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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Choline Chloride 

 Choline dianggap sebagai nutrisi esensial yang larut 

dalam air dan biasanya dikelompokkan dalam golongan B-

kompleks. Choline adalah senyawa kimia yang unik karena 

memiliki kelompok trimethyl yang melekat pada struktur dan 

mengambil bagian dalam berbagai fungsi dalam tubuh sebagai 

kelompok methyl donor. Choline adalah senyawa surfaktan 

yang ditemukan dalam lemak yang membentuk sel membran 

dan neurotransmitter asethylcholine (Krishnan, 2010). 

Struktur dari senyawa Choline adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : Mc Dowell (1989) 

Gambar 1. Struktur Senyawa Choline 

Menurut Chan (1984) choline memiliki tiga fungsi 

metabolisme penting yang tidak dapat disubstitusi oleh donor 

methyl lain yang meliputi : (1) Komponen struktural membran 

sel sebagai penyusun fosfolipid (phosphatidylcholine), choline 

memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara 

struktur sel. (2) Sebagai agen lipotropic dalam metabolisme 
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lemak dalam hati dengan memanfaatkan dan mengangkut 

lemak, dengan demikian choline mencegah perlemakan hati. 

(3) Sebagai prekursor untuk sintesis asethylcholine, agen 

neurotransmitter untuk impuls saraf.   

 Choline sangat penting untuk membangun dan 

mempertahankan struktur sel fosfolipid yang terdapat dalam 

lapisan membran sel. Fungsi utama dari fosfolipid ini adalah 

untuk mengatur integritas membran sel serta porositasnya. 

Fosfolipid juga berfungsi untuk menahan protein dan 

karbohidrat pada membran sel. Bagian utama (28-30%) dari 

lipid telur terdiri dari fosfolipid (Privett et al., 1962). Sekitar 

80% dari fosfolipid telur dalam bentuk phosphatidylcholine, 

dan dalam jumlah kecil phosphatidylethanolamine (Garland 

dan Powrie, 1978). 

Choline mempunyai peranan sebagai donor grup 

methyl untuk proses transmetilasi dalam tubuh (Loest et al ., 

2003) yang dapat mensintesis asam amino metionin melalui 

produk degradasinya yaitu betaine. Betaine merupakan asam 

amino (trimetil-glisin) intermediet dalam proses katabolisme 

choline (Fernandez  et al., 2002).  

Dalam proses donor gugus methyl, choline harus 

terlebih dahulu dioksidasi menjadi betaine oleh enzim 

oksidase choline (Attia et al., 2005) sedangkan betaine sendiri 

dapat digunakan secara langsung sebagai donor gugus methyl. 

Agar dapat berfungsi secara maksimal, metionin harus 

dikonversi menjadi S-Adenosylmetionin (SAM) dan 

selanjutnya menjadi adenosylhomocystein (Pillai et al., 2006), 

langkah terakhir melibatkan transfer kelompok methyl dari S-

Adenosylmetionin ke phosphatidylethanolamine untuk 

membentuk phosphatidylcholine.  
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Menurut Workel (2004) donor grup methyl melalui 

choline digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Donor Methyl Melalui Choline 

Fungsi metionin untuk sintesis protein dan 

pembentukan S-Adenosylmethionin (SAM) saling 

berkompetisi terhadap metionin yang tersedia, oleh karena itu 

alternatif donor gugus methyl dapat mensubstitusi metionin 

yang tersedia sehingga metionin bisa lebih efisien untuk 

sintesis protein (Mc Devitt et al., 2000). Choline umumnya 

ditemukan dalam bentuk lesytine atau sphingomyelin pada 

sebagian besar sumber bahan pakan dan makanan (Hermana, 

Sumiati, Afiati, 2005). Secara umum biji-bijian sereal, buah-

buahan dan sayuran dengan kadar pati tinggi memiliki kadar 

choline rendah. Secara khusus, jagung dan jagung by-produk 

memiliki kandungan choline sangat rendah. Biji-bijian seperti 

kacang tanah, biji kapas dan kedelai merupakan sumber baik 

choline (Kidd et al., 1997), karena kandungan fosfolipid bahan 

tersebut relatif tinggi. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi 
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kebutuhan choline untuk unggas antara lain adalah usia, 

konsumsi pakan, kandungan protein kasar, kandungan 

metionin (Husseiny et al., 2007).  

