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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sjofjan (2008) yang melakukan penelitian tentang efek penggunaan tepung 

daun kelor (Moringa oliefera) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging. Materi yang digunakan adalah tepung daun kelor (Moringa oleifera) dan 

200 ekor ayam pedaging strain Lohmann. Metode penelitian adalah percobaan 

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap yaitu penggunaan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera) dalam pakan sebanyak 0% (P0); 2,5% (P1); 5,% (P2); 7,5% (P3) 

dan 10% (P4) dengan 4 ulangan. Variabel yang diamati adalah konsumsi pakan, 

pertambahan bobot hidup (PBH), konversi pakan, berat karkas, efisiensi produksi 

dan Income Over Feed Cost (IOFC). Apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P > 0,05) terhadap konsumsi pakan, PBH, konversi 

pakan, berat karkas, efisiensi produksi dan IOFC. Hasil penelitian (konsumsi 

pakan, PBH, dan berat karkas) rata-rata secara berurutan dari nilai tertinggi 

sampai dengan nilai terendah yaitu pada P2 (5%), P4 (10%), P1 (2,5%), P3 (7,5%) 

dan P0 (0%). Sedangkan (konversi pakan, efesiensi produksi dan IOFC) rata-rata 

nilai terbaiknya pada perlakuan P4 (10%), P2 (5%), P1 (2,5%), P0 (0%) dan P3 

(7,5%). Dari hasil penelitan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efek 

penggunaan tepung daun kelor (Moringa oliefera) dalam pakan terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging sebanyak 10% dalam pakan tidak 

memberikan efek negatif terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 
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 Sarjono (2008) yang melakukan penelitian tentang efek Penggunaan 

tepung daun kelor (Moringa oleifera, lam) dalam pakan terhadap persentase 

karkas, persentase deposisi daging dada, persentase lemak abdominal dan 

kolesterol daging ayam pedaging dengan penambahan level penggunaan tepung 

daun kelor (Moringa oleifera, Lam) pada pakan basal, yaitu P0 = 0%, P1 = 2,5%, 

P2 = 5%, P3 = 7,5% dan P4 = 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera, Lam) dalam pakan memberikan 

pengaruh tidak berbeda nyata terhadap persentase karkas, persentase deposisi 

daging dada dan persentase lemak abdominal. Persentase berat karkas tertinggi 

sampai dengan terendah secara berurutan adalah P2 (63,20%), P4 (62,83%), P0 

(62,72%), P3 (62,72%) dan P1 (62,07%). Persentase deposisi daging dada mulai 

tertinggi sampai terendah secara berurutan adalah P2 (28,44%), P4 (27,00%), P0 

(25,67%), P3 (24,75%) dan P1 (24,11%). Pesentase lemak abdominal dari nilai 

tertinggi sampai dengan terendah secara berurutan adalah P3 (1,52%), P2 (1,35%), 

P1 (1,25%), P4 (1,20%) dan P0 (1,03%). Namun penggunaan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera, Lam) dalam pakan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

terhadap kolesterol daging. Dimana kolesterol daging terendah sampai dengan 

tertinggi secara berurutan adalah P4 (92,11 mg/100g), P3 (94,13 mg/100g), P2 

(95,55 mg/100g), P1 (96,78 mg/100g) dan P0 (98,81 mg/100g). Sementara itu 

Analisa (2007), dengan pemberian level daun kelor yang sama tetapi dengan 

pengamatan yang berbeda  menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera) dalam pakan tidak memberikan efek yang berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap berat organ dalam dan glukosa darah, tetapi memberikan efek 

yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap kolesterol darah 

2.2 Kelor (Moringa oleifera) 
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Moringa oleifera merupakan tumbuhan asli sub-Himalaya di India, Pakistan, 

Banglades dan Afganistan. Termasuk pohon yang mudah tumbuh, telah 

digunakan oleh penduduk asli Roma, Yunani, dan Mesir. Saat ini telah banyak 

tumbuhan perenial dengan kualitas kayu rendah, tetapi beberapa negara 

menggunakan sebagai obat tradisional dan penggunaan industri. Moringa oleifera 

merupakan tumbuhan penting di India, Etiopia, Filipina, dan Sudan serta tumbuh 

di bagian barat, timur, dan selatan Afrika, Asia tropis, Amerika Latin Karibia, 

Florida, dan Pulau Pasifik (Fahey,2005). 

Klasifikasi 

Regnum  : Plantae 

Division  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Class   : Dicotyledoneae 

Subclas  : Dialypetalae 

Ordo   : Rhoeadales (Brassicales) 

Familia   : Moringaceae 

Genus   : Moringa 

Species  : Moringa Oleifera  

 

Gambar 1 : Daun dan bunga Kelor, (Roloff et al, 2009) 

Kelor awalnya banyak tumbuh di India, namun kini kelor banyak ditemukan 

di daerah beriklim tropis (Grubben, 2004). Pada beberapa Negara kelor dikenal 

dengan sebutan benzolive, drumstick tree, kelor, marango, mlonge, mulangay, 
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nebeday, saijhan, dan sajna (Fahey, 2005). Moringaceae terdiri dari satu marga 

dengan beberapa jenis yaitu Moringa oleifera, Moringa arabica, Moringa 

pterygosperma, Moringa peregrine. Pohon dengan daun majemuk menyirip ganda 

2-3 posisinya tersebar, tanpa daun penumpu, atau daun penumpu telah 

mengalami metamorphosis sebagai kelenjar-kelenjar pada pangkal tangkai daun. 

Bunga banci, zigomorf, tersusun dalam mulai yang terdapat dalam ketiak daun, 

dasar bangun mangkuk, kelopak terdiri atas lima daun kelopak, mahkotapun terdiri 

atas lima daun mahkota, lima benang sari. Bakal buah, bakal biji banyak, buahnya 

buah kendaga yang membuka dengan tiga katup dengan panjang sekitar dengan 

panjang sekitar 30 cm, biji besar, bersayap, tanpa endosperm, lembaga lurus. Dari 

segi anatomi mempunyai sifat yang khas yaitu terdapat sel-sel mirosin dan buluh-

buluh gom dalam kulit batang dan cabang. Dalam musim-musim tertentu dapat 

menggugurkan daunnya (meranggas) (Roloff et al, 2009). Daun sebesar ujung jari 

berbentuk bulat telur, tersusun majemuk dan gugur di musim kemarau, tinggi 

pohon mencapai 5-12 m, bagian ujung membentuk payung, batang lurus (diameter 

10-30 cm) menggarpu, berbunga sepanjang tahun berwarna putih/krem, buah 

berwarna hijau muda, tipis dan lunak. Tumbuh subur mulai dataran rendah sampai 

ketinggian 700 m diatas permukaan laut (Schwarz, 2000). 

Moringaceae kaya kandungan gula sederhana, rhamnose, dan senyawa 

unik yaitu glukosinolat dan isotiotianat (Bennet dkk dan Fahey dkk dalam Fahey, 

2005). Daun Moringa oleifera digunakan sebagai obat infeksi, antibakteri, infeksi 

saluran urin, luka eksternal, anti-hipersensitif, anti-anemik, diabetes, colitis, diare, 

disentri, rematik, dan lain-lain. Senyawa glukosinolat dan isotiotianat diketahui 

sebagai hipotensif, anti kanker dan aktivitas antibakteri yang meliputi 4-(α-
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Lrhamnopyranosyloxy) benzyl isothiocyanate, pterygospermin, dan 4-(α-L-

rhamnopyranosyloxy) benzyl glucosinolate (Fahey, 2005 dan Hsu et al, 2006). 

Sebagai sumber protein, daun kelor memiliki kandungan asam amino 

essensial seimbang. Hasil penelitian di Afrika menunjukkan bahwa daun kelor 

mengandung vitamin C tujuh kali lebih banyak dari buah jeruk, mengandung empat 

kali kalsium lebih banyak dari susu disamping kandungan protein daunnya yang 

dapat mencapai 43 % jika diekstrak dengan ethanol (Soetanto, 2005). Komposisi 

kimia pada ekstrak dan non ekstrak kelor dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia pada ekstrak dan non ekstrak Kelor (Moringa oleifera) 

Komposisi kimia Ekstrak Moringa Non Ekstrak Moringa 

Protein Kasar% 43,50 25 
Lemak Kasar% 1,40 5,40 
NDF% 47,40 21,90 
ADF% 16,30 14,10 
GE(kj/kg) 1770 1870 

Sumber: Gupta, Wage dan Chwla (1989) 
 

Pada penelitian yang dilakukan Dahot (1989) ditemukan bahwa dalam  

ekstrak daun kelor terkandung protein dengan berat molekul rendah yang 

mempunyai aktivitas antibakteri dan antijamur. Protein tersebut terdiri dari 3 

macam yaitu protein fraksi 1, protein fraksi 2, dan protein fraksi 3. protein fraksi 1, 

2 dan 3 mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli, Bacillus subtilis dan 

