
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam petelur 

Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang 

dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam pada umur 

22 minggu mempunyai produksi telur yang naik dengan cepat 

diikuti oleh kenaikan bobot badan dan bobot telur dan 

mencapai puncak pada umur 28 - 30 minggu, setelah itu 

produksi telur dengan perlahan menurun sampai pada 65 % 

yaitu pada umur 82 minggu (Sjofjan, 2003).  

 Ayam petelur telah dikembangkan sangat pesat di 

setiap negara. Sentra peternakan ayam petelur sudah dijumpai 

di seluruh pelosok Indonesia terutama ada di Pulau Jawa dan 

Sumatera, tetapi peternakan ayam telah menyebar di Asia dan 

Afrika serta sebagian Eropa (Anonimus, 2012). 

Jenis ayam petelur dibagi menjadi dua tipe: 

1) Tipe Ayam Petelur Ringan. 

Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. 

Ayam petelur ringan ini mempunyai badan yang 

ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 

berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini 

berasal dari galur murni White Leghorn. Ayam galur ini sulit 

dicari, tapi ayam petelur ringan komersial banyak dijual di 

Indonesia dengan berbagai nama. Setiap pembibit ayam 

petelur di Indonesia pasti memiliki dan menjual ayam petelur 

ringan komersial ini. Ayam ini mampu bertelur lebih dari 260 

telur per tahun produksi hen house. Ayam petelur ringan ini 
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sensitif terhadap cuaca panas dan keributan, dan ayam ini 

mudah stress dan bila stress ayam ini produksinya akan cepat 

turun, begitu juga bila kepanasan (Anonimus, 2003). 

2) Tipe Ayam Petelur Medium. 

Bobot ayam ini masih berada di antara bobot ayam 

petelur ringan dan ayam pedaging. Oleh karena itu ayam ini 

disebut tipe ayam petelur medium. Ayam ini menghasilkan 

telur dan daging yang hampir sama baiknya dengan ayam 

petelur maupun ayam pedaging. Ayam ini disebut juga 

dengan ayam tipe dwiguna. Ayam ini disebut dengan ayam 

petelur cokelat yang umumnya mempunyai warna bulu yang 

cokelat juga. Di pasaran orang mengatakan telur coklat lebih 

disukai daripada telur putih, kalau dilihat dari warna kulitnya 

memang lebih menarik yang coklat daripada yang putih, 

tetapi dari segi gizi dan rasa relatif sama. Satu hal yang 

berbeda adalah harganya di pasaran, harga telur coklat lebih 

mahal daripada telur putih. Hal ini dikarenakan telur cokelat 

lebih berat daripada telur putih dan produksinya telur coklat 

lebih sedikit daripada telur putih. Selain itu daging dari ayam 

petelur medium akan lebih laku dijual sebagai ayam pedaging 

(Anonimus, 2003). 

 

2.2 Pakan Ayam Petelur 

Berdasarkan kebutuhan zat makanannya fase 

pemeliharaan ayam petelur dibedakan menjadi tiga yaitu, fase 

starter mulai umur 0 - 6 minggu, fase grower mulai umur 6 - 

18 minggu, dan fase layer di atas umur 18 minggu (NRC, 
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1994). Ada tiga faktor yang mempengaruhi produksi yaitu 

jumlah zat makanan yang dikonsumsi ayam petelur per hari, 

kebutuhan ayam petelur untuk tingkat produksi tertentu dan 

jumlah kandungan zat makanan yang tersedia dalam pakan. 

Keberhasilan untuk mengetahui tiga faktor ini secara tepat 

akan menentukan keefisienan pemberian pakan dalam 

peternakan ayam petelur (Amrullah, 2003).  