Asam amino pembatas pada ayam petelur untuk 

produksi telur adalah lisin dan metionin. Mengingat fungsi 

umum dengan choline dalam proses donor gugus methyl, 

interaksi antara kedua nutrisi tersebut dapat diantisipasi. 

Kebutuhan choline pada unggas berdasarkan umurnya dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Kebutuhan Choline pada Unggas. 

Ayam Petelur (minggu) Choline 

0-6 1300 mg/kg pakan 

6-12 900 mg/kg pakan 

12-18 500 mg/kg pakan 
 Sumber : NRC (1994)  

Kebutuhan choline dapat dipenuhi dengan dua cara, 

baik dengan choline yang dalam pakan atau dengan sintesis 

choline yang berasal dalam tubuh melalui kelompok methyl. 

Tanda-tanda klinis defisiensi choline terjadi ketika sintesis 

tidak dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan choline 

untuk pertumbuhan dan produksi. Gejala kekurangan choline 

dapat mengurangi tingkat pertumbuhan, penimbunan lemak 

hati dan perosis pada anak ayam (McDowell, 1989). 

Kekurangan choline diduga menjadi faktor yang menyebabkan 

fatty liver syndrome hemoragik pada ayam petelur (McMullin, 

2004), karena konsumsi energi yang berlebihan. Pada saat 

ayam petelur diberi pakan yang mengandung tingkat energi 

tinggi, ayam cenderung mendeposisikan kelebihan energi 

sebagai timbunan lemak dalam tubuh mereka, terutama hati. 

 Menurut NRC (1994), asupan kebutuhan choline ayam 

adalah 1040 mg/kg pada tingkat konsumsi pakan dari 100 
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g/ekor/hari. Kebutuhan tersebut pada dasarnya dapat diperoleh 

dari bahan pakan, namun choline yang terdapat dalam ransum 

tersebut tidak dapat 100% diserap. Penyerapan choline hanya 

24% – 25% (Workel et al., 2002
a
 dan 2002

b
). Persyaratan 

pemberian choline secara umum telah ditentukan melalui 

penggunaan pakan yang formulasi dan sering tidak 

memperhitungkan efek dari faktor pakan lainnya. 

2.2 Feed Additive 

Feed additive adalah imbuhan pakan yang diberikan 

kepada ternak dengan cara dicampurkan ke dalam pakan 

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan maupun keadaan zat 

makanan didalam tubuh ternak (Adams, 2000). Imbuhan 

pakan yang dicampurkan tersebut merupakan pakan pelengkap 

yang bukan termasuk zat makanan. Feed Additive digolongkan 

menjadi 2 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). 

Menururt Koentjoko (1978) 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, 
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senyawa estrogen dan hormon). Musofa (2009) menyatakan 

bahwa penambahan feed additive umumnya dalam jumlah 

sedikit. Berdasarkan bahan bakunya feed additive dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu feed additive alami dan sintetis (Wahju, 

2004). 

