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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh penambahan choline chloride sebagai aditif 

dalam pakan terhadap kualitas internal telur ayam ras petelur 

fase layer ditampilkan  pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh Penambahan Choline Chloride Terhadap 

Kualitas Internal Telur Ayam Ras Petelur Fase 

Layer. 

Perlakuan 

Variabel Penelitian 

Indeks  
Putih  

Telur  

(mm) 

Indeks 
Kuning 

Telur  

(mm) 

Haugh  
Unit 

Skor Warna 
Kuning 

Telur 

(Roche) 

Kolesterol 
Kuning Telur 

(mg/100 g) 

P0 0,08±0,011 0,44±0,012 87,79±4,558 7,15±0,202 219,22±0,485 

P1 0,07±0,010 0,44±0,008 83,88±5,593 7,44±0,236 219,15±0,823 

P2 0,07±0,014 0,45±0,006 85,04±4,903 7,44±0,351 218,40±0513 
P3 0,07±0,006 0,45±0,004 82,83±3,523 7,60±0,290 218,94±1,011 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Putih Telur 

 Data hasil penelitian indeks putih telur diperlihatkan 

pada Lampiran 2. Rataan indeks putih telur pada Tabel 8 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada perlakuan P0 sebesar 

0,081±0,011, sedangkan nilai indeks putih telur terendah 

didapatkan pada perlakuan P3 sebesar 0,073±0,006. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa indeks putih telur termasuk 

dalam kualitas baik. Menurut SNI (2008) indeks putih telur 

berkisar antara 0,05-0,17, nilai tersebut sependapat dengan 

Romanoff dan Romanoff (2011) bahwa standar indeks putih 

telur bervariasi antara 0,05-0,174 tergantung lama 

penyimpanan, suhu penyimpanan, dan nutrisi pakan. 

Indeks putih telur digunakan sebagai parameter mutu 

kesegaran telur yang dihitung dengan cara membagi tinggi 

putih telur dengan diameter putih telur (Syamsir, 1994). 

Penambahan choline chloride belum mempengaruhi proses 
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pembentukan putih telur. Berdasarkan hasil perhitungan 

kandungan nutrisi pakan perlakuan pada Tabel 6 menunjukkan 

bahwa kandungan protein pakan masing-masing perlakuan 

adalah sama yaitu 16,71%. Adanya kesamaan persentase 

kandungan protein kasar pada pakan penelitian 

memungkinkan penambahan choline chloride sebagai feed 

additive tidak memberikan pengaruh terhadap nilai indeks 

putih telur. Putih telur tersusun dari 88% air, protein (90% BK 

atau kurang lebih 4 g protein/telur), mineral (6% BK), glukosa 

bebas (3,5% BK) dan sama sekali tidak terdapat lipida. Putih 

telur merupakan sumber protein dan tersekresikan serta 

terakumulasi didalam sel epithelium dan tubuler. Putih telur 

kental berupa gel yang tipis yang mengandung kurang lebih 15 

g air atau separuh dari jumlah air keseluruhan. Zahera (2012) 

mengemukakan karakter yang lebih spesifik pada putih telur 

adalah kandungan protein lisosim, yang berpengaruh terhadap 

tingkat kekentalan putih telur. Menurut Wahju (2004), 

metionin merupakan asam amino pembatas pertama atau asam 

amino kritis pertama yang sering mempengaruhi pembentukan 

struktur albumen dan mempengaruhi pembentukan jala-jala 

ovomusin, sehingga semakin terpenuhinya metionin maka 

semakin maksimal pembentukan ovomusin dan akan 

mempengaruhi indeks putih telur.   