Kecukupan kandungan energi pada pakan ayam 

petelur merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan 

terutama berpengaruh terhadap produktivitas. Kebutuhan 

energi pada ayam petelur periode layer berkisar antara 2800-

2900 Kkal/kg pakan (NRC, 1994). Namun, apabila ayam 

petelur mengkonsumsi pakan dengan mengandung energi 

yang lebih rendah dari kebutuhan ayam petelur maka 

konsumsi pakan akan meningkat guna mencukupi kebutuhan 

energi (Lilburn, 1996). Adapun kebutuhan zat makanan 

dalam pakan untuk ayam petelur periode layer dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

 Konsumsi pakan dan kebutuhan protein ayam petelur 

dipengaruhi oleh bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap 

produksi, perkandangan, ada atau tidaknya pemotongan 

paruh, luas ruang untuk ayam, air minum, tingkat penyakit 

dalam kandang dan kandungan energi dalam pakan (Wahyu, 

1997). Pakan yang diberikan pada ayam harus seimbang dan 

diformulasikan sedemikian rupa, sehingga bahan pakan dan 

zat makanan yang terkandung didalamnya baik macam, 

jumlah dan proporsinya memenuhi persyaratan yang sesuai 

dengan kondisi dan tujuan pemeliharaan dan sesuai dengan 

standar nutrisi yang dibutuhkan. Untuk mengetahui 

kandungan zat makanan untuk ayam petelur dapat dilihat 
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pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Makanan dalam Pakan Ayam Petelur 

Periode Layer  

Zat Makanan Satuan SNI (2006) NRC (1994) 

Kadar Air % Maks. 14,0 - 

Protein Kasar % Min.   16,0 15,5 

Lemak Kasar % Maks.   7,0 2,5 

Serat Kasar % Maks.   7,0 6,0 

Abu % Maks. 14,0 - 

Kalsium (Ca) % 3,25 - 4,25 3,25 – 3,80 

Fosfor (P) Total % 0,60 - 1,00 0,7 – 0,9 

Fosfor (P) 

tersedia 

% Min    0,32 - 

Energi metabolis 

(ME) 

Kkal/kg Min   2.650 2700,0 

Total Aflatoksin µg/kg Maks  50,0 - 

Sistin % Min    0,80 - 

Metionin % Min    0,35 - 

Metionin + Sistin % Min    0,65 - 

 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan untuk Ayam Petelur  

Zat makanan Kebutuhan sesuai periode pertumbuhan 

Starter Grower Pullet Layer 

Protein Kasar (%) 17,00 15,00 14,00 16,00 

Energi Metabolis 

(Kkal/kg) 

2.8 2.8 2.85 2.85 

Lemak (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kalsium (%) 0,90 0,80 0,80 1,80 

Phospor (%) 0,40 0,35 0,30 0,35 

Sumber: NRC (1994) 
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2.3 Fermented Mother Liquor (FML) 

Fermented Mother Liquor (FML) merupakan co-

product dari proses produksi Monosodium Glutamat PT. 

Ajinomoto Indonesia yang berbentuk cairan. FML 

merupakan suatu bahan yang mengandung protein dan 

senyawa asam-asam amino bebas yang cukup tinggi. 

Pemberian FML pada pakan dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan mikrobia pada organ pencernaan, sehingga 

akan meningkatkan kecernaan serat pakan dan pasokan asam 

amino yang dibutuhkan. Dengan kandungan protein yang 

cukup tinggi dan berasal dari bahan utama cane mollases 

yang difermentasi, dalam industri pengolahan pakan ternak 

FML dapat diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif. 

Pemberian FML untuk menggantikan 3 protein pakan akan 

berakibat baik terhadap pertambahan berat badan, efisiensi 

penggunaan makanan, protein efisiensi ratio dan menurunkan 

biaya makanan (Anonimous, 2009). 

Keunggulan FML adalah mempunyai potensi untuk 

memperbaiki efektivitas produksi dan efisiensi ekonomi 

usaha peternakan ruminansia dengan menggunakan pakan 

protein kasar rendah sebesar 6 – 8 % dari bahan  kering serta 

dapat mengurangi pemakaian bahan kering dan protein kasar 

hingga 2 % /Kg/BB. Peningkatan berat badan ternak sapi 

hingga 2 % dengan penambahan FML pada pakan, juga 

menambah palatabilitas pakan yang disebabkan rasa dan 

aroma pakan lebih baik, dan aman bagi ternak karena FML 

telah melalui proses penelitian yang intensif oleh Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dengan Nopel. 

