vitamin B komplek (B1, B2, B6, B12, Niacin, 

Asam pantotenat, Asam folat, dan Biotin) dan vitamin C 

digolongkan dalam vitamin yang mudah larut dalam air 

(Burhan, 2013). Mineral dapat dibagi ke dalam dua kelompok 

yaitu mineral makro dan mikro. Mineral makro yang 

dibutuhkan dalam jumlah relatif lebih banyak dari mineral lain 

adalah kalsium (Ca) dan fosfor (P) untuk pembentukan tulang; 

natrium (Na), kalium (K), magnesium (Mg), dan klorida (Cl) 

yang dibutuhkan untuk keseimbangan asam-basa dalam proses 

osmosis tubuh. Mineral mikro adalah Cu, I, Mn, Se, dan Zn 

(dan Co yang dapat diperoleh dari vitamin B12) (NRC, 1994). 

 Bahan pakan yang mengandung mineral akan dicerna 

di dalam saluran pencernaan unggas menjadi ion mineral yang 

dapat diserap ke dalam tubuh unggas. Unggas yang 

kekurangan mineral akan tumbuh tidak normal, tidak sehat dan 

tulang jadi keropos. Akan tetapi, secara umum mineral yang 

penting dihitung di dalam pakan adalah kandungan kalsium 

(Ca) dan fosfor (P). Mineral lain pada umumnya dipenuhi dari 

bahan pakan lain atau dapat ditambahkan dalam bentuk 

campuran berbagai mineral (premix). Kebutuhan Ca dan P 

untuk unggas dinyatakan dalam satuan persen (%)/kg pakan 

yang kemudian dapat dihitung menjadi mg/g/ekor/hari. 

Sumber mineral: tepung ikan, tepung daging dan tulang, 

tepung udang, tepung tulang, kulit keong, kulit kerang, kapur 

dan dikalsium fosfat (NRC, 1994) 

Zn  merupakan mikromineral  yang  tersebar  di  

dalam  jaringan hewan,  manusia,  dan  tumbuhan  serta  

terlibat dalam  fungsi  metabolisme.   Zn  berperan  juga dalam  
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fungsi  berbagai  enzim,  meningkatkan nafsu  makan,  

produksi  telur,  daya  tetas  telur dan  pertumbuhan  tulang  

dan  bulu  pada  ayam petelur  (Burhan,  2013). Menurut  

Burhan  (2015), vitamin B komplek dapat membantu 

meningkatkan proses metabolisme  sehingga  pemanfaatan  

nutrisi lebih  optimal.   Dampaknya,  rasa  lapar  akan lebih  

cepat  muncul  dan  nafsu  makan  ayam akan  meningkat.  

Meningkatnya  nafsu  makan ayam  tentu  akan  meningkatkan  

jumlah konsumsi pakannya.  

Kandungan seperti  vitamin  B pada ayam petelur  

dibutuhkan  agar  penyerapan nutrisi  menjadi  efisien.   

Bersama  dengan vitamin  A,  vitamin  B  sangat  penting  

untuk membantu  ayam  dalam  aktivitas metabolismenya  dan  

untuk  mempertahankan serta  meningkatkan  kemampuan  

bertelur. Vitamin  C  dan  E  yang  samasama  dapat  

meningkatkan  ketahanan  ayam terhadap stres dan membantu 

mempertahankan kesehatan  ayam  (Burhan,  2013).  

Manfaat pemberian pakan aditif atau suplemen dari 

segi fisiologis adalah  ternak terhindar dari defisiensi vitamin 

(avitaminosis) dan defisiensi mineral, yang kemungkinan 

berupa kelumpuhan, otot kejang, milk fever (paresis 

puerperalis, pertumbuhan jaringan epitel yang kurang baik, 

dan mudah terkena infeksi,ternak terhindar malnutrisi 

misalkan kekurusan pada musim kemarau yang  panjang 

karena kualitas pakan menurun dan mempertahankan produksi 

baik secara kualitas maupun kuantitas. (Fathul, Tantalo,  

Liman,  dan  Purwaningsih,2013). 