Staphylococcus aureus. Protein fraksi 1 mampu menghambat pertumbuhan 

Klebsiella pneumoniae dan protein fraksi 2 mampu menghambat pertumbuhan 

Aspergillus niger. Komposisi kimia buah, daun dan tepung daun kelor dapat dilihat 

pada Tabel 2. Sedangkan untuk kandungan antinutrisi daun kelor dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 
 
 
Tabel 2. Komposisi tepung daun kelor (100 g) 

Komposisi kimia Satuan Tepung daun kelor 
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Kadar air 
Kalori 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Serat 
Mineral 
Ca 
Mg 
Fe 
Vit a-βcaroten 
Vit B-choline 
Vit B1-thiamin 
Vit B2-riboflavin 
Vit B3-nicotinic acid 
Vit C-absorbic acid 
Vit E-tocopherol acetate 
Arginin 
Histidin 
Lisin 
Triptophan 
Fenilalanin 
Metionin 
Treonin 
Leusin 
Isoleusin 
Valin 

(%) 
(MJ/kg BK) 

(g) 
(g) 
(g) 
(g) 

 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 

(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 
(g/16 g N) 

7,5 
7,5 
27,1 
2,3 
38,2 
19,2 

- 
2,003 
368,0 
28,2 
16,3 

- 
2,64 
20,5 
8,2 
17,3 
113 

1,33% 
0,61% 
1,32% 
0,43% 
1,39% 
0,35% 
1,19% 
1,95% 
0,83% 
1,06% 

Sumber : Fuglie (2001) 
 
 
Tabel 3. Antinutrisi yang terkandung dalam kelor (% BK) 

Komposisi (%) Daun kelor segar Ekstrak daun kelor 

Tannin 
Saponin 
Asam phitat 
Total phenol 

0,53 
6,4 
2,3 
2,7 

Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 

Sumber: Astuti, Ekastuti dan Firdus (2005) 
 

Daun kelor (Moringa oleifera) terdapat senyawa benzil isotiosianat dan dari 

hasil studi fitokimia daun kelor (Moringa oleifera) juga mengandung senyawa 

metabolit sekunder flavonoid, alkaloid, phenols yang juga dapat menghambat 

aktivitas bakteri (Pandey, Tripathi, Gupta, Haider dan Bhtss, 2012). Komposisi dan 

konsentrasi senyawa fitokimia mengalami perubahan selama pertumbuhan 

tanaman. Daun yang lebih muda mempunyai kandungan fitokimia paling tinggi 
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(Bergquist, Gretsson, Knuthsen dan Olsson, 2005), hal ini terkait dengan fungsi 

dari senyawa metabolit sekunder tersebut, yaitu untuk pertahanan melawan 

herbivora, patogen, insekta, bakteri, jamur dan virus (Saffan and El-Mousallamy, 

2008). Selain itu senyawa fitokimia dalam daun biasanya ditemukan dalam struktur 

bebas atau terikat secara glikosida, dengan bertambahnya tingkat ketuaan daun 

banyak ditemukan dalam struktur glikosida yang terdapat pada membran sel. 

Senyawa ini membentuk struktur yang kompleks dengan karbohidrat (glukosa, 

xilosa dan arabinosa) (Boukes, Venter dan Ootuizen, 2008). 

Alkaloid merupakan kristal putih agak larut dalam air yang dikenal dengan 

nama berberine, emetine, quinine, dan tetramethil pyrazin. Phenols terdapat  

senyawa asam amino yang dapat berperan sebagai senyawa herbisida, serta 

tannin yang berperan sebagai mendenaturasi protein serta mencegah proses 

pencernaan bakteri, sedangkan flavonoid yaitu senyawa yang mudah larut dalam 

air untuk kerja antimikroba dan antivirus (Naiborhu, 2002).Adapun mekanisme 

kerja senyawa antibakteri dari daun kelor (Moringa oliefera) : 

Berdasarkan cara kerjanya, antibakteri dibedakan menjadi bakterisidal dan 

bakteriostatik. Bakteriostatik adalah zat yang bekerja menghambat pertumbuhan 

bakteri sedangkan bakterisidal adalah zat yang bekerja mematikan bakteri. 

Beberapa zat antibakteri bersifat bakteriostatik pada konsentrasi rendah dan 

bersifat bakterisidal pada konsentrasi tinggi (Chomnawang, Surassno, Nukoolkarn 

dan Gristanapan, 2005). Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh 

senyawa antibakteri dapat disebabkan oleh beberapa cara, antara lain: 

1. Menganggu pembentukan dinding sel 

2. Bereaksi dengan membran sel 

3. Menginaktivasi enzim 
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4. Menginaktivasi fungsi material genetic 

Daun kelor (Moringa oleifera) mempunyai kandungan bahan aktif seperti 

flavonoid, phenols, alkaloid, dan isotiosianat (Pandey, Tripathi, Gupta, Haider, 

Bhatt dan Singh 2012), dimana senyawa-senyawa tersebut juga terkandung dalam 

tanaman obat lain yang mekanisme kerjanya kemungkinan sama. Penelitian yang 

dilakukan Parhusip, (2006) bahwa kandungan bahan aktif seperti flavonoid, 

phenols, dan alkaloid dalam ekstrak Andaliman dapat menyerang membran 

sitoplasma dan mempengaruhi integritasnya, kerusakan pada membran ini 

mengakibatkan peningkatan permeabilitas dan kebocoran sel yang diikuti dengan 

keluarnya materi intraseluler. Kebocoran sel bakteri dapat disebabkan karena 

rusaknya ikatan hidrofobik komponen penyusun membrane sel seperti protein, 

fosfolipid, serta komponen-komponen yang berikatan secara hidrofilik karena 

bereaksi dengan fenol, hal ini berakibat meningkatnya permeabilitas membran sel 

dan memungkinkan masuknya senyawa-senyawa fitokimia ke dalam sel, sehingga 

berakibat keluarnya substansi sel seperti protein dan asam nukleat yang 

mengakibatkan kematian sel. 

Senyawa-senyawa isotianat, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated 

hydroxy toluena (BHT), asam p-kumarat, dan asam kafeat juga dapat 

menyebabkan gangguan pada membran sel sehingga mengakibatkan 

terganggunya proses-proses metabolisme dalam membran sel, seperti 

penyerapan nutrient, produksi energi, dan transfer elektron (Parhusip, 2006), 

namun setiap jenis isotiosianat memiliki tingkat  toksisitas yang berbeda terhadap 

mikroorganisme yang berbeda, tergantung pada jenis glukosinolat yang 

terhidrolisis (Yulianti, 2009). 
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Fardiaz dalam Puspita (2011) menyatakan bahwa kemampuan suatu zat 

antibakteri tersebut dipengaruhi oleh faktor antara lain: (1) konsentrasi zat 

antibakteri; (2) waktu penyimpanan; (3) suhu lingkungan; (4) sifat-sifat fisik dan 

kimia makanan termasuk kadar air, pH, jenis, dan jumlah senyawa di dalamnya. 

Daun kelor (M. oleifera) telah diketahui mengandung bahan aktif sebagai 

antimikroba seperti flavonoid, saponin, tanin, dan senyawa fenolik lain yang 

mempunyai aktivitas antimikroba (Sato, Shibata, Arai, Yamamoto, Okimura, and 

Higuti, 2004; Cushine dan Lamb, 2005; Mboto, Eja, Adegoke, Iwatt, Asikong, 

Takon, Udo, and Akeh, 2009). Bahan aktif antimikroba ini memiliki mekanisme 

dengan cara merusak membran sel bakteri dengan meningkatkan permeabilitas 

dari dinding sel bakteri sehingga bakteri lisis (Esimone, Iroha, Ibezim, Okeh, and 

Okpana, 2006).  

Tanin bekerja dengan mengikat salah satu protein adhesin bakteri yang 

dipakai sebagai reseptor permukaan bakteri, sehingga terjadi penurunan daya 

perlekatan bakteri serta penghambatan sintesis protein untuk pembentukan 

dinding sel (Agnol, Farroz, Bernandi, Albring dan Sarmento, 2003). Selain itu, tanin 

dapat merusak membran sel, mengkerutkan dinding sel, sehingga mengganggu 

permeabilitas sel yang mengarah pada kematian (Ajizah, 2004).  

Saponin adalah senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa jika digosok 

dalam air sehingga bersifat seperti sabun (Robinson, 1995) dan mempunyai 

kemampuan antibakterial. Saponin bekerja dengan merusak membran sitoplasma 

yang kemungkinan saponin mempunyai efek yang sinergis atau adiktif dengan 

tanin dalam merusak permeabilitas sel bakteri itu sendiri. Saponin dapat 

meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri sehingga dapat mengubah 

struktur dan fungsi membran, menyebabkan denaturasi protein membran 
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sehingga membran sel akan rusak dan lisis (Siswandono dan Soekarjo, 1995). 

Menurut Dwidjoseputro (1994) menyatakan bahwa saponin memiliki molekul yang 

dapat menarik air atau hidrofilik dan molekul yang dapat melarutkan lemak atau 

lipofilik sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan sel yang akhirnya 

menyebabkan kematian bakteri.  

