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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kolin Klorida 
Kolin merupakan salah satu sumber metil 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 
(Nasution dan Karyadi, 1991). Kolin mempunyai peranan 
penting sebagai donor grup metil untuk proses transmetilasi 
dalam tubuh (Loest, Titgemeyer, St-Jeans, Van Metre and 
Smith, 2003). 

Kolin klorida merupakan senyawa organik yang 
berperan dalam metabolisme gugus metil, kolin sebagai kation 
sedangkan anionnya adalah klorida (Anonimous, 2012). Kolin 
dapat mensintesis asam amino metionin melalui produk 
degradasinya yaitu betain. Betain merupakan asam amino 
(trimetil-glisin) dalam proses katabolisme kolin (Fernandez, 
Cahen, Steele, Campbell, Hall,Virtanes and Caperna, 2002). 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Struktur penyusun kolin klorida. 
Sumber: European Inventory of Existing Chemical Substances 

(EINECS) 
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 Klasifikasi Kolin Klorida menurut Anonimous (2012) 
adalah sebagai berikut:  

� Nama Kimia  : Kolin Klorida 
� Nama Komersial : Kolin Klorida 
� Susunan Kimia  : HOCH2CH2N (CH3) 3HCL 
� Massa molekul  : 139,63 
� Titik didih molekul : 244-2470C 
� Titik beku molekul : -180C 

Dibentuk melalui reaksi kimia dari Trimethylamine 
(TMA), Ethylene oxide (EO) dan Hydrochloride Acid (HCl). 

Kolin berfungsi sebagai jaringan osmolyte dan sebagai 
sumber metil kelompok. Pasokan kolin sangat berpengaruh 
pada metabolisme lemak (Chiuve, Giovannucci, Hankinson, 
Zeisel, Dougherty and Willett, 2007). Menurut Barak and 
Tuma (1981) sifat kolin sangat larut dalam air, memiliki 
kelarutan yang rendah dalam pelarut organik, oleh karena itu 
kolin tidak mudah diekstrak dari sampel biologis. 

Kinerja kolin dan betain dapat menghemat energi yang 
dibutuhkan unggas (Scharma, and Gerrits, 2000). Fernandez et 
al (2002) menyatakan bahwa katabolisme kolin menghasilkan 
betain yang merupakan asam amino (trimetil-glisin). 
Suplemen betain sebagai donor metil dapat mengurangi level 
metionin dan kolin (Siljander-Rasi, Tiihonen and Simmins, 
2003).  

Kolin memiliki fungsi penting bagi tubuh ternak. Kolin 
diperlukan untuk pertumbuhan serta produksi. Kolin tidak 
disimpan dalam tubuh ternak, sehingga perlu suplai dari luar 
tubuh. Persamaan kolin dan betain sebagai donor gugus metil 
adalah untuk sintesis metionin, persamaan kolin dengan betain 
dapat dengan mudah dihitung berdasarkan berat molekul dari 
masing-masing, karena kolin dan betain memiliki jumlah 
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molekul yang sama pada metil kelompok. Kekurangan kolin 
klorida pada unggas ditandai dengan gangguan-gangguan pada 
tubuh ternak, antara lain adalah berkurangnya tingkat 
pertumbuhan, degenerasi lemak hati serta produktivitas dan 
daya tetas menurun. Bahan pakan yang mengandung kolin 
klorida disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Bahan pakan yang mengandung kolin klorida. 

Bahan Pakan Kolin Klorida (mg/kg) 

Molases 11600 

Bekatul 3960 

Tepung Kacang Tanah 2520 

Tepung Ikan 1180 

Gandum 590 

Jawawut 730 

Sumber: Mahmoudnia (2012) 
 
2.2 Ayam Petelur 
 Ayam petelur adalah ayam yang mempunyai sifat 
unggul dalam produksi telur atau ayam yang kemampuan 
produksi telurnya tinggi. Karakteristik ayam petelur yaitu 
bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, 
cuping telinga berwarna putih, kerabang telur berwarna putih, 
efisien dalam menggunakan pakan untuk produksi telur, dan 
tidak memiliki sifat mengeram (Amrullah, 2003). 