Asam sitrat mampu menurunkan pH saluran 

pencernaan (tembolok, ventrikulus dan usus), menekan 

pertumbuhan bakteri patogen sertameningkatkan pertumbuhan 

bakteri asam laktat (BAL) yang memberikan kontribusi 
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terhadap proses pencernaan sehingga pemanfaatan protein 

menjadi lebih baik.(Saputra, Suthama dan Mahfudz, 2014). 

Menurut Soltan (2008) menyatakan bahwa penambahan asam 

organik pada ayam petelur dapat memperbaiki produksi telur, 

serta asam-asam organik juga dapat meningkatkan kelarutan 

bahan pakan, pencernaan dan penyerapan nutrisi. 

Penambahan vitamin A atau E maupun kombinasinya 

terhadap produksi telur harian menunjukkan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap produksi telur harian (Sihaloho, Sutama,  

dan  Sukamto,2012) . Menurut Scott,Nesheim and Young, 

(1992). Produksi telur yang fluktuatif disebabkan oleh banyak 

faktor, salah satu diantaranya adalah jumlah konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan produksi telur 

yang tinggi, hal ini yang berpengaruh adalah kondisi ternak, 

dalam hal ini yang berpengaruh yaitu bobot badan dan 

uniformity yang standart.Tinggi rendahnya konsumsi 

proteindan energi secara fisiologis berpengaruh terhadap 

jumlah telur yang dihasilkan. 

Acidifier adalah asam organik yang mempunyai fungsi 

mengontrol keasaman, pengontrolan pH yang tepat, mencegah 

pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan, bertindak 

sebagai pengawet dan membantu zat antioksidan mencegah 

terjadinya reaksi peroksida (Hui, 1992).Soltan (2008) 

menyatakan bahwa acidifier secara umum dapat meggantikan 

peranan antibiotik, meningkatkan produksi telur, kualitas telur, 

menyeimbangkan kodisi mikroflora saluran pencernaan, 

meningkatkan absorbsi sari-sari makanan dalam usus halus  

dan meningkatkan keuntungan.manfaat dari penggunaan 

acidifier pada pakan dan sistem pencernaan dapat mengontrol 

pertumbuhan bakteri patogen seperti salmonella dan 
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Eschericia colli. bakteri tersebut dapat tumbuh dengan baik 

pada pH 6-7.  

Acidifier atau asam organik telah digunakan sebagai 

pengganti antibiotik untuk pemacu pertumbuhan.Asam 

organik telah digunakan sejak lama sebagai imbuhan pakan 

dan melindungi pakan (Hismiogullari et al, 2008).Menurut 

Hyden (2000) mekanisme kerja dari acidifier adalah 

sebagaipenurun pH pada daerah usus halus dan usus 

besar.Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan 

absorbsi zat makanan. Penurunan pH akan memaksimalkan 

kerja enzim serta memaksimalkan penyerapan nutrisi dalam 

usus halus. Fungsi lain dari acidifier adalah sebagai pengontrol 

jumlah mikroba tidak menguntungkan akibat pH yang rendah. 

 

2.4 Penampilan Produksi Ayam petelur Petelur 

2.4.1  Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang yang 

diberikan dikurangi dengan sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi oleh 

seekor ayam sesuai periode pemeliharaan.Konsumsi pakan 

sangat erat hubungannya dengan kandungan energi dalam 

pakan.Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik 

dengan jumlah konsumsi pakan. kandungan energi dalam 

pakan tinggi, akan mengakibatkan konsumsi pakan rendah, 

dan sebaliknya apabila energi dalam pakan rendah, maka 

konsumsi akan tinggi (Scott et al., 1992).  

Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan 

yang diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dikonsumsi seekor 
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ayam petelur sesuai dengan periode pemeliharaannya (Rizal, 

2006). Konsumsi pakan ayam dipengaruhi beberapa hal antara 

lain besar dan bangsa ayam, tahap produksi, ruang tempat 

pakan, temperatur, keadaan air minum, penyakit dan 

kandungan zat makanan terutama kandungan energi. Faktor 

interaksi antar zat makanan, kandungan zat makanan terutama 

kandungan energi metabolis, manajemen pemberian pakan, 

progam penyinaran tambahan dan kondisi bulu merupakan 

faktor lain yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan (NRC, 

1994). 

Konsumsi pakan  ayam  petelur  strain  isa  brown  

saat umur  70-76  minggu  yaitu 113g/ekor/hari.  Jumlah  

pakan  yang dikonsumsi  oleh  ayam  dapat  dipengaruhi  oleh 

berbagai  faktor,  terutama  kandungan  nutrisi 

pakan(Anonimouss,2011). Berikut adalah produksi ayam 

petelur strain Isa Brown. 

Tabel 2 Produksi Isa Brownumur 70 -76 minggu.  

Umur(minggu) HDP 

(%) 

Berat 

telur 

(g) 

Egg 

mass(g) 

Konsumsi 

pakan 

Konversi 

pakan 

70 81 64,4 52,2 113 2,17 

71 80 64,4 51,5 113 2,20 

72 79 64,5 51,0 113 2,22 

73 79 64,5 51,0 113 2,22 

74 78 64,5 50,3 113 2.25 

75 77 64,5 49,6 113 2,28 

76 77 64,5 49,7 113 2,28 

 (Anonimous,2011). 
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2.4.2 Hen Day Production (HDP) 

Ukuran target produksi ayam pada masa bertelur 

biasanya menggunakan satuan “Hen Day Production” (HDP) 

merupakan produksi telur dibagi dengan jumlah ayam petelur 

pada saat itu, dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Ayam 

petelur mengkonsumsi pakan lebih banyak dari yang 

dibutuhkan untuk mendukung produksi telur (NRC, 

1994).Produksi telur yang fluktuatif disebabkan oleh banyak 

faktor, salah satu diantaranya adalah jumlah konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan produksi telur 

yang tinggi, hal ini yang berpengaruh adalah kondisi ternak, 

dalam hal ini yang berpengaruh yaitu bobot badan dan 

uniformity yang standart.Tinggi rendahnya konsumsi 

proteindan energi secara fisiologis berpengaruh terhadap 

jumlah telur yang dihasilkan(Scott et al., 1992).  

Kabir dan Haque (2010) menyatakan  nilai Hen Day 

Production dapat diketahui dengan membagi jumlah telur 

yang dihasilkan dibagi dengan jumlah ternak pada hari yang 

sama lalu dikali 100.Persentase  Hen Day Production ayam  

strain isa  brown  yaitu  77-81%  pada  umur  produksi 70-76 

minggu (Anonimouss, 2011). Faktor utama yang 

mempengaruhi produksi telur antara lain jumlah pakan dan 

kandungan zat makanan dalam pakan (Scott et al. 1992).  

2.4.3Egg mass  

Egg massadalah perkalian antara persentase produksi 

telur dengan rata-rata bobot telur (Pritchard, 2005). 

Penggolongan telur berdasarkan bobotnya ada enam, 

yaitu jumbo (68,5 – 70,8 g), extra large (63,8 – 68,4 
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g), large (56,7 – 63,7 g), medium (49,6 – 56,6 g),small (42,5 – 

49,8 g), dan peewee (35,4 – 42,4 g) (USDA, 2000 

Menurut Anggorodi (1994),  besarnya  telur  

dipengaruhi  oleh beberapa faktor termasuk sifat genetik, 

tingkat dewasa  kelamin,  umur,  obat-obatan,  dan makanan  

sehari-hari.   Faktor  makanan terpenting  yang  diketahui  

memengaruhi  besar telur  adalah  protein  dan  asam  amino  

yang cukup  dalam  pakan. 

