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BAB I 

PENDAHULUHAN 

1.1 Latar Belakang 
Peternakan di Indonesia merupakan bagian yang sangat 

vital yang mampu memberikan  sumbangan pembangunan 
bagi pertumbuhan ekonomi, dapat menyerap banyak tenaga 
kerja serta dapat menyediakan bahan pangan yang bergizi 
tinggi. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia setiap 
tahun serta rata-rata masyarakat yang sudah mulai sadar akan 
pentingnya makanan bergizi, peternakan ayam petelur menjadi 
salah satu pilihan yang tepat guna memenuhi kebutuhan 
terhadap bahan pangan bergizi khususnya bahan pangan 
sumber protein hewani. 

Ayam petelur adalah ayam betina yang telah 
dikembangkan mutu genetiknya sebagai penghasil telur. Ayam 
petelur dapat mendatangkan penghasilan yang bagus jika 
dilakukan dengan penanganan serta manajemen peternakan 
yang baik. Usaha ayam petelur memiliki prospek yang cukup 
baik dan terus mengalami peningkatan akan jumlah produksi 
setiap tahunnya, hal ini dikarenakan telur ayam, khususnya 
telur ayam ras merupakan salah satu menu utama dalam sajian 
makanan sehari-hari. Jumlah biaya pakan dalam beternak 
ayam petelur dapat mencapai 70% dari total biaya produksi. 
Pemberian pakan harus memerhatikan kualitas serta kuantitas 
dari pakan itu sendiri. Pakan yang baik harus mengandung 
sejumlah unsur-unsur nutrisi penting yaitu protein serta 
komposisi asam-asam amino yang seimbang, energi, 
karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral (Anggorodi, 1985). 
Seiring dengan berkembangnya peternakan di Indonesia 
khususnya peternakan ayam petelur, upaya yang dilakukan 
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adalah dengan cara mengoptimalkan produksi dari ayam 
petelur dengan cara memenuhi kebutuhan akan zat aditif 
dalam pakan ayam petelur serta mensubtitusi nutrisi penting 
yang dibutuhkan oleh tubuh ternak. 

Aditif pada pakan (vitamin) merupakan unsur nutrisi 
mikro namun peranannya sangat penting bagi metabolisme 
tubuh. Penambahan aditif dalam pakan bertujuan untuk 
mengoptimalkan produksi, membantu proses pencernaan dan 
absorbsi zat makanan, membantu proses metabolisme, serta 
untuk pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan ternak. 
Kecukupan gugus metil di dalam pakan ternak unggas 
merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian, hal ini 
karena gugus metil tidak disintesis oleh hewan vertebrata, 
termasuk ternak unggas, sehingga gugus metil merupakan 
komponen esensial di dalam pakan (Kidd, Ferket and Garlich, 
1997). Alternatif aditif pakan yang mempunyai potensi untuk 
dimanfaatkan guna meningkatkan produktifitas ayam petelur 
yang meliputi konsumsi, produksi telur, konversi pakan serta 
Income Over Feed Cost (IOFC) adalah kolin klorida. 

Kolin merupakan salah satu nutrisi esensial bagi unggas. 
Salah satu fungsi dari kolin adalah untuk donor gugus metil 
yang melengkapi betain dan metionin. (Pesti, 1989). Kolin 
tersusun oleh tiga reaksi kimia gugus metil yang mengikat 
nitrogen dari molekul glisin. Kolin dapat digunakan sebagai 
donor gugus metil untuk melengkapi metionin pada unggas 
(Scharma and Gerrits, 2000). 

Produktivitas ayam petelur sangat dipengaruhi oleh 
pakan yang diberikan, pakan dengan nutrisi yang mencukupi 
seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral 
merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh peternak. 
Menurut pendapat Musofa (2009), 
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kolin klorida merupakan salah satu vitamin penting yang 
diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan ternak. 

Kebutuhan kolin akan berbeda pada ayam petelur, 
bergantung pada kondisi tubuh ternak serta lingkungan sekitar, 
oleh karena itu kolin akan berpengaruh pada konsumsi pakan 
ayam petelur. Sesuai dengan pendapat Workel, Keller, Reeve 
and Lauwaerts (2002), yang menyatakan bahwa kolin berperan 
dalam donor gugus metil dan mengatur proses metabolisme 
energi dalam tubuh. Kebutuhan kolin klorida semakin rendah 
di daerah tropis, kolin klorida ditambahkan dalam jumlah 
dengan batasan tertentu dalam pakan ternak unggas 
bergantung pada fase serta produktifitas unggas. 

Penambahan kolin klorida yang terlalu kecil dari standar 
NRC 1994 dalam pakan juga diduga mempengaruhi konsumsi 
pakan, sehingga konsumsi pakan tidak berbeda (Sumiati, 
Hermana dan Afiati, 2006). Kebutuhan kolin klorida dalam 
pakan dipengaruhi oleh fase pertumbuhan, produksi, 
komposisi nutrisi bahan pakan, lingkungan, dan konsumsi 
pakan setiap harinya (Bharadwaj, 2008).  

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
penambahan kolin klorida sebagai aditif dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam petelur yang meliputi konsumsi 
pakan, Hen Day Production (HDP), konversi pakan dan 
Income Over Feed Cost (IOFC) . 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan kolin klorida sebagai aditif dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam petelur yang meliputi konsumsi 
pakan, Hen Day Production (HDP), konversi pakan dan 
Income Over Feed Cost (IOFC) . 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh 

penambahan kolin klorida sebagai aditif pakan terhadap 
penampilan produksi ayam petelur yang meliputi konsumsi 
pakan Hen Day Production (HDP), konversi pakan dan 
Income Over Feed Cost (IOFC) . 

