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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Ayam petelur 
 Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang 
dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam petelur 
merupakan ayam yang mempunyai sifat unggul dalam 
produksi telur atau ayam yang kemampuan produksi telurnya 
tinggi. Ayam petelur dipelihara untuk diambil telurnya hingga 
umur afkir atau sekitar 72 minggu. Dalam pemeliharaannya, 
ayam petelur dikelompokkan menjadi 3 periode yaitu periode 
starter (1 hari – 8 minggu),  grower (8 – 20 minggu) dan layer 
(20 minggu sampai akhir) (Anonim,2009). Ayam petelur 
apabila dipelihara dengan baik mampu memproduksi telur 250 
sampai 300 butir telur per tahun. Produksi tersebut dapat 
dicapai apabila faktor bibit, pakan dan pengelolaan termasuk 
faktor lingkungan harus diperhatikan. Ayam petelur sampai 
umur 74 minggu memiliki nilai kemampuan produksi telur 
rata-rata per ekor ayam bisa mencapai 326 butir (sekitar 20,3 
kg telur).(Riswantiyah, Yuwanta dan Zuprizal, 1998). 
 Produksi telur dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 
keturunan, pakan, cara pemeliharaan dan penyakit. Konsumsi 
pakan, protein dan energi sangat berpengaruh terhadap 
produksi telur. Pada ayam dalam masa puncak produksi maka 
konsumsi pakan, protein dan energi juga harus ditingkatkan 
untuk mencukupi kebutuhannya.Yuwanta (1983) menyatakan 
bahwa tinggi rendahnya produksi telur sangat dipengaruhi oleh 
hereditas, fisiologi, umur dewasa kelamin dan waktu menetas. 
Ensminger (1982) mendiskripsikan bahwa telur merupakan 
penampilan fisik dari hasil kerja semua susunan syaraf dan 
kelenjar endokrin yang mempunyai kandungan protein, 
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vitamin dan mineral yang cukup serta mempunyai nilai biologi 
94 skala 100. Penampilan produksi ayam petelur dinyatakan 
baik bila produksi telur per tahun per ekor 270 butir, konversi 
pakan kurang dari 3,6 , kematian kurang dari 10 % dan 75 % 
telur yang dihasilkan termasuk grade A, 95 % atau lebih telur 
yang dihasilkan diterima di pasaran, telur pecah kurang dari 2 
% sedangkan mortalitas ayam umur sehari sampai 5 bulan 
kurang dari 5 %. 
 Pemeliharaan masa produksi diawali pada saat ayam 
telah mencapai umur 18 minggu. Pada saat itu ayam sudah 
mencapai fase kedewasaan. Kedewasaan ayam ini ditandai 
dengan suatu perubahan fisik dan perilaku. Perubahan fisik 
dan perilaku semacam itu merupakan akibat atau pengaruh 
dari perkembangan organ reproduksi yang semakin masak. 
Pada saat itu ayam mulai berproduksi. Awal produksi 
sebanyak 5 % dicapai pada saat ayam umur 20-21 minggu, dan 
selanjutnya akan mengalami peningkatan terus sampai puncak 
produksi dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah 
puncak produksi maka sedikit demi sedikit produksi mulai 
menurun. Namun, produksi ini akan berlangsung lebih dari 52 
minggu.  Selama masa produksi, tuntutan hidup ayam berupa 
nutrisi, khususnya protein meningkat lebih tinggi dari pada 
masa remaja.Tuntutan hidup ini digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan perawatan tubuh dan berproduksi. Jika tuntutan 
hidup ini tidak terpenuhi, maka ayam jenis unggul tidak akan 
dapat menampilkan keunggulanya (Setiawan, 2011).  
 Keberhasilan usaha ayam petelur layer bukan perkara 
yang mudah. Sejumlah data dan perhitungan diperlukan untuk 
menentukan tingkat keberhasilan ternak yaitu tingkat 
pencapaian produktivitas. Nilai standar produktivitas ayam 
telah ditentukan oleh perusahaan pembibit (breeder). Standar 
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tersebut meliputi hen day, berat telur, lama produksi, konversi 
pakan, kekebalan, daya hidup dan pertumbuhan. Ayam petelur 
strain Isa Brown memiliki standar bobot badan pada umur 18 
minggu sebesar 1,54 – 1,6 kg, serta mentarget FCR dari umur 
18 – 76 minggu sebesar 2.06 – 2.16, puncak produksi bisa 
dicapai umur 26 minggu dg kisaran 94 – 96 %,  dengan daya 
hidup (liveability) sampai afkir yaitu 93.7%.  Standar genetik 
yang dimiliki ayam petelur strain Isa Brown ditampilkan pada 
Gambar 1 dan 2. 