224/LB.150/J.7.15/03/07 (Anonimus, 2010). 
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Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Pada FML  

Zat Makanan Kadar (%) 

Asam amino  

Protein  

pH  

SG  

Total solid   

Ca 

K  

Na  

P  

S  

Cl   

3- 5 

> 20 

3.0 - 4.5 

1.15 % - 1.25 

± 36.47 

±  0.07 

±  1 

± 0.62 

±  0.09 

±  3,4 

±  0,54 

Sumber : Anonimus (2010) 

FML dihasilkan selama proses pembuatan MSG 

melalui proses fermentasi (production fermenter) dari tetes 

gula (molases) bakteri (Brevibacterium laktofermentum) 

(Janie, 2000); yaitu limbah cair bekas cucian fermentasi soda, 

limbah cair bekas cucian tanki fermentasi, over flow bak 

amoniak dan air pendingin Cooling Tower, sehingga FML 

mempunyai karakteristik menyerupai molasses, berwarna 

coklat kehitaman, cairan agak kental, bebrbau manis atau 

harum yang khas dan masih memiliki kandungan energi 

sebesar 31 % (Sudargono, 2003). 

Proses fermentasi bakteri (Brevibakterium 

laktofermentum), pertama-tama akan dihasilkan Asam 

Glutamat. Asam Glutamat yang terjadi dari proses fermentasi 

ini, kemudian ditambah soda (Sodium Carbonate), sehingga 

akan terbentuk MSG (Janie, 2000). Proses fermentasi dapat 

meningkatkan zat makanan lain seperti vitamin dan asam-
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asam amino (Anonimous, 2008). Komposisi kimia 

Monosodium Glutamate (MSG) adalah garam sodium 

glutamat, hasil persenyawaan antara ion sodium (Na+) 

dengan asam L-glutamat. Senyawa L-glutamat inilah yag 

memiliki flavor (cita rasa) menyerupai daging (meatlike). 

Reaksinya dengan ion NA+ yang memiliki elektronegativitas 

tinggi, menjadikan MSG garam yang ikatannya kuat, tidak 

terurai selama proses pemasakan dan aroma serta cita rasanya 

sudah mulai terdeteksi pada konsentrasi 0,03 % (Sumardi, 

2005). 

Industri MSG menurut Sudargono (2003) pada 

dasarnya tidak menggunakan bahan baku dan bahan 

pembantu yang bersifat toksin atau meracuni, dipandang dari 

sifat kimianya, sedangkan untuk limbah cair yang dihasilkan 

banyak mengandung za-zat kimia organik dan tidak 

mengandung logam berbahaya, limbah cair tersebut dapat 

dimanfaatkan dan aman diberikan pada ternak. 

 

2.4 Kultur Khamir 

Salah satu khamir yang terdapat dalam FML adalah 

Saccharomyces cerevisiae. Suplementasi Saccharomyces 

cerevisiae sebesar 0,5% efektif dalam memperbaiki mutu 

karkas dan menurunkan deposisi lemak, sedangkan 

suplementasi Saccharomyces cerevisiae ke dalam pakan 

berprotein rendah tidak memperbaiki mutu karkas dan tidak 

menurunkan deposisi lemak pada ayam pedaging 

(Anonimous, 2009). 

Khamir yang terkandung dalam FML selain 

Saccharomyces cerevisiae adalah Candida utilis. Khamir 
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Candida utilis adalah khamir yang termasuk genus Candida, 

family Criptococcaceae kelas Blastomycetes, dan subdivisi 

Deutromycotina / Deutromycetes (fungi imperfecti). 

Beberapa galur secara komersial digunakan untuk 

menghasilkan beberapa jenis enzim (Dahlan, 2007). 