1.5 Kerangka Pikir 
Produktivitas dari ayam petelur sangat dipengaruhi oleh 

pakan yang diberikan, pakan dengan kualitas baik tentunya 
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari ayam 
petelur. Pemberian pakan yang baik akan menghasilkan 
keuntungan pemeliharaan ayam yang maksimal. Kualitas 
pakan terutama kecukupan serta keseimbangan nutrisi harus 
tercukupi karena akan sangat menentukan konsumsi, konversi 
pakan serta hubungannya dengan produksi. Nutrisi yang cukup 
dan seimbang pada tubuh ternak akan sangat berpengaruh 
pada produktivitas ternak itu sendiri, salah satu nutrisi yang 
harus terpenuhi diantaranya adalah vitamin. Vitamin 
dikelompokkan menjadi berbagai macam berdasarkan susunan 
kimia pembentuknya, adapun vitamin yang tidak dapat 
disintesis langsung dari dalam tubuh ternak dan harus disuplai 
dari luar tubuh unggas melalui pakan guna mencukupi 
kebutuhan hidup unggas. Pemberian pakan tambahan 
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diberikan untuk memperbaiki penampilan produksi serta 
meningkatkan kualitas produksi. Aditif pakan merupakan 
suatu bahan tambahan pakan yang digunakan untuk 
meningkatkan keuntungan ekonomi dan penampilan produksi 
ternak dengan cara menurunkan konsumsi pakan, 
meningkatkan laju pertumbuhan dan mengurangi tingkat 
residu pada produk ternak (Avci, Denek, and Kaplan, 2007). 

Salah satu aditif pakan yang dapat digunakan adalah 
kolin atau yang biasa kita sebut sebagai vitamin B4, 
merupakan salah satu nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh 
nutrisi yang lain di dalam tubuh unggas. Kolin dapat berperan 
sebagai pencegah penyakit seperti perosis pada ternak unggas. 
Kolin juga berperan dalam regenerasi struktur dalam sel 
(Emmert and Baker, 1997). Kolin klorida sebagai nutrisi 
esensial dalam tubuh mempunyai fungsi penting yaitu untuk 
pertumbuhan serta produktifitas, potensi dari kolin klorida 
belum banyak diterapkan pada ternak unggas khususnya ayam 
petelur. Tingkat pemanfaatan kolin yang terlalu rendah 
sehingga perlu dilakukan penambahan dalam jumlah tertentu 
dalam pakan ternak unggas. Kolin merupakan salah satu 
nutrisi esensial bagi unggas. Salah satu fungsi dari kolin 
adalah untuk donor gugus metil yang melengkapi betain dan 
metionin (Pesti, 1989). 

Gugus metil kolin terbentuk setelah reaksi betain di hati 
pada tubuh unggas. Hasil dari reaksi betain dan kolin berupa 
energi yang berguna bagi kehidupan pokok ternak, 
pertumbuhan serta produksi dari ternak (Lowry, 1987). Kolin 
berkontribusi pada fungsi biologis penting, misalnya dalam 
sintesis dari fosfolipid yang merupakan komponen penyusun 
sruktur sel. Kolin juga berperan dalam donor gugus metil 
kelompok (EFSA, 2009). Penambahan kolin klorida sebesar 
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800 mg/kg pakan dapat memperbaiki konversi pakan (Workel, 
2002). Kolin klorida dapat menggantikan peran zat metionin 
pada ternak unggas. Gugus metil kolin pada unggas tersedia 
setelah dikonversikan ke betain di dalam hati (Scharma and 
Gerrits, 2000). Kebutuhan kolin klorida adalah berkisar antara 
300-2000 mg/kg pakan untuk babi dan unggas, 400-1500 
mg/kg pakan untuk ikan dan 1250-2400 mg/kg pakan untuk 
hewan peliharaan. Persyaratan untuk ternak ruminan dewasa 
belum diketahui jumlah serta pemberian maksimalnya. Pakan 
ternak unggas hanya menyediakan antara 70-80 % kolin dari 
bahan pakan (National Research Council, 1994). 

Penambahan kolin klorida dapat meningkatkan 
konsumsi pakan dan konversi pakan (Chotijah, 2009). 
Menurut Sumiati dkk (2006) suplementasi kolin klorida 
menghasilkan pertambahan bobot badan dan bobot badan 
akhir serta menurunkan nilai konversi pakan. Nasution dan 
Karyadi (1991) menambahkan bahwa kolin merupakan salah 
satu sumber metil yang labil dan mampu memberikan gugus 
metil untuk sintesis asam amino metionin dan senyawa 
bermetil lainnya (basa purin dan pirimidin) yang dibutuhkan 
oleh sel untuk tumbuh dan berfungsi dengan baik. 

Berdasarkan pertimbangan seperti di atas maka peneliti 
tertarik untuk meneliti pengaruh penambahan kolin klorida 
sebagai aditif dalam pakan terhadap penampilan produksi 
ayam petelur. 

 
1.6 Hipotesis 

Penambahan kolin klorida sebagai aditif dalam pakan 
dapat meningkatkan penampilan produksi ayam petelur yang 
meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), 
konversi pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC) . 