Penambahan choline chloride tidak bisa meningkatkan 

status nutrisi pakan penelitian yang diduga tidak rendah 

kandungan asam amino metionin, dan perhitungan pada tabel 

6 menunjukkan bahwa persentase asam amino metionin sangat 

tinggi diluar batas kebutuhan ayam petelur. Kandungan asam 

amino dalam pakan yang tidak seimbang antara satu dan yang 

lainnya akan berpengaruh terhadap metabolisme dan 

selanjutnya akan mempengaruhi performance produksi ayam 
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petelur. Beberapa asam amino dapat beracun bila diberikan 

dalam jumlah yang banyak. 

Putih telur merupakan sumber protein utama dalam 

telur yang terdiri dari ovalbumin (merupakan protein utama), 

globulin dan lisosom, ovomusin, avidin, flavoprotein dan 

ovomukoid. Semua protein telur berbentuk glikoprotein 

kecuali avidin dan lisosom. Peranan choline sebagai donor 

methyl (melalui betaine) adalah suatu fungsi yang erat 

hubungannya dengan fungsi metionin yang merupakan donor 

methyl utama dalam tubuh hewan. Harms (2002) menyatakan 

choline umumnya belum diklasifikasikan sebagai fungsi 

vitamin yang sebenarnya, dan jumlah choline yang dibutuhkan 

untuk fungsi ini bergantung pada tingkat metionin dalam 

ransum. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Kuning 

Telur  

Indeks kuning telur merupakan salah satu parameter 

kualitas internal telur yang mengarah pada kekentalan kuning 

telur. Indeks kuning telur dapat dihubungkan dengan tinggi 

dan diameter kuning telur. Hasil penelitian penambahan 

choline chloride sebagai aditif pakan terhadap indeks kuning 

telur ayam ras disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan rataan 

indeks kuning telur ayam ras selama penelitian berkisar antara 

0,442±0,012 hingga 0,452±0,004. Hal ini sesuai dengan 

Romanoff dan Romanoff (2011) yang menyatakan bahwa 

indeks kuning telur yang segar bervariasi antara 0,30–0,50. 

Pengukuran indeks kuning telur ini relatif lebih mudah 

dibanding dengan putih telur, hal ini dikarenakan bentuk 

kuning telur relatif lebih stabil apabila dibandingkan dengan 

putih telur. Keadaan kuning telur yang cembung dan kokoh 
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mencerminkan kualitas yang baik. Ketebalan membran vitelin 

menentukan ketahanan terhadap pecahnya kuning telur.  

Hasil nilai indeks kuning telur pada Tabel 8 

menunjukkan bahwa penambahan choline chloride hingga 

taraf 2250 g/kg pakan basal memperlihatkan angka yang 

berbeda, namun secara statistik menunjukkan bahwa 

penambahan choline chloride dalam pakan tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap indeks kuning telur (Lampiran 5). Hal ini 

disebabkan karena kandungan PK dan LK (Tabel 6) dari 

keempat perlakuan tidak memiliki perbedaan. Dengan 

demikian nilai indeks kuning telur yang dihasilkan tidak 

memiliki perbedaan yang jauh. Kandungan protein dan lemak 

pakan setiap perlakuan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai indeks kuning telur, karena protein yang 

tersusun dalam zat makanan berpengaruh dalam pembentukan 

membran vitelin dan khalaza yang berfungsi untuk menjaga 

kekokohan kuning telur saat proses pembentukan telur. Hal ini 

sesuai dengan Atik (2010) yang menyatakan, semakin tinggi 

kandungan protein dan lemak dalam pakan maka semakin 

tinggi indeks kuning telur. Gul (2005) menyatakan sebagian 

besar penyusun kuning telur adalah material granuler berupa 

high density lipoprotein (HDL) dan lipovitelin. Protein kuning 

telur diklasifikasikan menjadi 2 kategori: a). Livetin, yakni 

protein plasmatik, b). Phosvitin dan lipoprotein yang terdiri 

dari HDL dan LDL. Kandungan lemak juga berpengaruh 

terhadap terbentuknya kuning telur, karena deposit lemak 

terdapat pada kuning telur yang nantinya dapat memberikan 

kualitas yang baik terhadap indeks kuning telur, selain itu 

kandungan lemak yang terdapat dalam kuning telur yaitu 

mencapai 36,2% (Endang,2004). Kuning telur dibungkus oleh 
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membran vitelin yang kaya akan lemak, terutama lipovitelin 

sebagai bahan penyusun trigliserida, fosfiti, dan fosfolipid.  