Candida utilis dapat hidup dalam larutan garam 6 – 8 

% (b/v), dalam medium yang tidak mengandung vitamin, 

dapat mengasimilasi kalium nitrat, dapat menggunakan 

sumber – sumber karbon seperti glukosa, sukrosa, maltosa, 

larutan pati, rafinosa dan gliserol. Pertumbuhannya juga 

cepat, kadar protein tinggi, banyak mengandung vitamin B- 

komplek, tetapi kurang mengandung metionin, dan 

kandungan asam nukleatnya sekitar 6 - 11 % (Murtidjo, 

2006). 

Faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

Candida utilis adalah water activity (aw) pada suhu 20
0 

C 

sebesar 0,94, pH antara 3 - 6, suhu berkisar antara 25 - 43
o 

C. 

Dahlan (2007) menambahkan bahwa proses fermentasi dari 

hidrolisis ketela pohon dengan Candida utilis selama 20 jam 

mampu  menghasilkan produk dengan protein kasar sebesar 

40 % (Murtidjo, 2006). 

 

2.5 Asam Amino 

 

Asam amino adalah unit dasar dari struktur protein. 

Semua asam amino sekurang-kurangnya mempunyai satu 

gugus asam karboksil (-COOH) satu gugus amino (-NH2) 

pada posisi alfa dari rantai karbon yang asimetris, sehingga 
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dapat terjadi beberapa isomer. Walaupun lebih dari 100 jenis 

asam amino yang berbeda yang telah diisolasi dari bahan-

bahan biologi, tapi hanya ada 25 jenis yang sering dijumpai 

dalam protein. Dengan adanya dua gugusan tersebut, asam 

amino dapat bertindak sebagai buffer yang berfungsi 

menahan perubahan pH. Seperti halnya karbohidrat 

sederhana, asam amino mempunyai sifat optik aktif dengan 

adanya isomerisasi. Asam amino dalam larutan bersifat 

amfoter yaitu dapat bereaksi dengan asam basa tergantung 

dari lingkungannya ( Baker, 1990). 

Fungsi asam amino : 

1. Asam amino menduduki posisi penting dalam 

metabolisme sel. Hampir semua reaksi biokimia 

dikatalis oleh enzim yang terdiri dari residu asam 

amino. Asam amino sangat essensial untuk 

metabolisme karbohidrat dan lipid, untuk sintesis 

jaringan protein. 

2. Penyusun senyawa penting seperti adrenalin, 

tyrosin, melanin, hiistamin, pofirin, hemoglobin, 

pirimidin, purin, asam nukleat, choline, asam 

folat, asam nikotinat, vitamin, taurin, garam 

empedu dan sebagai sumber energi metabolis ( 

Tilman dkk, 1991). 

Ilmu nutrisi menggolongkan asam amino berdasarkan 

kepentingannya dalam penyediaan pakan yaitu : 

a. Asam amino esensial. 

Asam amino esensial/EAA yaitu asam amino yang 

harus disediakan dalam pakan karena ternak tidak mampu 

mensintesanya. Yang termasuk asam amino esensial adalah 

sebagai berikut : Lysin, Methionin, Valin, Histidin, 
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Fenilalanin, Arginin, Isoleusin, Threonin, Leusin, dan 

Triptofan (Baker, 1990). 

b. Asam amino non esensial  

Asam amino non esensial/NEAA adalah asam amino 

yang dapat disintesa dalam tubuh dari sumber karbon yang 

tersedia dan dari gugus amino dari asam amino lain atau dari 

senyawa senyawa sederhana seperti diamonium sitrat, 

sehingga tidak harus disediakan dalam pakan. Klasifikasi 

asam amino non esensial adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Asam Amino Non Esensial 

Disintesa dari Media Terbatas*) Disintesa dalam tubuh 

dari media sederhana                             

(nonesensial) 

Tirosin     Alanin Glutamin 

Sistin     Asam aspartat Glisin**) 

Hidroksilin    Asam glutamat Serin**) 

     Hidroksiprolin 

Prolin***) 

Keterangan: 

 *) Tirosin disintesa dari fenilalanin, Sistin dari metionin, 

hidroksilisin dari lisin. 