Serupa dengan tanin, flavonoid merupakan senyawa fenol yang berfungsi 

sebagai antimikroba dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein 

extraseluler yang mengganggu integritas membran dan dinding sel. Flavonoid juga 

bersifat desinfektan dan bakteriostatik yang bekerja dengan cara mendenaturasi 

protein yang dapat menyebabkan aktifitas metabolisme sel bakteri berhenti. 

Berhentinya aktifitas ini dikarenakan kerja metabolisme bakteri dikatalisis oleh 

enzim yang merupakan suatu protein. Kedua bahan aktif ini juga kemungkinan 

mempunyai efek adiktif ataupun sinergis. Selain itu, senyawa flavonoid 

mempunyai kerja menghambat enzim topoisomerase II pada bakteri yang dapat 

merusak struktur Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) bakteri dan menyebabkan 

kematian. Intinya, hampir semua zat antimikroba bekerja dengan mempengaruhi 

sintesa protein dan sintesa DNA, serta merusak integritas membran dan dinding 

sel bakteri yang akan mengganggu permeabilitas sel (Nurhanafi, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian ekstrak air daun kelor terhadap bakteri Salmonella 

enteritidis secara in vitro yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak air daun kelor memiliki potensi sebagai antimikroba terhadap Salmonella 

enteritidis. 

Busani, Julius dan Voster (2012), menyebutkan bahwa ekstrak air daun kelor 

hanya mempunyai sedikit aktivitas antibakteri bahkan tidak terdapat aktivitas 

antibakteri. Masikan dan Afolayan (2002) melaporkan bahwa bakteri gram negatif 
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lebih tahan terhadap ekstrak air. Selain itu ekstrak air tidak mempunyai aktivitas 

antibakteri karena ekstrak air berbeda dari pelarut lainnya yang mempunyai 

banyak komponen yang dapat berinteraksi secara antagonistik dalam mengikat 

bahan aktif. Dougnon dkk (2011) menjelaskan bahwa ekstrak etanol daun kelor 

mempunyai aktivitas antibakteri yang baik karena dapat mengurangi jumlah koloni 

bakteri. Hal ini didukung oleh Oloduro (2011), ekstrak etanol daun kelor mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri P.aeruginosa (LIO) dengan zona hambat yang 

lebih besar dibandingkan dengan ekstrak air. Pemilihan dalam penggunaan 

pelarut untuk ekstraksi akan mempengaruhi komponen bahan aktif yang terlarut, 

sehingga hasil potensi antibakteri yang didapatkan akan berbeda.  

Senyawa-senyawa isotianat, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated 

hydroxy toluena (BHT), asam p-kumarat, dan asam kafeat juga dapat 

menyebabkan gangguan pada membran sel sehingga mengakibatkan 

terganggunya proses-proses metabolisme dalam membran sel, seperti 

penyerapan nutrient, produksi energi, dan transfer elektron (Parhusip, 2006), 

namun setiap jenis isotiosianat memiliki tingkat toksitas yang berbeda terhadap 

mikroorganisme yang berbeda, tergantung pada jenis glukosinolat yang 

terhidrolisis (Yulianti, 2009).Fardiaz dalam Puspita (2011) menyatakan bahwa 

kemampuan suatu zat antibakteri tersebut dipengaruhi oleh faktor antara lain: (1) 

konsentrasi zat antibakteri; (2) waktu penyimpanan; (3) suhu lingkungan; (4) sifat-

sifat fisik dan kimia makanan termasuk kadar air, pH, jenis, dan jumlah senyawa 

di dalamnya. 

 

2.3 Ayam Petelur  
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Ayam petelur merupakan ayam yang dipelihara dan diseleksi untuk produksi 

telur. Ayam yang sekarang dipelihara termasuk dalam spesies Gallus domesticus. 

Ada tiga tipe ayam yaitu tipe ringan berasal dari bangsa White Leghorn, tipe 

medium dari bangsa Rhode Island Reds dan Barred Plymouth Rock serta tipe 

berat dari bangsa New Hampshire, White Plymouth Rock dan Cornish (Amrullah, 

2004).  

Menurut North dan Bell (1990) bahwa White Leghorn mempunyai ciri muka 

berwarna kuning, kerabang telur berwarna putih. Single Comb White Leghorn 

merupakan salah satu jenis Leghorn yang hanya digunakan untuk produksi telur 

secara komersial Single Comb Rhode Island Reds mempunyai ciri jengger 

tunggal, kerabang telur berwarna coklat, muka kuning dan bulu berwarna merah 

dengan beberapa warna hitam pada ekor, leher bagian belakang, leher depan dan 

sayap, produksi telur sangat baik. Barred Plymoth Rock mempunyai ciri jengger 

tunggal, muka kuning dan kerabang telur coklat. New Hamshire mempunyai ciri 

warna bulu merah terang muka kuning, jengger tunggal dan produksi telur dengan 

warna kerabang coklat. Awalnya diketahui untuk produksi telur yang tinggi, tetapi 

kemudian diakui sebagai ayam dengan kualitas daging yang baik. Ayam betinanya 

disilangkan dengan jantan jenis tipe daging lain dan menghasilkan bangsa 

silangan ayam broiler. White Plymouth Rock mempunyai ciri muka kuning dan 

jengger tunggal. Strain aslinya mempunyai genetik pertumbuhan bulu yang 

lambat, yang tidak menguntungkan bagi kualitas ayam broiler, tetapi sekarang 

beberapa strain mempunyai pertumbuhan bulu yang cepat. Cornish mempunyai 

ciri jengger berbentuk pea, kerabang telur coklat, muka kuning dan mempunyai 

tipe badan yang berbeda dengan bangsa lainnya. Kaki pendek, badan besar, dada 

sangat luas dan berotot.  
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ISA-brown merupakan bangsa galur murni hasil seleksi lebih dari 36 tahun 

oleh tim genetik Hubbard ISA yang mempunyai kerabang telur coklat. ISA-brown 

dapat beradaptasi dalam berbagai kondisi pemeliharaan, seperti dalam cage, floor, 

atau sistem range. ISA-brown komersial mempunyai daya hidup 98% sampai umur 

18 minggu dan 93% sampai masa produksi 76 minggu. Umur mulai poduksi 18 

minggu, mencapai 50% hen-day pada umur 20 minggu dan mencapai puncak 

umur 25 minggu. Puncak poduksi mencapai 95% hen-day. Rata-rata bobot telur 

mencapai 62,7 g/butir sampai umur 76 minggu (Lightlink, 2006). Ayam petelur 

strain ISA-brown memiliki periode bertelur antara 18-80 minggu, liveability sebesar 

93,2%, puncak produksi sebesar 95% pada umur 26 minggu. Rata-rata bobot telur 

ayam petelur strain ISA-brown sebesar 63,19 g (Hendrix-genetics, 2006).  

Ciri-ciri Pullet untuk produksi telur adalah memiliki ukuran tubuh relatif kecil, 

bertelur dengan jumlah banyak dengan kerabang keras, hidup baik dan produksi 

telurnya ekonomis. Ayam untuk produksi daging diutamakan untuk produksi 

daging dari pada telur yang dapat memberikan keuntungan ketika bobotnya besar 

(North dan Bell, 1990).  

 

2.4 Produksi Telur  

North dan Bell (1990) menyatakan bahwa pengukuran produksi telur 

biasanya dinyatakan dengan hen-day. Masa produksi telur dihitung sejak ayam 

mencapai produksi telur 5% hen-day. Hen-day merupakan ukuran produksi telur 

ayam yang hidup pada periode tertentu, yaitu membandingkan jumlah telur total 

yang dihasilkan pada periode tertentu dengan jumlah ayam yang hidup pada 

periode tertentu. Ayam mulai berproduksi pada saat ayam berumur 22 minggu, 

selanjutnya akan naik dengan tajam dan mencapai puncaknya pada kisaran umur 
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antara 32 sampai 36 minggu, kemudian produksi telur menurun secara perlahan 

sampai 55% sesudah masa produksi 15 bulan yaitu pada saat ayam berumur 82 

minggu. Periode produksi yang masih dianggap menguntungkan hanya sampai 

mencapai 15 bulan. Scott, Nesheim dan Young, (1982) menyatakan bahwa ayam 

ras petelur medium mulai bertelur kira-kira pada umur 22 minggu dengan lama 

produksi sekitar 15 bulan. Puncak produksi telur dicapai pada saat ayam berumur 

sekitar 28–30 minggu.  

Romanoff dan Romanoff (1963) mengemukakan bahwa ada hubungan 

antara umur ayam dengan produksi telur. Setelah mencapai puncak produksi, 

dengan semakin bertambahnya umur ayam, produksi telur mengalami penurunan 

secara bertahap. Hal ini erat hubungannya dengan kecepatan penurunan aktifitas 

metabolisme pada organ-organ tubuh dan jaringan.  

Scott, Nesheim dan Young (1982) membagi periode produksi ayam petelur 

menjadi dua periode, yaitu fase I dari umur 22–42 minggu dengan rataan produksi 

telur 78% dan bobot telur 56 gram, fase II umur 42–72 minggu dengan rataan 

produksi telur 72% dan bobot telur 60 gram. Ayam ras petelur yang unggul 

menghasilkan telur 250 butir/tahun dengan bobot telur rata-rata 57,9 g/butir dan 

rata-rata produksi telur sebesar 70% (Mc Donald, Edward, Greenhalgh dan 

Morgan 2002).  