Suprijatna (2005) menyatakan besar telur erat 

hubungannya dengan besar kuning telur, meskipun variasi 

sekresi putih telur pada oviduk juga mempunyai pengaruh. 

Disaat ukuran telur bertambah, besar kuning telur juga 

bertambah, begitu juga sebaliknya. Hal ini sependapat dengan 

Tuti (2009) bahwa kualitas indeks kuning telur bergantung 

pada besar telur dan besar kuning telur. Penambahan choline 

chloride sebagai additive dalam pakan belum bisa 

meningkatkan performance produksi (berat telur) ayam 

petelur, dalam arti berat telur yang dihasilkan tidak berbeda 

nyata setiap perlakuannya sehingga  memungkinkan ukuran 

kuning telur yang dihasilkan sama pula baik tinggi maupun 

diameternya akibatnya indeks kuning telur yang diperoleh 

tidak berbeda nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks 

kuning telur antara lain lama penyimpanan, suhu tempat 

penyimpanan, kualitas membran vitelin dan kandungan nutrisi 

dalam pakan. 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Haugh unit (HU) 

Data hasil penelitian haugh unit (HU) diperlihatkan 

pada Lampiran 6. Rataan haugh unit (HU) pada Tabel 8 

menunjukkan bahwa penambahan choline chloride hingga 

taraf 2250 mg/kg pakan tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap 

haugh unit (HU) telur. Hal ini disebabkan karena kandungan 

protein kasar dari keempat perlakuan tidak berbeda, dengan 

demikian nilai haugh unit (HU) yang dihasilkan tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan. Sama dengan indeks 

putih telur, penentuan kualitas telur sebagian besar bergantung 

pada derajat kekentalan dan struktur gel putih telur. 
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Penambahan choline chloride belum mempengaruhi proses 

pembentukan putih telur. Protein dalam putih telur 

dihubungkan dengan struktur gel ovomusin. Sebutir telur 

dengan putih sangat telur kental akan mempunyai nilai HU 

yang tinggi. Putih telur merupakan sumber protein utama 

dalam telur yang terdiri dari ovalbumin (merupakan protein 

utama), globulin dan lisosom, ovomusin, avidin, flavoprotein 

dan ovomukoid.  

Peranan choline sebagai donor methyl (melalui 

betaine) adalah suatu fungsi yang erat hubungannya dengan 

fungsi metionin. Choline umumnya belum diklasifikasikan 

sebagai fungsi vitamin yang sebenarnya, dan jumlah choline 

yang dibutuhkan untuk fungsi ini bergantung pada tingkat 

metionin dalam ransum. Menurut Xing (2012) choline dapat 

membantu metionin yang secara normal dipergunakan untuk 

tujuan transmetilasi tetapi tidak dapat membantu fungsi pokok 

metionin untuk sintesis protein, kecuali dalam ransum tersebut 

mengandung homosistin. Nilai haugh unit (HU) telur yang 

dihasilkan selama penelitian ini berkisar antara 82,833-87,797 

(Tabel. 8). Nilai tersebut masih tergolong dalam kualitas yang 

sangat baik (Grade AA). Menurut USDA (2000), kualitas telur 

berdasarkan nilai haugh unit (HU) digolongkan menjadi empat 

kelas yaitu kualitas AA dengan nilai HU>79, kualitas A 

dengan nilai HU 61-79, kualitas B dengan nilai HU 33-60, dan 

kualitas C dengan nilai HU < 33. Muchtadi dan Sugiyono 

(1992) menyatakan haugh unit digunakan sebagai parameter 

mutu kesegaran telur yang dihitung berdasarkan tinggi putih 

telur dan bobot telur. Menurut Jones (2006) jika nilai Haugh 

unit rendah, maka kondisi albumen sangat encer dan 

mengembang, hal ini dikarenakan oleh suhu penyimpanan 
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yang tinggi, kelembaban rendah, dan pengurangan 

karbondioksida (CO2).  