**) Pada beberapa kondisi tidak cukup untuk cepat tumbuh, 

sehingga perlu ada dalam ransum. 

***) Kalau ransum mengandung Asam Amino kristal, prolin 

berguna untuk mencapai pertumbuhan maksimal. (Baker, 

1990). 

 

Walaupun asam amino non esensial bukan 

merupakan nutrien yang essensial, tetapi berfungsi esensial 

pada sel atau pada metabolisme. Asam amino non esensial 

adalah asam amino yang mensintesanya untuk memenuhi 

kebutuhan ternak. Asam amino non esensial juga secara 
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fisiologis penting dimana tubuh menentukan kadar 

persediaan yang disintesis. Kebutuhan zat makanan untuk 

asam amino essensial tergantung pada konsentrasi asam 

amino non essensil dalam makanan ( Scott et al., 1982). 

 

 

2.6 Kandungan Zat Makanan Protein Sel Tunggal (PST) 

 

PST adalah protein tinggi yang berasal dari 

mikroorganisme bersel satu, mengandung banyak asam 

nukleat dan mempuyai kandungan protein kasar sekitar 50 – 

70 %.  PST dapat ditemukan dari hasil fermentasi limbah 

seperti limbah industri, pabrik pengalengan, pertnian, proses 

pembuatan kayu, straw, makanan, sisa dari produksi alkohol 

(Israelidist, 2003).  

PST mengandung berbagai mikroorganisme baik 

uniseluler maupun multiseluler seperti khamir, jamur atau 

alga (Anonimous, 2008). PST bukan protein murni tetapi 

merupakan campuran protein, lemak, karbohidrat, asam 

nukleat, mineral, vitamin dan mungkin mengandung 

beberapa toksin dan  trace of substance of the growing. PST 

mempunyai kandungan protein yang tinggi. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Ergul dan Vogt (1984) PST bakteri dalam 

pakan optimal pada taraf 4 % dalam pakan (50 % tepung ikan 

digantikan PST). 
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2.7 Penampilan Ayam Petelur 

2.7.1 Konsumsi pakan 

 Perhitungan pakan dapat dilakukan setiap minggu 

pada saat pemeliharaan ayam. Wahju (2004) menyatakan 

bahwa 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. 

Hubungan kandungan energi dengan konsumsi pakan 

memiliki hubungan terbalik. Seiring dengan tingginya 

kandungan energi dalam pakan akan menurunkan konsumsi 

dan sebaliknya jika energi dalam pakan rendah maka 

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

 Untuk kondisi lingkungan yang terlalu dingin atau 

kondisi lingkungan yang lebih rendah dari suhu tubuh, maka 

ayam petelur akan mengkonsumsi pakan lebih banyak untuk 

menjaga panas tubuhnya. Kandungan zat makanan protein sel 

tunggal dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Protein Sel Tunggal 

Berdasarkan BK 100 %  

Zat Makanan Kadar (%) 

Bahan kering (BK) 

Protein kasar (PK) 

Protein dapat dicerna (Prdd) 

Lemak kasar (LK) 

Serat kasar (SK) 

Abu 

Kalsium (Ca) 

Fosfor (P) 

Arginin (Arg) 

Lisin(Lys) 

Metionon (Met) 

Triptofan (Trp) 

Histidin (His) 

Leusin (Leu) 

Isoleusin (Ileu) 

Fenilalanin (Phe) 

Treonin (Thr) 

Valin (Val) 

96,60 

61,50 

53,40 

8,20 

0,40 

8,50 

1,72 

2,62 

3,42 

7,14 

1,02 

0,60 

2,04 

5,64 

3,06 

2,76 

3,24 

3,42 

(Murtidjo, 2006) 