Gambar 1.   Grafik Standar Pertambahan Bobot Badan Ayam 
Petelur Strain Isa Brown (Anonymous, 2011b). 
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Gambar 2.   Grafik Standar Produksi Ayam Petelur Strain Isa 
Brown (Anonymous, 2011b). 

 
Periode bertelur ayam mulai dihitung sejak ayam 

mancapai produksi telur 5 % hingga lebih rendah dari 50 %. 
Hen day Production adalah suatu ukuran efisiensi teknis 
produksi telur yang membandingkan antara produksi hari itu 
dengan jumlah ayam yang hidup hari tersebut. Produksi rata-
rata ayam petelur selama hidupnya ialah 80 % dengan HDP 
saat mencapai puncak produksi pada angka 95 % dan 
persistensi produksi (lama bertahan dipuncak) selama 23 – 24 
minggu (rata-rata strain ayam petelur). Awal masa bertelur 
beragam pada tiap tipe ayam. Ayam tipe berat dan ayam tipe 
medium (ayam petelur coklat atau ayam dwiguna) akan mulai 
menginjak masa bertelur lebih lama dari pada ayam petelur 
tipe ringan (ayam petelur putih). Ayam petelur ringan akan 
mulai bertelur pada umur 15 atau 16 minggu dan ayam tipe 
medium dan berat akan mulai bertelur antara 22 hingga 24 
minggu. Faktor yang menentukan saat mulai bertelur adalah 
kedewasaan kelamin, pemberian cahaya tambahan, kuantitas 
dan kualitas ransum yang diberikan. Ayam petelur yang 
diberikan cahaya tambahan dimalam hari akan bertelur lebih 
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cepat dengan telur yang kecil – kecil pada awal masa bertelur. 
Perlakuan yang diberikan pada masa awal dan remaja akan 
terlihat akibatnya di masa bertelur (Anonim,2011). 

Ayam petelur setelah mencapai umur 5 bulan atau 
berproduksi 5% dapat diberikan pakan layer. Pergantian 
makanan dari grower ke makanan layer dilakukan secara 
bertahap dengan komposisi 10 bagian makanan baru dan 90 
bagian lama (pada minggu-minggu pertama), kemudian 20 
bagian makanan baru dan 80 bagian makanan lama, sampai 
akhirnya bisa diganti secara total. Konsumsi pakan terus 
meningkat secara bertahap dari minggu ke 1 berproduksi 
sampai pada minggu ke 7.  Hal ini seiring dengan peningkatan 
produksi telur dari 5 % pada minggu ke 1 menjadi 82 % pada 
minggu ke 7. Setelah itu terjadi penurunan konsumsi pakan 
diikuti penurunan produksi telur setelah mencapai puncak 
produksi pada minggu ke 9 yaitu 92 % menjadi 64 % pada 
minggu ke 52. Produksi telur per tahun per ekor rata-rata 
sebanyak 267 butir dengan jumlah konsumsi pakan 38,1 kg 
untuk petelur tipe ringan (Leghorn) dan 40,4 kg untuk ayam 
petelur tipe medium (Anonim, 2009). Konsumsi pakan yang 
dihabiskan ternak perlu dipertimbangkan berdasarkan konfersi 
pakan. Konversi pakan adalah perbandingan jumlah konsumsi 
pakan pada satu minggu dengan pertambahan bobot badan 
yang dicapai pada minggu itu, bila rasio kecil berarti 
pertambahan bobot badan ayam memuaskan atau ayam makan 
dengan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh besar badan dan 
bangsa ayam, tahap produksi, kadar energi dalam pakan, dan 
temperatur lingkungan. Konversi pakan pada ayam petelur 
merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi ayam untuk 
menghasilkan sebutir telur. Ayam yang baik akan 
mengkonsumsi sejumlah pakan lebih sedikit dibandingkan 
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telur yang dihasilkan. Satu kilogram pakan idealnya dapat 
menghasilkan satu kilogram telur atau lebih. Nilai standar 
FCR ayam petelur berkisar 2,1 – 2,3 (Anonim,2011). 