Produksi telur ayam ras petelur dihasilkan pada kisaran suhu 18,3–23,9 0C 

(North dan Bell, 1990) dan 21–26 0C (Carr dan Carter, 1985). Ayam petelur 

berkerabang coklat masih menampilkan performa yang baik walaupun pada 

temperatur yang berfluktuasi antara 22,7–30,9 0C, pakan dengan kandungan 

protein 16% dan tingkat energi metabolis 2.650 kkal/kg pakan (Gurnadi, 1986). Hal 
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ini menunjukkan bahwa ayam petelur berkerabang coklat dapat dikembangkan di 

daerah tropis seperti Indonesia.  

Siregar (2003) melaporkan bahwa produksi telur (% hen-day) pada ayam 

strain ISA-brown selama 14 minggu produksi adalah 67,10% dengan pemberian 

pakan yang mengandung energi metabolis 2.665,20 Kkal/kg dan protein kasar 

17% pada fase pertama. Berdasarkan penelitian Priono (2003) diperoleh rataan 

produksi telur (% hen-day) sebesar 76,90% pada ayam petelur strain ISA-brown 

dengan pemberian pakan yang ditambahkan metionin 0,34% dan mengandung 

energi metabolis 2.685,8 Kkal/kg dan protein kasar 17%.  

Menurut Ivy dan Gleaves (1976), peningkatan produksi telur dipengaruhi 

oleh tingkat konsumsi pakan, protein dan energi. Menurut Scott, Nesheim dan 

Young (1982), untuk mencapai produksi telur yang maksimum, ayam petelur harus 

mengkonsumsi 17 gram protein dengan jumlah konsumsi pakan 100 g/ekor/hari. 

Adapun kandungan protein 14% di dalam ramsum dinilai kurang cukup untuk 

mempertahankan produksi telur yang tinggi, bobot telur serta efisiensi penggunaan 

pakan. Produksi telur pada ayam dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kondisi 

awal ayam pada saat mulai bertelur dan potensi tumbuh ayam dari awal bertelur 

sampai puncak produksi (Isapoultry,2006). Tercukupinya kebutuhan protein ayam 

dapat mengindikasikan tercukupinya kebutuhan asam-asam amino di dalamnya. 

Ketersediaan berbagai asam amino dalam jumlah yang cukup di dalam pakan 

ayam mampu mengoptimalkan produksi telur yang dihasilkan (Zimmerman dan 

Snetsinger, 1976).  

 

2.5 Bobot Telur  
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Ukuran telur dapat diartikan sebagai besar kecilnya telur yang dinyatakan 

dalam bobot. Standar Nasional Indonesia (1995) menyatakan bahwa kriteria dan 

bobot telur ayam ras untuk telur konsumsi adalah ekstra besar (lebih dari 60 gram), 

besar (55–60 gram), sedang (51–55 gram), kecil (46–50 gram) dan ekstra kecil 

(kurang dari 46 gram).  

Menurut Rose (1997), telur ayam umumnya terdiri atas 64% albumen, 27% 

kuning telur dan 9% kerabang. Kandungan masing-masing komponen tersebut 

mempengaruhi bobot telur yang dihasilkan ayam petelur, ukuran kuning yang 

besar akan menghasilkan ukuran telur yang besar. Menurut Nort dan Bell (1990), 

bobot telur berkaitan erat dengan komponen penyusunnya yang terdiri atas putih 

telur (58%), kuning telur (31%) dan kerabang (11%). Ukuran telur sangat 

bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain variasi individu, 

spesies, umur dan variasi hereditas (Sirait, 1986). Bobot telur ayam ras yang baik 

umumnya berkisar sekitar 58,0 g/butir, sedangkan pada ayam kampung bobot 

telurnya biasanya lebih kecil (Sirait, 1986). Setiap strain ayam petelur akan 

mengalami peningkatan bobot telur per butir pada umur 26–50 minggu, akan tetapi 

setelah ayam berumur lebih dari 50 minggu, bobot telur tidak akan berubah lagi 

(Togatorop, Resnawati dan Gozali 1977).  

Bobot telur setiap bangsa ayam berbeda. Ayam Leghorn mempunyai bobot 

rataan 58,10 g/butir dan Rhode Island Red 59,30 g/butir, sedangkan bangsa 

Plymouth Rock mempunyai rataan bobot telur 63,90 g/butir (Romanoff dan 

Romanoff, 1963). Secara normal telur ayam mempunyai bobot antara 40-80 g/butir 

(Campbell, Keneally dan Campbell 2003). Menurut Sirait (1986) bahwa bobot telur 

ayam ras yang baik umumnya berkisar antara 58,0 g/butir, sedangkan pada ayam 

kampung bobot telur biasanya lebih kecil dari 58,0 g/butir. Menurut North dan Bell 
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(1990) faktor-faktor yang mempengaruhi bobot telur adalah strain, umur pertama 

bertelur, temperatur lingkungan, ukuran pullet pada suatu kelompok. Ukuran 

ovum, intensitas bertelur dan nutrisi dalam pakan juga mempengaruhi ukuran telur 

(Campbell, Keneally dan Campbell 2003). Ukuran telur merupakan faktor genetik, 

hal ini berhubungan dengan kemampuan ayam untuk menghasilkan telur besar, 

medium atau kecil (North dan Bell, 1990). Bobot telur tidak dipengaruhi oleh 

peningkatan energi metabolis, tetapi peningkatan kandungan protein 12-18% di 

dalam pakan dapat meningkatkan bobot telur (Gardner dan Young, 1972). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shafer (1992), pemberian metionin 

pakan pada taraf 0,38; 0,46 dan 0,53% menunjukkan bahwa peningkatan bobot 

telur terjadi pada taraf pemberian metionin yang lebih tinggi.  

Umur dewasa kelamin juga mempengaruhi bobot telur. Ayam dara (pullet) 

yang ketika bertelur pertama telurnya besar maka akan besar selama periode 

produksi telur (North dan Bell, 1990). Ayam petelur yang mengalami masak 

kelamin dini memiliki ukuran telur yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 

ayam petelur yang mencapai masak kelamin lebih lambat (Romanoff dan 

Romanoff, 1963). Menurut Amrullah (2004) bahwa ayam pada awal periode 

bertelur cenderung menghasilkan telur yang ukurannya lebih kecil dan secara 

bertahap akan bertambah sejalan dengan makin tuanya umur ayam, tetapi 

kenaikan ini tidak seragam. Awalnya meningkat sangat jelas ukurannya untuk 

kemudian hanya sedikit berubah dan konstan.  

Intensitas bertelur juga mempengaruhi bobot telur. Telur yang kecil sangat 

mungkin dihasilkan selama periode peneluran untuk produksi telur yang tinggi. 

Selama tahun pertama bertelur, bobot dan produksi telur meningkat secara 

simultan. (Romanoff dan Romanoff, 1963). Telur mempunyai ukuran yang besar 
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pada intensitas bertelur yang rendah (Campbell, Keneally dan Campbell 2003). 

Temperatur lingkungan yang tinggi akan menyebabkan ukuran telur menurun 

sebagai hasil menurunnya konsumsi nutrien pada kelompok ayam, terutama 

energi dan protein (North dan Bell, 1990).  

Ukuran ayam dalam satu kelompok yang besar akan menghasilkan telur 

dengan rataan yang besar. Bagaimanapun juga ayam dalam satu kelompok 

bobotnya selalu seragam sehingga akan menghasilkan telur yang seragam pula 

(North dan Bell, 1990). Bobot badan mempunyai korelasi yang tinggi terhadap 

bobot telur. Bobot yang besar akan menghasilkan telur yang besar pula (North dan 

Bell, 1990). Defisiensi nutrisi dalam pakan akan mengurangi bobot telur. Salah 

satunya defisiensi vitamin D. Vitamin D berhubungan dengan metabolisme 

kalsium, sehingga penting dalam pembentukan kerabang (Campbell, Keneally dan 

Campbell, 2003).  

Ukuran telur dapat meningkat dengan meningkatnya protein pakan. 

Peningkatan kandungan protein pakan dari 17-21% atau dengan penambahan 

lemak 4% dapat meningkatkan bobot telur ayam (Nakajima dan Keshaverz, 1995). 

Menurut Romanoff dan Romanoff (1963), bahwa pengaruh penurunan protein 

pakan dari 21-12% akan mengurangi bobot telur dari 53,8 menjadi 52,9 gram.  

Romanoff dan Romanoff (1963) menyatakan bahwa waktu telur 

dikeluarkan juga berpengaruh terhadap bobot telur. Telur yang dikeluarkan 

sebelum jam 9 pagi lebih besar 2,5% dibandingkan dengan telur yang dikeluarkan 

lebih dari jam 2 siang. Bobot telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

genetik, umur saat dewasa kelamin, suhu lingkungan, tipe kandang, pakan, air dan 

penyakit (Ensminger, 1992). Menurut Anggorodi (1995), faktor yang 

mempengaruhi besar telur adalah tingkat dewasa kelamin, protein dan asam 
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amino yang cukup dalam pakan. Faktor lain yang mempengaruhi besar telur 

adalah kandungan kalsium dan fosfor dalam pakan.  