2.3  Ayam Petelur (layer) 

Ternak unggas dalam dunia hewan memiliki 

taksonomi sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

Class : Aves 

Sub class : Neornithes 

Ordo : Galliformes 

Genus : Gallus 

Species : Gallus domesticus 

Ayam petelur (layer) adalah ayam penghasil telur 

yang dipelihara hingga umur 75 minggu (berproduksi dari 

umur 20-75 minggu) (Insani, 2007). Karakteristik ayam 

petelur yaitu memiliki bentuk tubuh lonjong (memanjang), 

bobot badan relatif ringan, shank pipih dan melebar ke 

samping, peka terhadap cuaca, produksi telur tinggi (250-30 

butir/tahun), berat telur rata-rata 55-65 gram, bebas dari sifat 

mengeram (Yuwanta, 2008). Tipe ayam petelur medium 

memiliki bobot tubuh yang cukup berat, tidak terlalu gemuk, 

kerabang telur berwarna coklat, dan bersifat dwiguna. Ayam 

yang dipelihara sebagai penghasil telur konsumsi umumnya 

tidak memakai pejantan dalam kandangnya karena telur 

konsumsi tidak perlu dibuahi (Kartasudjana dan Suprijatna, 

2006). Macam-macam strain ayam petelur yang 
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dikembangkan dari bangsa Leghorn antara lain Lohmann 

(LSL, White), Lohmann Brown, Hy-Line W-36 dan W-98, Hy-

Line Brown, Isa White dan Isa Brown. Strain ayam petelur 

berwarna coklat memiliki performa yang lebih unggul 

daripada strain ayam petelur berwarna putih.  

Ayam petelur sebagai ternak hasil rekayasa genetik 

adalah ternak dengan potensi genetik yang luar biasa besar 

untuk produksi telur dengan kualitas telur yang baik. 

Kandungan protein dan lemak pada telur ayam ras cukup baik. 

Protein yang tinggi dan lemak yang rendah sangat baik untuk 

kesehatan manusia. Perbedaan kandungan protein, lemak, 

karbohidrat, dan abu pada telur ayam ras dibandingkan telur 

unggas lainnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Kandungan Protein, Lemak, Karbohidrat, dan Abu 

pada Berbagai Jenis Telur Unggas. 

Jenis Telur  
Protein  

(%) 

Lemak  

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Abu 

(%) 

Ayam Ras 13,1 11,3 0,9 1,0 

Ayam Buras 13,4 10,3 0,9 1,0 

Itik 13,3 14,5 0,7 1,1 

Angsa 13,9 13,3 1,5 1,1 

Merpati 13,8 12,0 0,8 0,9 

Kalkun 13,1 11,8 1,7 0,8 

Puyuh 13,1 11,1 1,6 1,1 
Sumber : NRC (1994) 

Potensi genetik yang luar biasa ini tidak akan optimal 

tanpa dukungan pakan dengan kualitas nutrisi yang baik. 

Kualitas pakan yang baik harus didukung dengan manajemen 

pemberian pakan yang juga harus baik (Anonimous, 2008). 

Kebutuhan nutrisi ayam petelur berdasarkan fase fisiologisnya 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Kebutuhan Nutrisi Ayam Petelur Berdasarkan Fase 

Fisiologis. 

Sumber : SNI (2008) 

Stuktur telur ayam ras secara umum tidak berbeda 

dengan struktur telur unggas lainnya. Komponen utama telur 

ayam ras dan unggas lainnya terdiri dari yolk (kuning telur), 

albumen (putih telur), membran kulit, dan kerabang telur. 

Perbandingan antara yolk, albumen, dan kerabang telur dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Kuning Telur, Putih Telur, dan 

Kerabang Telur pada Berbagai Jenis Telur Unggas 

Jenis Telur 
Yolk 

(%) 

Albumen 

(%) 

Kerabang 

(%) 

Telur Ayam 31,9 55,8 12,3 

Telur Itik 35,4 52,6 12,0 

Telur Puyuh 32,6 53,6 7,8 
Sumber : Yannakapaulos dan Gousi (1986) 

 