bobot telur ayam akan mengikuti berat badan. Setiap 
masalah dan setiap penurunan dalam konsumsi 
pakan/minuman akan tampak pertama-tama pada bobot telur. 
Kemampuan ternak mengubah zat-zat nutrisi ditunjukkan 
dengan pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 
merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan dan produksi telur. Lubis dan Paimin (2001) 
menjelaskan bahwa sebutir telur merupakan suatu perpaduan 
seimbang antara protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral 
dan air. Pakan ternak harus mengandung kelima unsur 
tersebut. Ayam yang sedang bertelur membutuhkan air 
sebanyak dua kali kebutuhan pakan, bila kurang pembentukan 
telur tidak akan terjadi. Setiap butir telur yang rata-rata 
beratnya sekitar 56 g terdapat sekitar 40 g air 

 
2.2   Probiotik  
 Probiotik adalah pakan tambahan yang berfungsi 
untuk mengatur keseimbangan mikroba di dalam saluran 
pencernaan ternak. Mikroba yang dapat dipakai sebagai bahan 
probiotik ditentukan berdasarkan berbagai kriteria dengan 
penekanan bahwa mikroba tersebut tidak bersifat racun dan 
aman untuk dikonsumsi. Probiotik mengandung kultur tunggal 
atau campuran yang terdiri atas bakteri, kamir dan kapang 
(Widyastuti, 1996). 

Menurut Harimurti, Rahayu, Nasroedin dan Kurniasih 
(2005) bahwa probiotik berbeda dengan antibiotik, bahwa 
probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa 
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mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen 
probiotik dalam tubuh ternak, sehingga tidak terdapat residu 
dan tidak terjadi mutasi pada ternak. Antibiotik merupakan 
senyawa kimia murni yang mengalami proses penyerapan 
dalam saluran pencernaan. 

2.2.1 Kandungan probiotik 
 Sebagai aditif tambahan untuk ternak, probiotik harus 
tidak bersifat racun dan aman untuk dikonsumsi. Seleksi 
mikroba yang akan dipakai pada pembuatan probiotik harus 
menekankan pada jenis mikroba yang sudah umum 
dikonsumsi. Probiotik dapat mengandung kultur tunggal, 
misalnya bakteri atau kapang, tetapi dapat juga campuran 
keduanya. Kelompok bakteri yang umum dipakai adalah 
bakteri asam laktat (Widyastuti, 1996). Pengertian lain 
diungkapkan oleh  Fuller (1992) bahwa probiotik adalah 
makanan tambahan berupa mikroba hidup, baik bakteri, 
kapang/yeast yang dapat menguntungkan bagi inangnya 
dengan jalan memperbaiki keseimbangan mikroba dalam 
saluran pencernaan. Probiotik juga diartikan sebagai zat yang 
disekresikan oleh suatu mikroba yang dapat merangsang suatu 
mikroba lain. Probiotik memberikan pengaruh yang 
berlawanan dengan antibotik.  Antibiotik diartikan sebagai zat 
yang dapat mematikan mikroba lain, seperti yang dipakai 
secara meluas pada pengobatan penyakit infeksi. Keberadaan 
mikroba harus dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba 
lain dalam arti yang positif. 