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Skor Warna 

Kuning Telur 

Rataan hasil penelitian terhadap skor warna kuning 

telur diperlihatkan pada Tabel 8. Berdasarkan hasil analisa 

statistik pada Lampiran 9, menunjukkan bahwa penambahan 

choline chloride dalam pakan tidak berpengaruh (P>0,05) 

terhadap skor warna kuning telur, hal ini dikarenakan di dalam 

choline chloride tidak terdapat kandungan zat pigmen xantofil 

yang sangat berpengaruh terhadap warna kuning telur. Dalam 

pigmen xantofil terkandung banyak β-karoten. β-karoten 

merupakan salah komponen karotenoid yang banyak 

ditemukan dalam tanaman (Winarsi, 2007). Menurut Winarno 

(2002) warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur 

sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam 

pakan yang dikonsumsi dan setiap ayam mempunyai 

kemampuan berbeda untuk merubah pigmen karoten tersebut 

menjadi warna kuning telur (Romanoff dan Romanoff, 2011). 

Semakin tinggi kandungan β-karoten akan menyebabkan 

warna kuning telur semakin tua.  

Kuning telur merupakan komponen lemak tertinggi 

yang terdiri atas 65,50% trigliserida, 5,20% kolesterol, dan 

28,30% fosfolipid. Castellini et al. (2006) menyatakan bahwa 

jagung kuning dan hijauan seperti rumput dapat menyebabkan 

warna pekat pada kuning telur.  Pemberian ransum dengan 

kandungan β-karoten tinggi akan membantu diproduksinya 

warna kuning telur yang lebih menarik. Apabila pakan 

mengandung lebih banyak β-karoten, yaitu xantofil, maka 
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warna kuning telur semakin berwarna jingga kemerahan 

(Yamamoto et al., 2007). 

Warna dari kuning telur menjadi kriteria utama 

terhadap konsumen. Secara laboratorium, kuning telur ini 

diukur dari sampel telur dengan menggunakan kipas Roche 

pada tempat yang terang. Nilai skor warna kuning telur yang 

dihasilkan selama penelitian ini berkisar antara 7,156-7,600 

(Tabel. 8). Nilai tersebut masih tergolong dalam kisaran yang 

masih belum disukai oleh konsumen. Sudaryani (2003) 

menyatakan bahwa skor warna kuning telur yang lebih disukai 

oleh konsumen adalah berkisar antara 9-12. Skor warna 

kuning telur dapat dinilai secara visual dengan cara 

membandingkan warna kuning telur dengan warna pada egg 

yolk color fan yang memiliki skor antara 1-15, semakin tinggi 

skor warna kuning telur maka semakin baik kualitas telur 

tersebut. 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kolesterol Kuning 

Telur 

Data hasil penelitian terhadap kolesterol kuning telur 

diperlihatkan pada Lampiran 10. Kadar kolesterol kuning telur 

tertinggi didapatkan pada perlakuan P0 yaitu sebesar 

219,220±0,485 mg/100g, sedangkan kadar kolesterol kuning 

telur terendah didapatkan pada perlakuan P2 sebesar 

218,406±0513 mg/100g. Berdasarkan hasil analisa statistik 

pada Lampiran 11, menunjukkan bahwa penambahan choline 

chloride dalam tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap kadar 

kolesterol kuning telur. Penambahan choline chloride dalam 

pakan belum bisa menurunkan kadar kolesterol kuning telur 

secara signifikan, hal ini diduga karena substansi hasil 



 

34 
 

transmetilasi seperti carnitine dan creatine yang berperan 

dalam metabolisme lemak tidak mengalami peningkatan. 