2.4 Kualitas Internal Telur 

2.4.1 Indeks Putih Telur 

Wilson (1975) bahwa bentuk telur merupakan ekspresi 

dari kandungan protein pakan. Protein pakan akan 

mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan kualitas 

internal telur, selanjutnya dapat mempengaruhi indeks putih 
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telur. Semakin banyak kandungan protein dalam pakan, maka 

akan menghasilkan putih telur yang lebih kental. Semakin 

kental putih telur maka semakin tinggi nilai indeks putih telur 

untuk mempertahankan kualitas putih telur selama masa 

penyimpanan (Abdurrachman, 2014). Jenis protein di dalam 

putih telur antara lain adalah ovalbumin, konalbumin, 

ovomusin, globulin (G1, G2, dan G3), ovomukoid, 

flavoprotein, ovoglikoprotein, ovomakroglobulin, 

ovoinhibitor, dan avidin (Ratnasari, 2007). 

Faktor yang mempengaruhi nilai indeks putih telur 

antara lain lama penyimpanan, suhu tempat penyimpanan dan 

nutrisi pakan. Menurut Romanoff dan Romanoff (2011), 

bahwa standar indeks putih telur bervariasi antara 0,05-0,174 

tergantung penyimpanan. 

2.4.2 Indeks Kuning Telur 

         Menurut Romanoff dan Romanoff (2011), bahwa 

indeks kuning telur yang baru bervariasi antara 0,30-0,50 

walaupun pada umumnya 0,30 - 0,45. Endang (2004) 

menyatakan kisaran nilai indeks kuning telur ayam Arab 

adalah 0,39-0,42. Kuning telur tersusun atas lemak dan 

protein, membentuk lipoprotein yang disintesis oleh hati 

dengan pengaruh estrogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

indeks kuning telur antara lain lama penyimpanan, suhu 

tempat penyimpanan, kualitas membran vitelin. Selain itu 

Indeks kuning telur dipengaruhi oleh protein, lemak, dan asam 

amino esensial yang terkandung dalam pakan (Agro, et al., 

2013). 

         Keadaan kuning telur yang cembung dan kokoh 

ditentukan oleh kekuatan dan keadaan membran vitelin dan 

khalaza yang terbentuk oleh pengaruh protein pakan dalam 
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mempertahankan kondisi kuning telur (Bell dan Weaver, 

2002). Penurunan kekuatan daya ikat maupun keadaan 

membran vitelin yang mulai melemah dapat menyebabkan 

perpindahan air dari putih ke kuning telur. Perpindahan air 

mengakibatkan kuning telur menjadi encer dan berbentuk 

relatif datar sehingga nilai indeks akan menjadi rendah 

(Yamamoto et al., 2007). 

2.4.3 Haugh unit (HU) 

         Nilai Haugh unit merupakan nilai satuan yang 

digunakan untuk mengetahui kesegaran isi telur terutama 

bagian putih telur. Nilai Haugh unit ditentukan berdasarkan 

keadaan putih telur, yaitu korelasi antara bobot telur dan tinggi 

putih telur. Penurunan nilai Haugh unit selama penyimpanan 

terjadi karena penguapan air dalam telur dan kantung udara 

yang bertambah besar (Muchtadi dan Sugiyono,1994). 

Semakin tinggi nilai Haugh Unit menunjukkan bahwa kualitas 

telur tersebut semakin baik. Besar Haugh Unit dalam 

klasifikasi kualitas telur adalah sebahai berikut : 

Nilai Haugh Unit (HU) < 31  : Kualitas C 

Nilai Haugh Unit (HU) 31-60  : Kualitas B  

Nilai Haugh Unit (HU) 61-72  : Kualitas A 

Nilai Haugh Unit (HU) > 72  : Kualitas AA 

Wahju (2004) menyatakan bahwa metionin 

merupakan asam amino pembatas pertama atau asam amino 

kritis pertama yang sering mempengaruhi pembentukan 

struktur putih telur dan mempengaruhi jala-jala ovomucin. 