Ayam petelur adalah ayam yang sangat efisien untuk 
menghasilkan telur dan mulai bertelur umur ± 5 bulan dengan 
jumlah telur sekitar 250-300 butir/ekor/tahun (Anonimous, 
2012). Fase pemeliharaan ayam petelur berdasarkan kebutuhan 
zat makanannya ada tiga, yaitu fase starter mulai umur 0-6 
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minggu, fase grower mulai umur 6-18 minggu, dan fase layer 
di atas umur 18 minggu (NRC, 1994). 

Ayam ras petelur merupakan hasil rekayasa genetik 
berdasarkan karakter-karakter dari ayam-ayam yang 
sebelumnya ada. Perbaikan-perbaikan genetik terus 
diupayakan agar mencapai produksi yang optimal, sehingga 
dapat memproduksi telur dalam jumlah yang banyak. Salah 
satu keuntungan dari ayam ras petelur adalah produksi 
telurnya yang lebih tinggi dibandingkan produksi telur ayam 
buras dan jenis unggas yang lain. Ayam ras petelur dapat 
dibagi menjadi dua berdasarkan warna bulu dan warna 
kerabangnya. Pertama, ayam petelur putih yang berbulu putih 
dan telurnya berwarna putih pula. Produksi telur yang tinggi 
sehingga ayam ini biasanya disebut dengan ayam ras tipe 
unggul. Kedua, ayam ras petelur berbulu cokelat dan warna 
kerabangnya juga cokelat. Ukuran dari telur cokelat relatif 
lebih besar namun produksi lebih sedikit. Ayam petelur 
semacam ini biasa disebut dengan ayam dwiguna, yaitu 
dikembangkan untuk diambil telurnya setelah diafkir dijual 
sebagai ayam pedaging ( Pond, Chruch and Pond, 1995). 

Ayam petelur yang sekarang kita kenal adalah strain 
ayam yang mampu bertelur sebanyak 300 butir lebih per 
tahunnya. Ayam-ayam itu pada dasarnya ayam ras yang 
merupakan ayam hasil perkawinan silang (silang dalam 
maupun silang luar) antara bangsa berbagai bangsa ayam 
hutan. Ayam hutan merah (Galus-galus bankiva), ayam hutan 
ceton (Galus lafeyetti), ayam hutan abu-abu (Galus soneratti), 
dan ayam hutan hijau (Galus varius, Galus javanicus) (Zainal, 
2003).  Performans dari beberapa Strain ayam petelur 
disajikan pada Tabel 2. 
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 Tabel 2. Performans Beberapa Strain Ayam Petelur 

Sumber: North and Bell (1990). 

2.3 Bahan Pakan Tambahan 
Bahan pakan merupakan bahan yang dapat dimakan, 

dicerna dan digunakan oleh hewan. Bahan pakan ternak terdiri 
dari tanaman, hasil tanaman, dan berasal dari ternak serta 
hewan yang hidup di laut (Tillman, Hartadi, Reksohadiprojo, 
Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 1991). Bahan pakan 
tambahan merupakan bahan pakan tertentu yang sengaja 
ditambahkan ke dalam pakan dengan jumlah tertentu guna 
memaksimalkan produksi. Bahan pakan tambahan 

 
 

Strain 

 
Umur 
Awal 

Produk
si 

(mingg
u) 

 
Umur 
pada 

Produksi 
50% 

(minggu) 

 
Puncak 

Produksi 
(%) 

 
 

FCR 

   Lohmann Brown  19-20 22 92-93 2,3-2,4 

Hisex Brown 20-22 22 91-92 2,36 

Bovans White 20-22 21-22 93-94 2,2 

Hubbard Golden 
Comet 

19-20 23-24 90-94 2,2-2,5 

Dekalb Warren 20-21 22,5-24 90-95 2,2-2,4 

Bovans Goldline 20-21 21,5-22 93-95 1,9 

Brown Nick 19-20 21,5-23 92-94 2,2-2,3 

Bovans Nera 21-22 21,5-22 92-94 2,3-2,4 

Bovans Brown 21-22 21-23 93-95 2,2-2,3 
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digolongkan menjadi dua yaitu nutritive feed additive dan non 
nutritive feed additive. Nutritive feed additive merupakan 
bahan pakan tambahan yang mempengaruhi kandungan zat 
makanan secara langsung dalam formulasi pakan. Sedangkan 
non nutritive feed additive merupakan bahan pakan tambahan 
yang tidak mempengaruhi kandungan zat makanan secara 
langsung dalam formulasi pakan (Harni, 2009). Feed additive 
merupakan bahan yang dicampurkan dalam pakan ternak, 
bukan untuk mencukupi kebutuhan zat nutrisi tetapi dapat 
mempengaruhi kesehatan, produktivitas, maupun keadaan 
nutrisi ternak (Adams, 2000). Menurut Avci, et al., (2007) 
feed additive 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 ternak. 