Beberapa mikroba yang mempunyai potensi sebagai 
probiotik antara lain adalah Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, 
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Lactobacillus delbrueckti, Lactobacillus lactis, Lactobacillus 
cellobiosus, Lactobacillus brevis, Aspergillus oryzae, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium pseudologum, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium suis, 
Bifidobacterium thermophilum, Bacillus subtilis,  
Enterococcus faecum, Saccharomyces cerevisiae, 
Streptococcus faecium, dan Streptococcus intermedius 
(Kompiang, 2009).  

Fuller (1992) menyebutkan bahwa probiotik dapat 
mengandung satu atau sejumlah lebih strain mikroorganisme 
dalam bentuk powder, tablet, granula atau pasta dan dapat 
diberikan kepada ternak secara langsung melalui mulut atau 
dicampur dengan air maupun pakan. Probiotik diklasifikasikan 
dalam dua tipe yaitu kultur microbial hidup, sebagai contoh 
adalah probiotik starbio dan produk microbial fermentasi 
contohnya adalah kultur yeast (Saccharomyces cerevisiae), 
Aspergilus niger, Aspergilus oryzae dan Lactobacillus 
acidophilus. 

2.2.2 Probiotik untuk ayam 
Probiotik pada ayam biasa diberikan melalui air 

minumnya dan sangat baik diberikan pada ayam yang 
dikandangkan dan dalam keadaan stress. Ayam sangat mudah 
terserang penyakit yang sering kali mengakibatkan kematian. 
Lactobacillus mempunyai pengaruh antagonisme terhadap 
berbagai jenis dan strain  Salmonella dan Escherichia coli (Jin, 
Abdullah dan Jalaludin, 1996b). Penggunaan  probiotik pada 
ayam mempunyai pengaruh positif, diantaranya menambah 
produksi asam laktat, hydrogen peroksida, antibiotika, enzim, 
vitamin B dan meningkatkan kompetisi antagonis dengan 
mikroba patogen dalam melakukan penempelan pada saluran 
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pencernaan. Pemberian probiotik starbio dapat melindungi 
ternak dari keracunan amonia sebagai konsekuensi 
meningkatnya degredasi protein pakan, selain itu juga dapat 
meningkatkan jumlah mikroba dalam saluran pencernaan yang 
menghasilkan enzim pengurai zat pakan sehingga zat pakan 
mudah diserap tubuh (Mesrawati, 2001). Penggunaan 
probiotik 0,25 % dalam pakanayam buras induk mampu 
meningkatkan 19 – 26 % produksi telur, menekan konversi 
pakan dan kadar air kotoran ayam serta memberikan tambahan 
penghasilan sebanyak 44 hingga 48 % bagi peternak (Faishal, 
2008). 

Jin, Abdullah dan Jalaludin (1996a) melaporkan hasil 
penelitian yang menggunakan anak-anak ayam yang diberi 
kultur bakteri asam laktat sebesar 0,2 % pada ransumnya 
menunjukkan pertambahan berat badan yang nyata 
dibandingkan kontrol. Efisiensi pakan yang merupakan 
perbandingan antara pakan yang dikonsumsi dengan 
pertambahan berat badannya secara nyata lebih rendah 
dibanding kontrol. Populasi Lactobacillus pada saluran 
pencernaan juga lebih tinggi dibandingkan kontrol. Hasil uji 
coba di laboratorium dengan menggunakan ayam ras oleh 
Kompiang, Supriyati dan Sjofjan (2004) menunjukkan bahwa 
kultur Bacillus apiaries yang diberikan melalui air minum 
maupun pakan, efektif menggantikan AGP, baik untuk ayam 
pedaging maupun petelur. Pemberian Bacillus apiarius secara 
nyata meningkatkan produksi, memperbaiki FCR, dan 
menekan mortalitas tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1.Pengaruh Bacillus apiarius Terhadap Penampilan 
Ayam Petelur. 