2.7.2 Konversi Pakan 

Konversi pakan didefinisikan sebagai banyaknya 

pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan setiap kilogram 

pertambahan bobot badan, angka konversi pakan yang kecil 

berarti banyaknya pakan yang digunakan untuk menghasilkan 

satu kilogram daging sedikit (Kartasudjana dan Suprijatna, 

2006). Salah satu cara untuk mengetahui efisiensi dan 

efektifitas usaha peternakan adalah konversi pakan. Nilai 

konversi pakan mempunyai arti penting dalam usaha 

peternakan, karena berkaitan dengan biaya produksi 

(Nesheim et al., 1997). 
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Semakin rendah nilai konversi pakan akan semakin 

baik, karena pakan yang dikonsumsi lebih banyak digunakan 

untuk memproduksi telur. Konversi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain bangsa ayam, kecepatan 

pertumbuhan, produksi telur, kandungan energi dan protein 

pakan, strain, kesehatan ayam dan temperatur lingkungan 

serta tipe lantai, panjang dan intensitas cahaya, ventilasi 

kandang, kandungan uap amonia di dalam kandang (Sjofjan, 

2003). Adapun standar konversi pakan ayam petelur strain 

Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 6. 

Rumus konversi : 

(kg)Telur  Produksi

(kg) dikonsumsi yangPakan 
    Pakan Konversi




  

Angka konversi yang baik adalah dibawah 2 (NRC, 

1994). Konversi pakan merupakan hubungan antara pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot 

badan (Anonimous, 2004). Konversi pakan melibatkan 

pertumbuhan ayam. Menurut Lacy (2000) semakin rendah 

angka konversi pakan berarti kualitas pakan semakin baik. 

Faktor utama yang mempengaruhi konversi pakan adalah 

genetik, temperatur, ventilasi, sanitasi, kualitas air, 

pengobatan serta manejemen pemeliharaan (Anonimous, 

2009). 
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Tabel 6. Standar konversi pakan ayam petelur strain Isa 

Brown  

Umur 

(minggu) 

Konversi pakan 

per minggu  

Umur 

(minggu) 
Konversi pakan per minggu  

18 94,19 50 1,97 

19 10,88 51 1,98 

20 4,85 52 1,99 

21 3,11 53 2,00 

22 2,38 54 2,01 

23 2,16 55 2,02 

24 2,09 56 2,03 

25 2,04 57 2,04 

26 2,01 58 2,05 

27 1,99 59 2,06 

28 1,98 60 2,07 

29 1,97 61 2,08 

30 1,96 62 2,10 

31 1,94 63 2,11 

32 1,93 64 2,12 

33 1,93 65 2,14 

34 1,93 66 2,15 

35 1,93 67 2,17 

36 1,93 68 2,19 

37 1,93 69 2,21 

38 1,93 70 2,22 

39 1,93 71 2,24 

40 1,94 72 2,26 

41 1,94 73 2,28 

42 1,94 74 2,30 

43 1,95 75 2,33 
44 1,95 76 2,35 

45 1,96 77 2,38 

46 1,96 78 2,40 

47 1,97 79 2,43 

48 1,97 80 2,47 

49 1,98   

(Anonymous 2005) 
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2.7.3 Produksi Telur 

 Produksi telur dapat dinyatakan dengan ukuran Hen 

Day Production (HDP) dan egg mass. HDP merupakan salah 

satu ukuran produktivitas dari ayam petelur yang diproduksi 

dengan membagi jumlah telur dengan jumlah petelur saat itu 

(Amrullah, 2003). HDP merupakan salah satu faktor yang 

secara langsung berpengaruh terhadap kebutuhan zat 

makanan pada ayam petelur. Ayam petelur mengkonsumsi 

pakan lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk mendukung 

produksi telur (National Research Council, 1994). Menurut 

Wahyu (1997) sebagian besar zat makanan yang dikonsumsi 

ayam petelur digunakan untuk mendukung produksi telur. 

Ross (2001), menyatakan ada hubungan positif antara 

konsumsi pakan dengan produksi telur pada parent stock 

yang diberi pakan ad libitum. Adapun standar HDP ayam 

petelur strain Isa Brown dapat dilihat pada Tabel 7. 