 

2.6 Konsumsi Pakan 

Pakan adalah pakan yang diberikan kepada ternak tertentu selama 24 jam, 

dengan waktu pemberian sekali atau beberapa kali (Parakkasi, 1985). Pakan 

dikatakan seimbang bila mengandung zat-zat nutrisi yang mempunyai kualitas dan 

kuantitas yang cukup untuk pertumbuhan, produksi, dan kesehatan ternak 

(Anggorodi, 1995)  

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besar dan umur 

ayam, temperatur lingkungan, periode produksi serta kandungan energi pakan 

(Wahyu, 2005). Ayam petelur tipe berat akan mengkonsumsi pakan lebih banyak 

jika dibandingkan dengan ayam petelur tipe ringan. Hal ini dikarenakan ayam yang 

lebih besar membutuhkan energi yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan 

hidup pokok dan produksinya (Scott, Nesheim dan Young, 1982).  

Konsumsi pakan harian dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kandungan 

energi pakan dan temperatur lingkungan. Faktor lain yang mempengaruhi 

konsumsi pakan adalah strain ayam, bobot badan, bobot telur, penutupan bulu, 

derajat cekaman serta aktivitas ayam (Amrullah, 2003). Isapoultry (2006) 

menyatakan bahwa konsumsi pakan ayam petelur strain ISA-brown adalah 118,10 

g/ekor/hari. Menurut North dan Bell (1990), konsumsi pakan ayam petelur tipe 

medium berkisar antara 105-116 g/ekor/hari. 

Menurut Scott, Nesheim dan Young (1982), energi yang tinggi menyebabkan 

konsumsi pakan cenderung menurun. Menurut Mc Donald, Edward, Greenhalgh 

dan Morgan (2002), konsumsi pakan akan mengalami penurunan 1–2% untuk 
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setiap kenaikan temperatur 10C dalam kisaran temperatur 10–300C. Kisaran 

temperatur 26-320C sudah melebihi kisaran temperatur ideal untuk ayam petelur, 

pada kisaran temperatur tersebut ayam sudah mengalami sedikit penurunan 

konsumsi pakan masih cukup untuk efisiensi produksi dan kebutuhan zat 

makanan. Penurunan konsumsi pakan yang nyata pada ayam petelur akan 

mengakibatkan defisiensi zat-zat makanan seperti asam amino, vitamin dan 

mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga performa yang dihasilkan kurang 

maksimal. Apabila terjadi penurunan konsumsi pakan akibat naiknya temperatur 

lingkungan maka dilakukan upaya peningkatan kualitas pakan yang diberikan, 

caranya yaitu dengan suplementasi beberapa asam amino kritis dan zat makanan 

lainnya untuk mengatasi defisiensi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh 

(NRC, 1994). Konsumsi pakan dipengaruhi oleh bobot badan ayam (Bish, Beane, 

Ruzler dan Cherry, 1985). Menurut Sterling, Bell, Pesti dan Aggrey (2003), 

kandungan energi yang tinggi dalam pakan menyebabkan konsumsi pakan 

rendah.  

 

 

  

2.7 Konversi Pakan 

North dan Bell (1990) menyatakan, bahwa adanya peningkatan mutu genetik 

ternak mampu meningkatkan efisiensi pakan, karena adanya peningkatan 

terhadap pertumbuhan dan produksi ternak terhadap pakan yang dikonsumsinya. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi konversi pakan adalah kecepatan 

pertumbuhan atau produksi telur, kandungan energi dalam pakan, besar ayam, 

terpenuhinya zat nutrisi dalam pakan, temperatur lingkunan dan kesehatan ayam 
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(Card dan Neisheim, 1979). Konversi pakan juga dipengaruhi oleh bentuk pakan. 

Pakan yang berbentuk mash memiliki konversi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pakan yang berbentuk butiran. Menurut Anggorodi (1995), faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi konversi pakan adalah temperatur lingkungan, daya 

cerna pakan, bentuk fisik dan konsumsi pakan. Menurut Siregar (2003), konversi 

pakan sebesar 2,72 dan 2,33 pada ayam petelur selama 12 minggu produksi yang 

diberi pakan bentuk mash dengan kandungan protein kasar 15% dan 18%, serta 

energi metabolis sebesar 2.655 kkal/kg. Berdasarkan Isapoultry (2006), 

menyatakan bahwa konversi pakan ayam petelur strain ISA-brown adalah 2,13. 

Menurut Sterling, Bell, Pesti dan Aggrey (2003), konversi pakan ayam petelur tipe 

medium sebesar 2,08. 

 

2.8 Kecernaan 

Perbedaan kecernaan bahan makanan pada hewan terjadi karena 

perbedaan anatomi dan fisiologi dari saluran pencernaan (Maynard dan Loosli, 

1979). Kecernaan setiap bahan makanan atau ransum dipengaruhi oleh spesies 

hewan, bentuk fisik makanan, komposisi bahan makanan atau ransum, tingkat 

pemberian makanan, temperatur lingkungan dan umur hewan (Ranhjan dan 

Pathak, 1979). Kecernaan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai 

suatu bahan pakan ternak (Edey, 1983). Selanjutnya dinyatakan bahwa: 1) 

Semakin tinggi nilai kecernaan suatu bahan makanan, makin besar zat-zat 

makanan yang diserap. 2) Tingginya kandungan zat-zat makanan, jika nilai 

kecernaannya rendah maka tidak akan ada gunanya. 3) Mengetahui seberapa 

besar zat-zat yang dikandung makanan ternak yang dapat diserap untuk 

kebutuhan pokok, pertumbuhan dan produksi. 
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Menurut Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawiro dan Lebdosoekojo 

(1998) kecernaan dapat diartikan banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat 

makanan yang ditahan atau diserap oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat di 

dalam feses dianggap zat makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan 

kembali (Cullison, 1978). Kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemberian 

pakan, spesies hewan, kandungan lignin bahan pakan, defisiensi zat makanan, 

pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, dan gangguan 

saluran pencernaan (Church dan Pond, 1988). Anggorodi (1990) yang 

mempengaruhi daya cerna adalah suhu, laju perjalanan melalui alat pencernaan, 

bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum, dan pengaruh terhadap 

perbandingan dari zat makanan lainnya. Jenis kelamin, umur dan strain 

mempunyai pengaruh terhadap daya cerna protein dan asam-asam amino, tetapi 

pengaruhnya tidak konsisten (Doeschate,Scheele, Schreurs dan Vander Klis, 

1993). 

Protein merupakan struktur yang sangat penting untuk jaringan-jaringan 

lunak didalam tubuh hewan seperti urat daging, tenunan pengikat, kolagen kulit, 

rambut, kuku dan di dalam tubuh ayam untuk bulu, kuku dan bagian tanduk dan 

paruh (Wahyu,1997). Parakkasi (1983) protein merupakan salah satu diantara zat-

zat makanan yang mutlak dibutuhkan ternak baik untuk hidup pokok, pertumbuhan 

dan produksi. 

Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan protein di dalam 

ransum (Ranjhan, 1980). Ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya 

mempunyai kecernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Tinggi rendahnya 

kecernaan protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan 
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banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawiro dan Lebdosoekojo, 1998). 

 

Rumus kecernaan protein adalah sebagai berikut : 

Kecernaan protein (%) = 
konsumsi protein – protein ekskreta

konsumsi protein
 x 100 % 

Keterangan: 

Konsumsi Protein  = (Konsumsi pakan % BK) x % PK dalam pakan 

Protein Ekskreta  = (Berat ekskreta % BK) x % PK dalam ekskreta 

 

2.9 Telur  

Telur ayam segar konsumsi adalah telur ayam yang tidak mengalami proses 

pendinginan dan tidak mengalami penanganan pengawetan serta tidak 

menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan embrio yang jelas, kuning telur belum 

tercampur dengan putih telur, utuh dan bersih (Dewan Standardisasi Nasional, 

2008). Telur tersusun atas tiga bagian utama yaitu kerabang dengan membran 

kerabang, putih telur dan kuning telur. Sebutir telur ayam White Leghorn menurut 

Yamamoto, Juneja, Hatta dan Kim (2007) terdiri dari 28%-29% kuning telur, 60%-

63% putih telur dan 9%-11% kerabang. 

Banyaknya nilai nutrisi dalam telur dipengaruhi oleh umur, bangsa, musim 

dan pakan unggas (Stadelman dan Schmieder, 2002). Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi besarnya telur antara lain jenis hewan, umur, perubahan musim 

sewaktu hewan bertelur, berat tubuh induk dan pakan yang diberikan (Sarwono, 

1994). Leeson dan Summers (2001), menyatakan bahwa asam amino khususnya 

methionin berpengaruh besar terhadap ukuran telur. Selain itu, asam linoleat juga 
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mempengaruhi bobot telur. March dan Millan (1990) dalam Ledoux dan Cheeke 

(2005) menyatakan bahwa asam linoleat ini perlu untuk sintesis lipoprotein dalam 

hati yang ditranspor ke dalam ovary untuk telur. Defisiensi asam linoleat yang lebih 

hebat akan menghasilkan telur yang kecil yaitu hanya ± 40 gram/butir. 