Feed additive dibagi menjadi 4 macam bahan yaitu feed 
additive untuk meningkatkan palatabilitas (misalnya zat 
pengikat pellet, zat pemberi warna), feed additive  untuk 
membantu proses pencernaan (misalnya : enzim, antibiotika, 
senyawa arsen, dan nitrofuran), feed additive untuk memenuhi 
keinginan konsumen (misalnya karotenoid untuk pigmentasi 
karkas ayam pedaging dan kuning telur) serta feed additive 
untuk meningkatkan metabolisme (misalnya : zat-zat thyro 
aktif, senyawa estrogen dan hormon) (Koentjoko, 1978). 

2.4 Pakan Ayam Petelur 
Pakan komplit adalah pakan jadi atau setengah jadi hasil 

pabrik atau hasil pencampuran bahan pakan yang diperjual 
belikan. Pakan ayam ras petelur (layer) merupakan pakan 
ayam ras petelur umur 20 minggu sampai dengan afkir. 
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Persyaratan mutu standar pakan untuk ayam petelur periode 
layer disajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3. Persyaratan Mutu Standar Pakan Ayam Petelur 
Periode Layer 
Kandungan Nutrisi Standar (%) 

Kadar air 14,0 % 
Protein Kasar 15-18,0 % 
Lemak Kasar 2,5-7,0 % 
Serat Kasar (maksimum) 7,0 % 
Abu 10-14,0 % 
Kalsium (Ca) 3,25-4,0 % 
Phospor (P) 0,6-0,9 % 
l-Lysin (maksimum) 0,78 % 
DL-Metionin 0,38 % 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) (1995). 

Pakan merupakan campuran dari berbagai macam bahan 
pakan yang telah diketahui komposisi kadar bahannya dan 
sengaja di racik untuk pakan ternak unggas (Lubis, 1992). 
Menurut Leeson and Summers (2000) pakan lengkap 
merupakan campuran berbagai bahan pakan untuk memenuhi 
kebutuhan nutrisi ternak. Penggunaan masing-masing bahan 
tergantung kepada komposisi zat dan harga bahan tersebut 
serta kebutuhan nutrisi ternak yang mengkonsumsinya. Proses 
optimasi penggunaan berbagai bahan tersebut dikenal dengan 
istilah formulasi pakan. Metode formulasi pakan yang selama 
ini diterapkan adalah linier programming. 
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2.5 Penampilan Produksi dari Ayam Petelur 
2.5.1 Konsumsi Pakan Ayam Petelur  

Konsumsi pakan ditentukan dengan cara mengurangi 
antara jumlah pakan saat pemberian dengan pakan yang 
tersisa. Konsumsi pakan ayam yang sedang berproduksi rata-
rata membutuhkan pakan sebanyak 100-120 g/ekor/hari. 
Banyaknya pakan yang dikonsumsi oleh ayam yang sedang 
berproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu persentase 
produksi, bobot badan, iklim, serta palatabilitas dari pakan itu 
(Hermogenes, 2011). 

Konsumsi pakan ayam petelur dipengaruhi oleh  
kesehatan ayam, temperatur lingkungan, selera ayam dan 
produksi. Di Indonesia pakan ayam petelur masa bertelur I 
membutuhkan pakan sebanyak 18 % dan 15 % protein ransum 
untuk masa bertelur II. Selama masa bertelur pemberian pakan 
berganti dua kali, pertama sewaktu mencapai produksi 5% 
diberikan pakan ayam bertelur fase I (pakan layer I atau 
prelayer) dan setelah mencapai puncak produksi diberikan 
pakan ayam bertelur fase II (pakan layer II) (Mude, 1987). 