Standar kebutuhan metionin dalam ransum ayam petelur layer 

adalah 0,29%. Menurut Sirait (1986) protein putih telur terdiri 

dari protein serabut yaitu ovomucin. Banyaknya kandungan 
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ovomucin putih telur mampu mempertahankan kekentalan dan 

kesegaran putih telur dengan baik (Bell dan Weaver, 2002). 

2.4.4 Warna Kuning Telur 

Kuning telur tersusun atas 44,8% air, 17,7% protein, 

35,2% lemak, 1,1% karbohidrat dan 1,2% abu (Romanoff dan 

Romanoff, 2011). Kuning telur mengandung 52% padatan 

yang mengandung lipoprotein dan protein (Stadelman dan 

Cotteril, 1995). Protein dalam kuning telur terdiri atas protein 

granular dan protein plasma. Kuning telur mengandung zat 

warna (pigmen) yang umumnya termasuk dalam golongan 

karotenoid yaitu xantofil, lutein, dan zeaxantin serta sedikit β-

karoten dan kriptosantin. 

Warna kuning telur dipengaruhi oleh zat warna 

xantofil dan β-karoten. Selain mempengaruhi warna kuning 

telur, zat warna xantofil juga mempengaruhi warna kulit, 

shank, paruh dan pigmen yang selanjutnya akan disimpan di 

dalam kuning telur. Penyebab keragaman warna kuning telur 

selain disebabkan oleh jumlah kandungan xantofil dan juga β-

karoten dalam pakan, juga disebabkan oleh perbedaan galur, 

keragaman individu, serta lemak dalam pakan 

(Febrianto,2004).  

Ratnasari (2013) menyatakan bahwa warna kuning 

telur merupakan kriteria utama tentang kualitas isi telur. 

Warna kuning telur yang baik bervariasi antara nilai 9-10 pada 

skala roche, sedangkan di Eropa menginginkan nilai 10-11 

pada skala roche. 

2.4.5 Kolesterol Telur 

Kolesterol merupakan komponen dalam bahan pangan 

asal hewani yang mengkhawatirkan. Kolesterol diduga sebagai 
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penyebab aterosklerosis pada pembuluh-pembuluh arteri yang 

mengakibatkan berbagai penyakit. Sisi positif dari kolesterol 

adalah sebagai elemen penting dari otak manusia dan sebagai 

penopang struktur sel (Palupi, 2011). Sebutir telur dengan 

berat 60 g, hanya 55 g yang dapat dikonsumsi. Protein dalam 

telur antara 6,4-7%, lemak 6,1-6,9% dan kolesterol 0,24-

0,24% (Saidin, 2000). Menurut USDA, rata-rata sebutir telur 

besar mengandung 213 mg kolesterol, telur yang sangat besar 

mengandung sekitar 230 mg, telur ukuran medium 

mengandung 180 mg atau 128 mg/100 g kuning telur. 

Hasil dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

mengkonsumsi kolesterol yang tinggi merupakan salah satu 

penyebab naiknya kadar kolesterol dalam darah. Kandungan 

kolesterol pada pakan juga memiliki hubungan dengan kadar 

kolesterol telur. Terdapat indikasi bahwa meningkatnya 

konsentrasi kolesterol dalam pakan juga meningkatkan kadar 

kolesterol telur. Penurunan kolesterol dapat ditempuh dengan 

pengurangan konsumsi asam lemak jenuh, pengurangan 

konsumsi kolesterol dan juga peningkatan konsumsi asam 

lemak tak jenuh (Winarno, 2002). Pada produk hewani, 

kolesterol banyak terdapat pada daging, hati, otak, dan kuning 

telur. Kolesterol ini berperan sebagai prekursor hormon 

steroid. Hormon steroid tersebut adalah estrogen yang terdiri 

atas estradiol, estriol, dan estron. Estradiol merupakan 

estrogen yang paling banyak dan mempunyai potensi 

estrogenik yang paling kuat (Suherman, 2001) 

 