 

2.10 Kualitas Telur 

Secara umum, kualitas telur yang baik untuk konsumsi dapat dilihat 

berdasarkan fisik antara lain: bentuk telur dengan ujung yang tumpul dan salah 

satu ujung lainnya lancip, warna kerabang telur hijau dan keadaan kerabang telur 

masih utuh dan halus. Silversides dan Villeneuve (1994) menyatakan bahwa 

kualitas telur dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, waktu dan kondisi 

penyimpanan. Sesudah bertelur, ada perubahan telur yang terus terjadi dari 

bagian dalam telur. Bagian putih telur kental berubah komposisi kekentalannya 

dan volumenya menyusut, sedangkan bagian encernya menjadi lebih berair dan 

jumlahnya bertambah banyak (Amrullah, 2004). Hal ini dikarenakan setelah telur 

dikeluarkan pori-pori pada kerabang telur akan terbuka satu persatu. 

 

 

2.11 Berat Telur Ayam  

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap berat telur ayam adalah umur 

ayam, suhu lingkungan, strain dan breed ayam, umur ayam, kandungan nutrisi 

dalam ransum, berat tubuh ayam, dan waktu telur dihasilkan (Bell dan Weaver, 

2002). Kekurangan protein, kalsium, vitamin D, dan garam besi menyebabkan 

turunnya berat telur. Penyusutan berat telur ayam dapat terjadi karena adanya 

penguapan air selama penyimpanan, terutama pada bagian putih telur dan 
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sebagian kecil oleh penguapan gas-gas seperti CO2, NH3, N2, dan H2S akibat 

degradasi komponen organik telur (Romanoff dan Romanoff, 1963; Buckle, 

Edwards, Fleet dan Wooton,1985; Bell dan Weaver, 2002). Telur ayam yang diteliti 

oleh Islam  (2001) pada lingkungan yang bersuhu tinggi (>27°C) umumnya 

memiliki berat yang lebih rendah dibandingkan lingkungan bersuhu rendah 

(<20°C). Berat telur yang dihasilkan pada umur ayam 20-60 minggu mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya umur ayam (Tumuova dan Ledvinka 

2009; Bell dan Weaver, 2002).  

 

2.12 Indeks Telur  

Pilliang (1992) dan Septiawan (2007) mengatakan bahwa bentuk telur 

dipengaruhi oleh lebar tidaknya diameter isthmus. Semakin lebar diameter 

isthmus, maka bentuk telur yang dihasilkan cenderung bulat dan apabila diameter 

isthmus sempit, maka bentuk telur yang dihasilkan cenderung lonjong. Semakin 

tinggi nilai indeks telur, maka bentuk telur tersebut akan semakin bulat. Bentuk 

oval atau bulat pada telur dipengaruhi oleh dinding saluran telur selama 

pembentukan. Indeks telur diperoleh dari hasil pengukuran panjang dan lebar telur 

(lebar/panjang x 100) dan kisaran indeks telur yang normal adalah 0,70-0,74. Jika 

terjadi penyimpangan nilai indeks, telur akan memiliki penampilan yang kurang 

menarik dan menjadi rentan terhadap kerusakan kemasan dan pengiriman. Bentuk 

dan indeks telur dikendalikan oleh faktor genetik (Bell dan Weaver, 2002). 

 

2.13 Indeks Kuning Telur  

Indeks kuning telur digunakan untuk menyatakan kondisi di dalam telur 

secara umum dan bersifat perhitungan matematika yang terukur. Pengukurannya 
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dengan cara membandingkan tinggi kuning telur dan lebar kuning yang baru 

dipecahkan di atas meja kaca (Romanoff dan Rommanoff, 1963). Nilai indeks 

kuning telur segar beragam antara 0,33-0,50 dengan nilai rata-rata 0,42 (Buckle et 

al., 1985). Binawati (2008) menuliskan kisaran nilai indeks kuning telur ayam Arab 

adalah 0,39-0,42.  

Indeks kuning telur ditentukan oleh bentuk kuning telur. Bentuk kuning telur 

tergantung pada kekuatan membran vitelin dan lapisan khalaza di sekitar kuning 

telur. Setelah ovoposisi, struktur ini secara bertahap mengalami perubahan fisik 

dan kimia yang mengurangi kemampuan membran vitelin dan khalaza untuk 

mempertahankan bentuk kuning telur tetap bulat. Perubahan ini mengubah 

kekuatan membran vitelin sehingga kadar air berpindah dari putih menjadi kuning, 

meningkatkan ukuran kuning dan selanjutnya melemahkan membran. Hal ini 

menyebabkan permukaan kuning telur menjadi datar pada saat telur dipecahkan 

(Bell dan Weaver, 2002). Daya ikat membran vitelin dipengaruhi oleh kandungan 

protein dalam pakan. Membran vitelin terbentuk atas 87% protein, 3% lemak dan 

10% karbohidrat (Yamamoto, Juneja, Hatta dan Kim, 2007).Rumus indeks kuning 

telur adalah   

Indeks Kuning Telur = (tinggi kuning telur) / (lebar kuning telur) 

 

2.14 Kerabang Telur 

Kerabang telur merupakan bagian telur yang paling keras. Bagian ini 

mengandung 95,1% garam-garam anorganik, 3,3% bahan organik (terutama 

protein) dan 1,6% air. Bahan-bahan anorganik yang membentuk kerabang telur 

terdiri dari kalsium (Ca), magnesium (Mg), phosfor (P), besi (Fe) dan belerang (S). 

Kerabang telur ini berfungsi sebagai pelindung isi telur dari serangan bibit perusak 
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dari luar (Sarwono, 1994). Banyak faktor yang menyebabkan kerabang tidak 

sempurna, yang secara tidak langsung atau langsung menyebabkan 

ketidakcukupan pasokan ion karbonat. Kualitas kerabang menentukan kekuatan 

kerabang atau ketebalannya (Amrullah, 2004). Leeson dan Summers (2001), 

menyatakan bahwa faktor nutrisi utama yang berhubungan dengan kualitas 

kerabang adalah kalsium, phosfor, dan vitamin D. Kekuatan kerabang sangat 

bergantung pada ketebalan kerabang telur yang dipengaruhi oleh genetik, nutrisi, 

penyakit dan temperatur lingkungan. 

Kerabang yang utuh disusun hampir seluruhnya dari kalsium karbonat 

(CaCO3) dengan sedikit deposit natrium, kalium dan magnesium (Amrullah, 2004). 

Menurut Sarwono (1994), kerabang telur utuh hampir seluruhnya adalah kalsium 

karbonat sebesar 98,5% dan magnesium karbonat sebesar 0,85%. Parker (2003) 

menyatakan bahwa kerabang telur tersusun dari kalsium karbonat sebesar 94% 

dengan jumlah magnesium karbonat dan kalsium phosfat serta bahan organik 

lainnya termasuk protein yang sedikit. Kalsium merupakan nutrien terpenting 

dalam pembentukan kerabang. Deposisi kerabang telur terjadi saat fase gelap 

saat unggas tidak aktif makan dan sumber kalsium ini kemudian menjadi cadangan 

makanan dalam saluran pencernaan dan pada tulang rawan yang berpengaruh 

pada pembentukan kerabang telur (Leeson dan Summers, 2000). Menurut 

Romanoff dan Romanoff (1963) serta Mauldin (2002), untuk hasil yang terbaik, 

tebal kerabang telur ayam yang baik untuk dipasarkan dengan berat 58-65 

gram/butir seharusnya berkisar antara 0,33 - 0,35 mm sehingga telur tidak mudah 

pecah dalam pengangkutan. 

 

2.16 Saluran Pencernaan  
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Pencernaan dapat didefinisikan sebagai proses perombakan protein, lemak, 

dan karbohidrat menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mudah diserap. Dalam 

prosesnya tentunya terdapat organ-organ penting yang diperlukan untuk 

menunjang penyerapan zat-zat makanan yang dimakan sehingga dapat 

dimanfaatkan dengan baik (Putnam, 1991). 

 

 

       Gambar 2. Saluran Pencernaan Ayam Broiler  

Mulut  

Mulut menghasilkan saliva yang mengandung amilase dan maltase saliva, 

tetapi pemecahan bahan pakan di mulut ini kecil sekali karena mulut hanya 

digunakan untuk lewat sesaat. Saliva mulut, selain mengandung kedua enzim 

tersebut juga digunakan untuk membasahi pakan agar mudah ditelan. Produksi 

saliva 7-30 ml per hari, tergantung jenis pakan. Sekresi saliva dipacu oleh saraf 

parasimpatik (Sturkie, 2000). 

 Oesophagus  
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Oesophagus merupakan saluran lunak dan elastis yang mudah mengalami 

pemekaran apabila ada bolus (pakan) yang masuk. Oesophagus memanjang dari 

pharinx hingga proventrikulus melewati tembolok (crop). Organ ini menghasilkan 

mukosa yang berfungsi untuk melicinkan pakan menuju tembolok (Sturkie, 2000). 