Bobot telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

genetik, umur induk, pakan, sistem pemeliharaan, dan 

lingkungan (Arthur dan O’Sullivan, 2010). Bobot telur 

semakin meningkat apabila umur ayam meningkat. Persentase 

bobot cangkang semakin menurun karena isi telur meningkat, 

akibatnya rasio cangkang dan isi telur menurun. Kelembaban 

yang semakin rendah menyebabkan bobot telur semakin 

menurun (Roberts dan Ball, 2003). Novak et al (2006) 

menambahkan bahwa massa telur juga ditentukan oleh asupan 

protein pada mas bertelur. Sehubungan bahwa massa telur 

dipengaruhi oleh bobot albumin dan kuning telur, yang 

sebagian besar terdiri dari protein, oleh karenanya tinggi 

asupan protein menyebabkan tingginya massa telur. Menurut 

Amrullah (2004) penggunaan massa telur (egg mass) 

dibandingkan jumlah telur merupakan cara terbaik untuk 

menyatakan perbandingan kemampuan produksi antar 

kelompok atau galur unggas oleh akibat pemberian makanan 

dan program pengolaan yang lebih baik.  

2.4.4 Konversi Pakan 

Nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran 

efisiensi pakan yang menggambarkan tingkat kemampuan 



12 

 

ternak untuk merubah pakan menjadi sejumlah produksi telur 

dalam satuan waktu tertentu.Semakin rendah angka konversi 

pakan semakin baik karena penggunaan pakan lebih efisien 

(Anggorodi, 1994).Konversi pakan dapat dinyatakan sebagai 

ukuran efisiensi pakan yakni menggambarkan tingkat 

kemampuan unggas untuk merubah pakan menjadi setiap gram 

telur dalam waktu tertentu (Insani, 2007). Menurut Anggorodi 

(1994)Nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran 

efisiensi pakan yang menggambarkan tingkat kemampuan 

ternak untuk merubah pakan menjadi sejumlah produksi telur 

dalam satuan waktu tertentu.Semakin rendah angka konversi 

pakan semakin baik karena penggunaan pakan lebih efisien  

Konversi pakan dapat bervariasi tergantung pada umur 

ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta temperatur 

lingkungan, lebih lanjutBently (2003) menyatakan bahwa 

dengan kondisi lingkungan kandang yang panas dan lembab 

menyebabkan pengaruh yang kurang baik pada 

ternak.Anonimouss (2011) standar konversi pakan ayam pada 

umur 76 minggu nilai konversinya adalah sebesar 2,28. 

2.4.5 Income Over Feed Cost(IOFC) 

Income Over Feed Cost (IOFC) dapat dihitung melalui 

selisih pendapatan usaha peternakan dengan biaya makanan. 

Nilai antara pendapatan dibandingkan dengan biaya pakan 

pakan yang dihabiskan (Raharjo, 2009).Hermogenes et 

al(2011) menambahkan  bahwaIncome Over Feed Cost 

didapatkan dengan cara mengurangi antara hasil penjualan 

telur dengan biaya pakan selama penelitian. 

 Menurut Widjastuti dan Endang (2008) bahwa semakin 

banyak pakan yang dikonsumsi maka semakin tinggi pula nilai 
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dari IOFC, namun efisiensi pakan akan menurangi biaya pakan 

sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. 

Nilai IOFC juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan 

dan harga jual dari telur. Penambahan premix sebanyak1,05% 

atau P3 cenderung menunjukan hasil paling baik jika 

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. artinya P3 dapat 

meningkat pendapat peternak. Perhitungan IOFC dilakukan 

dengan cara menghitung selisih antara pendapatan melalui 

penjualan telur dengan biaya pakan yang digunakan dalam 

periode tertentu (Raharjo, 2009). 

 Pendapatan usaha merupakan perkalian antara hasil 

produksi peternakan dengan harga produksi, sedangkan biaya 

pakan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan kilogram produk ternak (PT. Medion, 2015).
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