Meningkatnya ransum yang dikonsumsi akan 
memberikan kesempatan pada tubuh untuk meretensi zat-zat 
makanan yang lebih banyak, kebutuhan protein zat-zat 
makanan yang lebih banyak, sehingga kebutuhan protein 
terpenuhi (Abun, 2003). Diperjelas oleh pendapat Yantimala 
(2011) yang menyatakan bahwa konsumsi pakan merupakan 
hal yang penting, karena berhubungan dengan pemenuhan 
kebutuhan baik untuk hidup pokok maupun produksi. 
Perkembangan normal bobot badan, konsumsi pakan dan 
produksi telur disajikan pada Tabel 4: 
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Tabel 4. Perkembangan Normal Bobot Badan, Konsumsi 
Pakan dan Produksi Telur Ayam  Petelur. 

Umur Rata-rata 
BB  

Konsumsi Pakan Produksi 

(minggu) (kg/ekor)  (g/ekor/hari)     (%) 
1 
4 
8 

- 
0,27 
0,59 

10 
35 
54 

 - 
- 
- 

12 0,91 64  - 
16 1,23 72  1 

     19 1,47 80  5 
     21 1,62 87  10 

22 1,70 96  40 
23 1,75 100  65-75 
24-25 1,83 105  82,5-89,4 
26-27 1,92 110  88,7-90,9 
28-40 1,98 120  90,9-93,5 
40-45 2,01 119  82,4-88,7 
46-56 2,03 118  79,5-82,4 
57-60 2,04 117  77,2-79,5 
60-65 2,05 116  75,7-77,2 
66-76 2,06 115  66,4-75,7 
77-80 2,08 115  62,9-65,5 

Sumber: PT Japfa Comfeed (2001) 

Konsumsi pakan untuk ayam petelur yang sedang 
berproduksi berkisar antara 100-120 g/ekor/hari. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain adalah 
bangsa, suhu, lingkungan, fase produksi, sistem perkandangan, 
debeaking (potong paruh), kepadatan populasi ayam, 
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ketersediaan air minum, kesehatan serta kandungan energi 
dalam pakan (Anggorodi, 1985). 

2.5.2 Hen Day Production (HDP) Ayam Petelur 
Hen day production (HDP) merupakan jumlah telur 

yang dihasilkan dalam satu flock berdasarkan jumlah ayam 
yang hidup dalam satu flock sedangkan Hen House Production 
(HHP) merupakan jumlah telur yang dihasilkan dalam satu 
flock berdasarkan jumlah ayam pada awal masuk dalam satu 
flock (North and Bell, 1990). 

Produksi telur dihitung dalam satuan “hen day” atau 
“hen house” tergantung kebutuhan. Hen day merupakan 
produksi telur dibagi dengan jumlah ayam petelur yang ada 
saat itu. Hen house merupakan produksi telur dibagi dengan 
jumlah ayam mula-mula (Steel and Torrie, 1997). Ditambah 
oleh pendapat Wahju (1997) yang menyatakan bahwa ukuran 
target produksi telur ayam layer biasanya menggunakan Hen 
Day Production (HDP) dan Hen House Production (HHP). 
HDP merupakan produksi telur dibagi dengan jumlah ayam 
petelur pada saat itu, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100 
%. 

Hen Day Production (HDP merupakan perbandingan 
antara jumlah telur yang telah diproduksi dengan jumlah ayam 
petelur selama penelitian (Setiawan, 2006). Hen Day 
Production (HDP) yang dihasilkan selama fase produksi 
sangat ditentukan oleh perlakuan yang diterima termasuk pada 
fase starter dan grower khususnya imbangan nilai gizi pakan 
yang diberikan (North et al, 1990). Mude (1987) menyatakan 
bahwa nilai dari HDP dan berat telur dapat dipengaruhi oleh 
suhu lingkungan sekitar. Bobot telur maksimum dapat 
diperoleh pada suhu lingkungan yang rendah dan bobot 
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terendah telur diperoleh di atas suhu 29oC. Menurut Ahmad, 
Yadalam and Rolland (2010) penghitungan  Hen Day 
Production dapat menggunakan rumus: 

HDP (%) =   %100
(ekor) ayam

(butir)telurProduksi
×

∑  

2.5.3 Konversi Pakan Ayam Petelur 
 Konversi pakan atau Feed Convertion Ratio (FCR) 
dapat didefinisikan sebagai jumlah pakan yang dikonsumsi per 
produksi telur (Skinner, Noble and Teeter, 2003). Menurut 
Pakdel, Van Arendonk, Vereijen and Bavenhous (2005) 
konversi pakan dapat digunakan sebagai salah satu kriteria 
untuk melakukan seleksi, dengan mengukur nilai konversi 
pakan seleksi akan mudah untuk dilakukan. 