Tembolok (Crop)  

Tembolok adalah modifikasi dari oesophagus. Fungsi utama tembolok 

adalah untuk menyimpan pakan sementara, terutama pada saat ayam makan 

dalam jumlah banyak. Jenis makanan atau benda lain yang mempunyai ukuran 

besar dapat menyumbat saluran tembolok. Jika hal ini terjadi maka makanan yang 

ada dalam saluran tembolok tidak dapat lewat dan akan terjadi fermentasi. 

Kapasitas tembolok mampu menampung pakan hingga 250 g (Sturkie, 2000).  

Proventrikulus  

Proventrikulus disebut juga perut kelenjar atau glandular stomach yang 

mensekresikan pepsinogen dan HCl untuk mencerna protein dan lemak. Pada 

proventrikulus lintasan pakan sangat cepat masuk ke empedal melalui isthmus 

proventrikulus sehingga secara nyata belum sempat dicerna. Sekresi pepsinogen 

dan HCl tergantung pada stimulasi saraf vagus, pakan yang melintas dan aksi 

cairan gastrik. Pada keadaan tidak makan, sekresi glandula perut ini 5-20 ml/jam 

dan mampu mencapai 40 ml ketika ada pakan (Sturkie, 2000).  

Empedal atau Rempela (gizzard)  

Empedal atau rempela (gizzard) disebut juga perut muskular yang 

merupakan perpanjangan dari proventrikulus. Fungsi utama empedal adalah 

memecah atau melumatkan pakan dan mencampurnya dengan air menjadi pasta 

(chyme). Kekuatan empedal dipengaruhi dari kebiasaan makan ayam, ayam yang 

hidup bebas berkeliaran memiliki empedal yang lebih kuat daripada empedal ayam 



35 
 

yang dikurung dengan pakan yang lebih lunak. Empedal mensekresikan coilin 

untuk melindungi permukaan empedal terhadap kerusakan yang disebabkan oleh 

pakan atau benda lain yang tertelan (Scanes, 2004).  

Usus Halus  

Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. 

Usus halus terbagi menjadi tiga bagian yaitu duodenum, jejunum dan ileum. 

Duodenum adalah bagian paling atas dari usus halus. Duodenum merupakan 

tempat terjadinya pencernaan yang paling aktif dengan hidrolisis dari nutrient 

kasar yang berupa pati lemak dan protein. Penyerapan hasil pencernaan sebagian 

besar terjadi di duodenum ini. Duodenum mensekresikan enzim dari pankreas dan 

dari getah empedu. Selanjutnya proses pencernaan terjadi di jejunum. Jejunum 

adalah kelanjutan duodenum yang berfungsi seperti duodenum yaitu penyerapan 

makanan yang belum selesai saat di duodenum. Lalu proses pencernaan berlanjut 

ke ileum, dimana ileum merupakan kelanjutan dari jejunum dengan fungsi yang 

sama yaitu penyerapan  makanan dan pencernaan secara enzimatis. Panjang dari 

usus halus ini bervariasi tergantung pada kebiasaan makan dari ayam tersebut 

(Scanes et al., 2004).  

Usus halus mensekresikan cairan-cairan yang mengandung enzim dan 

mempunyai peranan yang penting didalam proses pencernaan makanan. Cairan 

usus halus dapat dirangsang produksinya bila lumen usus halus berhubungan 

dengan pangan atau pakan. Cairan usus yang biasa disebut succus entericus 

adalah cairan yang bersifat basa mengandung mucus dan dua macam enzim yaitu 

enterokinase dan amilase. Enterokinase mengaktifkan tripsinogen (enzim 

proteolitik pankreas) sedangkan amilase adalah enzim amilolitik yang mencerna 

karbohidrat. Disamping kedua macam enzim tersebut diatas pada sel-sel yang 
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melapisi usus didapati enzim-enzim peptidase yang berfungsi untuk mengurangi 

pepton dan polipeptida menjadi asam amino.  

Selain itu terdapat pula enzim sukrase yang menguraikan sukrosa menjadi 

glukosa dan fruktosa. Maltase yang menguraikan maltose menjadi dua molekul 

glukosa, laktase yang menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan 

enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak (Piliang dan Djojosoebagio,  

2006). 

Sekum  

Sekum terdiri atas dua seka atau saluran buntu yang berukuran panjang 17-

20 cm. Beberapa nutrien yang tidak tercerna mengalami dekomposisi oleh 

mikrobia sekum, tetapi jumlah dan penyerapannya kecil sekali. Beberapa jenis 

penyakit (misalnya koksidiosis pada ayam dan blackhead pada kalkun) dapat 

berkembang dengan baik pada sekum (Scanes, 2004).  

 

 

Usus Besar  

Usus besar dinamakan juga intestinum crasum, merupakan tempat 

terjadinya perombakan partikel pakan yang tidak tercerna oleh mikroorganisme 

menjadi feses. Bagian ini juga merupakan muara ureter dari ginjal, sehingga urin 

dan feses akan keluar menjadi satu dan disebut ekskreta. Feses dan urin juga 

akan mengalami penyerapan air sekitar 72-75%. Disini juga terdapat muara 

saluran reproduksi, dan proses pencernaan akan berakhir di kloaka, dimana 

kloaka adalah tempat keluarnya ekskreta dan juga telur pada ayam betina. Pakan 

dalam saluran pencernaan ayam kurang lebih empat jam (Scanes, 2004). 



37 
 

Usus besar (kolon) merupakan kelanjutan dari usus halus yang mempunyai 

ukuran yang lebih pendek, tidak berliku-liku dan dindingnya lebih tebal 

dibandingkan dinding usus halus. Fungsi dari usus besar adalah untuk 

menyalurkan sisa makanan dari usus halus ke kloaka (Sarwono, 1999). Panjang 

usus besar yang dimiliki ayam dewasa berkisar antara 8-10 cm, diameter usus 

besar dua kali usus halus (Amrullah, 2004). Diantara usus halus dan usus besar 

terdapat dua kantong yang disebut sebagai caeca (usus buntu). Fungsi seka 

hanya sedikit menyerap air dan zat makanan didalam seka terdapat proses 

pencernaan oleh mikroba (Suprijatna, 2005). 

 

2.16 Organ Dalam 

Hati 

Hati merupakan organ terpenting di dalam tubuh yang terletak dalam rongga 

perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati memiliki beberapa fungsi 

diantaranya adalah sebagai filter darah, pembentukan dan pengeluaran lemak, 

penyediaan tenaga (zat gula) dan protein, mengubah amonia menjadi urea, 

sekresi empedu dan detoksifikasi. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk 

sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara 

memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, 

dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses 

pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. 

Toksikan yang masuk kedalam tubuh akan mengalami proses 

biotransformasi dalam upaya mendetoksifikasi bahan tersebut, proses ini akan 

mengubah sifat toksikan yang semula larut lemak menjadi bahan yang mudah larut 

dalam air sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh (ekskresi). Proses 
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biotransformasi terjadi di retikulum endoplasmik yang melibatkan sistem enzim 

sitokrom P-450 dan sitosol. Selama proses biotransformasi, toksikan akan 

mengalami dua proses detoksifikasi. Fase I toksikan akan mengalami pemaparan 

atau penambahan kelompok-kelompok fungsional oleh dua sistem enzim. Sistem 

enzim yang terlibat adalah sistem enzim pada sitokrom P-450 yaitu mixed function 

oxigenase (MFO) dan mixed function amine (flavin monooksigenase). Toksikan 

akan mengalami oksidasi, reduksi dan hidrolisis di fase I. Metabolit yang dihasilkan 

dapat langsung diekskresikan atau masuk ke sistem yang berlaku di Fase II. Fase 

ini terjadi di sitosol dan enzim-enzim yang terlibat pada fase ini akan 

mengkonjungsi toksikan, metabolit yang dihasilkan pada Fase II akan langsung 

diekskresikan (Pribadi, 2006). Fungsi lain dari hati adalah mengubah zat buangan 

dan bahan racun untuk dikeluarkan dalam empedu dan urin, serta mengubah 

glukosa yang diambil dari darah menjadi glikogen yang disimpan di sel-sel hati. 

Glikogen akan dirombak kembali menjadi glukosa oleh enzim amilase dan 

dilepaskan ke darah sebagai respons meningkatnya kebutuhan energi oleh tubuh 

(Amrullah, 2004). 

Hati dapat menjadi radang atau terinfeksi oleh virus, maka kerja hati menjadi 

lemah. Penyakit hati dan infeksi-infeksi disebabkan oleh suatu kondisi yang 

bervariasi termasuk infeksi virus, serangan bakteri, dan perubahan kimia atau fisik 

didalam tubuh. Ayam memiliki hati dengan ukuran relatif besar, berat hati ayam 

berkisar antara 30-50 g. Hati mensekresikan sekitar satu liter empedu setiap hari, 

garam empedu penting untuk pencernaan dan absorpsi lemak dalam usus halus. 