Adanya penurunan kadar kolesterol kuning telur pada 

tiap-tiap perlakuan diperkirakan karena kandungan serat kasar 

dalam pakan yang relatif cukup tinggi yaitu 9,61%, sedangkan 

standar kebutuhan serat kasar yang dianjurkan NRC (1994) 

adalah 4-6%. Tingginya serat kasar pada perlakuan dapat 

menghambat biosintesis kolesterol di hati, karena menurut 

Leony (2014) hasil fermentsi serat dalam usus besar 

mempunyai kemampuan untuk menghambat sintesis kolesterol 

dalam hati dengan jalan menekan aktifitas enzim HMG-KoA 

reduktase. Hal ini sependapat dengan Maryam (2008) yang 

menyatakan bahwa pakan yang mengandung serat kasar tinggi 

dan bersifat bulky dapat mengikat kolesterol dan langsung 

diangkut melewati sistem pencernaan yang selanjutnya 

dibuang bersama feses. Suplementasi choline lebih efektif 

apabila diberikan pada kondisi suboptimal seperti defisien 

metionin, cekaman panas, koksidiosis, dan kurangnya 

kebersihan kandang (Metzler-Zebeli et al., 2009). Menurut 

Rahmat (2011), kolesterol daging dan telur akan meningkat 

sejalan dengan peningkatan kadar kolesterol darah namun 

akan mencapai maksimum pada kadar kolesterol darah diatas 

700 mg/dl. 

Kolesterol darah dalam tubuh berasal dari dua sumber, 

yaitu dari makanan yang disebut kolesterol eksogen dan yang 

dapat diproduksi sendiri oleh tubuh yang disebut kolesterol 

endogen, dan keduanya didalam tubuh tidak dapat dibedakan 

(Muchtadi dkk., 1993). Jika jumlah kolesterol yang berasal 

dari bahan makanan sedikit untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan dan organ lain, maka sintesis kolesterol didalam hati 

dan usus akan meningkat, demikian juga sebaliknya, jika 
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jumlah kolesterol dalam makanan meningkat maka sintesis 

kolesterol dalam hati dan usus akan menurun (Ravnskov, 

2003; Piliang dan Djojosoebagio, 2006). Kuning telur 

merupakan komponen lemak tertinggi, terdiri atas 65,50% 

trigliserida, 5,20% kolesterol, dan 28,30% fosfolipid, atau 

mengandung kolesterol sekitar 270 mg/butir telur (Sirait, 

1986). Deposisi kolesterol dalam telur banyak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain genetik, nutrisi dalam pakan, 

dan obat-obatan. Menurut Hargin (1988) kolesterol dalam 

kuning telur dapat berubah-ubah hingga 25% oleh kolesterol 

dari pakan dan lemak yang dikonsumsi. 

Menurut Steven (2000) choline memiliki banyak 

peran antara lain dalam metabolisme lemak dan kolesterol. 

Kekurangan choline dapat menyebabkan perlemakan hati 

karena choline diperlukan untuk membentuk 

phosphatidylcholine yaitu suatu bentuk fosfolipid. Fosfolipid 

ini sebagai komponen pembentuk Very Low Density 

Lipoprotein (VLDL) yaitu lipoprotein yang mengangkut 

lemak bentuk trigliserida dari hati. Gangguan pengangkutan 

lemak dari hati menyebabkan lemak terakumulasi. Kadar 

kolesterol yang tidak berbeda juga diduga karena kandungan 

lemak dalam pakan perlakuan relatif sama yaitu 4,73%. 

Menurut Piliang dan Djojosoebagio (1990) kadar lemak dalam 

pakan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kolesterol dalam 

telur. 

 