Konversi pakan merupakan salah satu cara untuk 
mengetahui efisiensi dan efektivitas usaha peternakan. 
Konversi pakan merupakan salah satu ukuran yang banyak 
digunakan untuk menyatakan tingkat efisiensi pemanfaatan 
pakan oleh ternak, yaitu perbandingan antara pakan yang 
dikonsumsi (kg) dalam menghasilkan sejumlah telur (kg). 
Nilai konversi pakan yang tinggi menunjukkan bahwa efisiensi 
pemanfaatan pakan rendah, sebaliknya apabila nilai konversi 
pakan rendah menunjukkan semakin banyak pakan yang dapat 
dimanfaatkan ternak untuk memproduksi telur (North et al, 
1990). 

Konversi pakan  adalah hasil dari nilai produksi telur 
dibagi dengan asupan pakan, kadang-kadang digunakan dalam 
literatur untuk mengukur efisiensi (Dransfield And Sosnicki, 
1999). Semakin rendah nilai konversi pakan berarti efisiensi 
penggunaan pakan semakin tinggi dan sebaliknya semakin 
tinggi nilai konversi pakan berarti pakan yang dibutuhkan 
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untuk meningkatkan produksi telur menjadi semakin tinggi 
(Wahju, 1997). Konversi pakan dapat digunakan untuk 
mengukur koefisien pakan, semakin rendah angka konversi 
pakan berarti efisiensi penggunaan pakan semakin tinggi dan 
sebaliknya semakin tinggi angka konversi pakan berarti 
tingkat efisiensi pakan semakin rendah (Ensminger, 1992). 
Konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran efisiensi 
pakan yakni menggambarkan tingkat kemampuan unggas 
untuk merubah pakan menjadi setiap gram telur dalam waktu 
tertentu (Insani, 2007). Standar konversi pakan ayam petelur 
Lohmann Brown disajikan pada Tabel 5. 
Tabel 5. Standar Konversi Pakan Ayam Petelur Lohmann 

Brown.  
Umur Konversi 

pakan 
Umur Konversi 

pakan 
(minggu) per minggu 

(g) 
(minggu) per minggu 

(g) 
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 

Sumber: Anonimous (2012) 

2.5.4 Income Over Feed Cost (IOFC) 
Income Over Feed Cost didapatkan dengan cara 

mengurangi antara hasil penjualan telur dengan biaya pakan 
selama penelitian (Steel  et al., 1997). Income Over Feed Cost 
adalah selisih antara pendapatan usaha peternakan terhadap 
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biaya pakan. IOFC ini merupakan ukuran untuk melihat 
seberapa besar biaya pakan yang merupakan biaya terbesar 
dalam usaha peternakan (Prawirokusumo,1990). 

Semakin banyak pakan yang dikonsumsi maka semakin 
tinggi pula nilai dari IOFC, namun efisiensi pakan akan 
mengurangi biaya pakan sehingga dapat memaksimalkan 
keuntungan yang didapatkan (Widjastuti dan Endang, 2008). 
Menurut Siregar (2002) Income Over Feed Cost (IOFC) 
adalah selisih pendapatan usaha peternakan dengan biaya 
pakan. Pendapatan merupakan perkalian antara hasil produksi 
peternakan dengan harga jual. Jumlah ransum yang dihabiskan 
dikali dengan harga selama masa pemeliharaan. Nilai yang 
diperoleh dibandingkan antara pendapatan dengan biaya pakan 
tersebut. Income Over Feed Cost (IOFC) dapat dihitung 
melalui selisih pendapatan usaha peternakan dengan biaya 
makanan. Nilai antara pendapatan dibandingkan dengan biaya 
pakan pakan yang dihabiskan (Raharjo, 2009). 

 IOFC = (Σ telur (kg) x harga telur/kg) – (konsumsi 
      pakan/kg x harga pakan/kg (Rp)) 

 