Pigmen bilirubin berguna sebagai indikator kerusakan hati dan usus saluran 

pencernaan (Dalimartha, 2001). Menurut Arulmozhi (2002), aflatoksin sudah 
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memberikan efek negatif dalam hati (residu dalam hati) ayam broiler di dalam 

pakan yang terkontaminasi aflatoksin sebesar 100 ppb. 

Limpa 

Limpa merupakan salah satu organ yang berperan dalam sirkulasi darah 

yaitu sebagai daerah penampung darah. Mekanisme pertahanan zat-zat yang 

bersifat racun pada limpa yaitu dengan cara menyaring keluar jaringan dan 

memakannya serta sebagai makrofag yang memakan bakteri, oleh sebab itu, 

dapat mengontrol kemungkinan-kemungkinan timbulnya infeksi (Frandson, 1992). 

Menurut Mc Lelland (1990) limpa berwarna merah gelap, terletak disebelah kanan 

abdomen yang merupakan penghubung antara proventrikulus dengan rempela. 

Menurut Leeson dan Summers (1995), aflatoksin dapat meningkatkan bobot limpa 

ayam pedaging. Pakan yang mengandung aflatoksin 1,6 ppm (1600 ppb) dapat 

meningkatkan bobot limpa ayam broiler, (Bara, 2008). 

 

 

Jantung 

Jantung adalah suatu struktur muscular berongga yang bentuknya 

menyerupai kerucut. Dasarnya mengarah dorsal atau kraniodorsal dan melekat 

pada struktur-struktur torasik lainnya dengan perantara arteri-arteri besar, vena 

dan kantung perikardial. Puncaknya mengarah ventral dan sepenuhnya bebas 

tidak terikat didalam perikardium (kantung serrosa) (Frandson, 1992). Jantung 

adalah organ otot yang memegang peranan penting di dalam peredaran darah 

jantung unggas memiliki empat ruangan yaitu dua bilik dan dua serambi. Unggas 

yang mempunyai ukuran tubuh lebih kecil mempunyai laju yang lebih tinggi 
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dibandingkan dengan unggas yang mempunyai ukuran tubuh besar (North dan 

Bell, 1990). 

Gizzard (Rempela) 

Ventrikulus atau rempela atau gizzard disebut juga dengan lambung otot 

yang merupakan tempat berlangsungnya mastikasi dan berfungsi sebagai gigi 

pada spesies mamalia. Bagian depan berhubungan dengan kelenjar dan perut 

yang lainnya berhubungan dengan usus halus. Rempela terletak antara 

proventikulus dengan batas atas usus halus. Rempela mempunyai dua pasang 

otot yang kuat dan sebuah mukosa (North dan Bell, 1990). Kontraksi otot rempela 

baru akan terjadi apabila makanan masuk kedalamnya. Bahan makanan kasar 

atau bijian digiling oleh otot kuat berlapis epitel tanduk sehingga sempurna 

halusnya. Unggas biasa mendapat makanan yang kasar atau berupa bijian maka 

ukuran rempelanya jauh lebih besar, lebih kuat dan berlapis epitel tanduk yang 

lebih tebal, ukuran rempela mudah berubah bergantung pada jenis makanan yang 

biasa dimakan oleh unggas (Amrullah, 2004). 

Bobot rempela dipengaruhi oleh umur, bobot badan, dan makanan. 

Pemberian makanan yang lebih banyak akan mengakibatkan beban rempela lebih 

besar untuk mencerna makanan, akibatnya urat daging rempela akan lebih tebal 

sehingga memperbesar ukuran rempela. Leeson dan Summers (1995) 

mengemukakan bahwa aflatoksin mengakibatkan meningkatnya bobot gizzard 

(rempela). 

Ginjal 

Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh dan berfungsi untuk 

membuang hasil metabolisme dan racun tubuh dalam bentuk urin atau air seni, 

yang kemudian dikeluarkan dari tubuh. Fungsi ginjal lainnya adalah 
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mempertahankan keseimbangan susunan darah dengan mengeluarkan zat-zat 

seperti air yang berlebih, garam-garam organik dan bahan-bahan asing yang 

terlarut dalam darah seperti pigmen darah atau pigmen-pigmen yang terbentuk 

dalam darah serta mengatur pH. ginjal yang terletak di belakang perut atau 

abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan 

limpa. Di bagian atas (superior) ginjal terdapat kelenjar adrenal (juga disebut 

kelenjar suprarenal) (Frandson, 1992). Menurut Arulmozhi (2002), aflatoksin 

sudah meninggalkan residu di ginjal ayam broiler yang terkontaminasi aflatoksin 

sebesar 60-100 ppb di dalam pakan. 

Pankreas 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa pankreas adalah sebuah kelenjar yang 

mensekresikan sari cairan yang kemudian masuk ke dalam duodenum melewati 

saluran pankreas dimana lima enzimnya yaitu lipase, amylase, tripsin, nuklease, 

dan peptidase membantu pencernaan pati, lemak, dan protein. Pankreas terletak 

diantara lekukan duodenum usus kecil. Pankreas adalah suatu glandula tubulo 

alveolar yang memiliki bagian endokrin maupun eksokrin. Bagian eksokrin dari 

pankreas menghasilkan NaHCO3 serta enzim-enzim pencernaan yang melalui 

saluran pankreas menuangkan enzim itu ke duodenum dekat dengan muara 

saluran empedu. 

 

2.17 Kolesterol Telur 

Kolesterol adalah sterol yang terpenting dari organ-organ hewan. Kolesterol 

terdapat dalam lemak hewan, empedu, darah, jaringan urat saraf, hati, ginjal, dan 

korteks adrenal. Bahan makanan yang banyak mengandung kolesterol adalah 

kuning telur, daging merah dan hati (Guyton, 2000). Sebutir telur mengandung 
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kolesterol 150 mg, daging sapi seberat 50 g memiliki kandungan kolesterol 

sebesar 35 mg, sedangkan hati mengandung 150 mg kolesterol dalam setiap 50 

g. Bahan makanan yang paling tinggi kandungan kolesterolnya adalah otak, yakni 

setiap 50 gram terkandung 1100 mg kolesterol (Guyton, 2000). 

Penelitian lebih lanjut mengenai telur yang dilakukan oleh Consumer and 

Food Economic’s Institute (1989), menyatakan bahwa telur mempunyai 

kandungan kolesterol yang tinggi, yaitu sekitar 213 mg per butir untuk telur ayam 

dan telur puyuh sekitar 156 mg per butir. Konsumsi kolesterol per hari maksimal 

300 mg. Kebutuhan kolesterol total tubuh manusia adalah 1100 mg per hari, yang 

dapat dipasok dari sintesis endogenus di hati yaitu sekitar 800 mg dan dari 

makanan sekitar 300 mg (Lynder, 1992). Guyton (2000) menyatakan bahwa 

konsumsi bahan makanan yang banyak mengandung kolesterol harus dibatasi, 

karena kolesterol merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit 

aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan kondisi penebalan pembuluh darah 

yang bisa mengakibatkan penyumbatan bahkan penyempitan pada arteri 

sehingga dapat berakibat fatal. 

Kolesterol mempunyai fungsi yang cukup penting bagi tubuh, yaitu sebagai 

substrat untuk pembentukan zat-zat esensial seperti asam empedu, hormon 

steroid serta vitamin D3 yang merupakan satu-satunya vitamin yang disintesis 

dalam tubuh. Kolesterol bersifat membahayakan bagi kesehatan tubuh, maka 

dianjurkan agar selalu berhati-hati jangan sampai terjadi kelebihan konsumsi. 

Asupan yang aman mengkonsumsi kadar kolesterol yang normal perhari yaitu 

kurang dari 300 mg/hari (Lynder, 1992). 

Naber et al. (1985) menyatakan bahwa jalur terbesar dari ekskresi kolesterol 

ayam petelur adalah ke dalam telur. Hati dan ovarium adalah tempat utama dari 
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biosintesis kolesterol pada ayam petelur. Sejumlah kolesterol yang ditemukan 

dalam kuning telur disintesis di dalam hati ayam petelur, ditranspor oleh darah 

dalam bentuk lipoprotein dan dideposisi untuk perkembangan folikel. Beyer dan 

Jensen (1993) menyatakan bahwa pengurangan plasma VLDL spesifik akan diikuti 

penurunan lipoprotein kuning telur untuk dideposisi ke dalam perkembangan 

folikel-folikel dan akhirnya mengurangi kolesterol telur. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi deposisi kolesterol dalam telur, 

antara lain genetik, nutrien dan obat-obatan. telur merupakan bahan pangan yang 

mempunyai nilai nutrisi yang cukup tinggi, tetapi disisi lain telur juga mengandung 

kolesterol yang tinggi pula. Kandungan kolesterol yang tinggi tersebut 

menyebabkan banyak orang menghindari untuk mengkonsumsi telur demi 

kesehatan. Kolesterol kuning telur sendiri merupakan komponen lemak kuning 

telur yang terdiri atas 65,5% trigliserida, 28,3% fosfolipida dan 5,2% kolesterol 

(Sirait, 1986). 