 Selanjutnya Amrullah (2003) menyatakan bahwa 72 

% protein akan dimanfaatkan untuk proses pembentukan 

telur, sedang sisanya untuk metabolisme basal, pertumbuhan 

badan dan bulu. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa 

konsumsi pakan memiliki hubungan positif dengan egg mass, 

artinya peningkatan produksi telur akan diikuti dengan 

peningkatan konsumsi pakan. Egg mass dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain genetik, tingkatan dewasa 

kelamin, umur, beberapa obat dan beberapa zat makanan 

(Anggorodi, 1985). 
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Tabel 7. Standar HDP ayam petelur strain Isa Brown  

 Umur (minggu) % HDP Umur (minggu) % HDP 

18 3,00 47 90,35 

 

19 

25,00 48 89,80 

20 60,00 49 98,75 

21 86,00 50 88,70 

22 91,00 51 88,45 

23 93,00 52 87,60 

24 94,20 53 87,05 

25 94,80 54 86,60 

26 95,00 55 86,35 

27 95,00 56 86,40 

28 95,00 57 84,85 

29 95,00 58 84,30 

30 95,00 59 83,75 

31 95,00 60 83,20 

32 95,00 61 82,65 

33 94,90 62 82,40 

34 94,80 63 81,55 

35 94,70 64 81,00 

36 94,60 65 80,45 

37 94,50 66 79,90 

38 94,40 67 79,35 

39 94,20 68 78,80 

40 94,00 69 78,25 

41 93,00 70 77,70 

42 93,40 71 77,45 

43 92,55 72 76,60 

44 92,00 73 76,05 

45 91,45 74 75,50 

46 90,90 75 74,95 

(Anonymous 2005) 

 



24 
 

Amrullah (2004) menjelaskan bahwa penggunaan 

massa telur (egg mass) dibandingkan jumlah telur merupakan 

cara menyatakan perbandingan kemampuan produksi antar 

kelompok atau galur unggas oleh akibat pemberian makanan 

dan program pengelolaan yang lebih baik. Untuk menghitung 

massa telur pertama kali harus diketahui bobot telur rata-rata 

dari kelompok tersebut. Rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung massa (m) telur yang dihasilkan per hari adalah: 

P x W = M 

dimana P adalah HDP, W adalah bobot telur rata-rata 

dalam satuan g/butir dan M setara dengan massa telur 

(g/ekor/hari). 

 

2.7.4 Egg Mass 

Egg mass diperoleh dengan membagi jumlah berat 

telur dengan jumlah ayam yang ada, berbeda dengan egg 

weight (berat telur) diperoleh dengan membagi berat telur 

dengan jumlah telur (Anonymous, 2003). Egg mass 

dipengaruhi oleh faktor genetik, bobot badan, konsumsi 

pakan (Summer dan Robinson, 1995), dan kedewasaan 

kelamin (Ross, 2001). Amrullah (2003) menyatakan bahwa 

ayam petelur dengan bobot badan 2 kg dan menghasilkan 

telur 55 g membutuhkan 298 kkal energi metabolis, dimana 

26,79 % dialokasikan untuk produksi telur. 
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2.7.5 Income Over Feed Cost (IOFC)  

 Income Over Feed Cost dapat dihitung dengan 

mengetahui harga pakan perlakuan dengan banyaknya 

konsumsi pakan dan harga jual telur dengan produksi telur. 

Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dalam suatu 

usaha peternakan berdasarkan biaya pakan yang digunakan 

maka dilakukan perhitungan Income Over Feed Cost. Income 

Over Feed Cost merupakan pendapatan kotor yang dihitung 

dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan produksi 

telur dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan. 

Perhitungan Income Over Feed Cost untuk ayam petelur 

adalah sebagai berikut : 

Income Over Feed Cost = Pendapatan penjualan telur – 

Biaya pakan 

Pendapatan hasil penjualan telur = (Produksi telur (kg) x 

harga telur (kg)) 

Biaya Pakan = (Konsumsi pakan (kg) x harga pakan (Rp) 