Parameter AGP Kultur  
B.apiarius 

Bacillus sp.  
campuran S. EM 

Konsumsi pakan 
(g/ekor/hari) 123,50 128,50 122,10 2,45 

Persentase produksi harian 
(%HD) 77,83 88,75 88,58 1,85 

Total produksi telur 
(k / k /16 i ) 

4,85 5,82 5,64 0,21 
Bobot telur (g/butir) 55,58 58,52 56,35 1,78 
Rasio Konversi Pakan 2,86 2,48 2,43  
Mortalitas (ekor/400 ekor) 0 9 5  
Keterangan: AGP (Antibiotic Growth Promotor) 

Sumber : Kompiang dan Sjofjan (2004). 
 

Hasil pengamatan Sjofjan (2003) dan Winarsih (2005) 
menunjukkan bahwa probiotik juga mempengaruhi anatomi 
usus. Secara makroskopis, usus ayam menjadi lebih panjang, 
dan secara mikroskopis probiotik mempengaruhi densitas dan 
panjang villi. Ayam yang memperoleh Bacillus sp. mempunyai 
villi yang lebih panjang (78,12 um vs 46,14 um) dan densitas 
lebih padat (16,25 vs 12,00/10 cm2) dari pada ayam yang 
memperoleh AGP, sehingga luas permukaan usus untuk 
menyerap nutrien lebih luas pada ayam yang memperoleh 
probiotik Bacillus sp. dibandingkan dengan yang mendapat 
AGP. 
2.2.3 Mikroba probiotik dalam Saluran Pencernaan 
 Saluran pencernaan unggas apabila dilihat secara 
aspek mikrobiologis dapat dikelompokkan menjadi lima 
bagian yaitu tembolok (crop), rempela, usus halus, sekum, 
kolon dan kloaka. Mikroflora pada saluran cerna terdiri dari 
jutaan mikroba yang secara alamiah hidup di dalam lumen 
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saluran cerna. Terdapat 400 – 500 spesies terdapat dalam 
saluran cerna. Komposisi mikroflora meliputi bakteri 
komensal, bakteri patogen maupun bakteri apatogen. 
Harimurti, Rahayu, Nasroedin dan Kurniasih (2005) 
melaporkan hasil penelitian isolasi bakteri asam laktat yang 
berasal dari saluran pencernaan ayam didominasi oleh 
Lactobacillus murinus, Pedicoccus acidilactici dan 
Streptococcus thermophilus. Lactobacillus murinus 
merupakan bakteri asam laktat yang habitatnya adalah saluran 
pencernaan, sedangkan Pedicoccus acidilactici dan  
streptococcus thermophilus adalah bakteri asam laktat yang 
tahan terhadap suhu tinggi. Data jenis bakteri BAL diisolasi 
dari saluran pencernaan di sajikan dalam Tabel 2. 
 
Tabel 2.Isolasi BAL dari Saluran Pencernaan Ayam Lokal. 

Sumber Jenis ayam Jumlah 
sampel 

Jumlah 
isolat 

Isolat 
terpilih 

Dugaan species 

Crop Indigenous 25 13 Ar 5,6,7,8,9 
Ps 7 

Lactobacillus murinus     
Pediococcus acidilactici               

Gizzard Indigenous 10 3 Kp 8,9,10 Pediococcus acidilactici               

Intestin Indigenous 8 8 Lg 16 Pediococcus acidilactici               

Kolon Indigenous 1 0   
Caecum Indigenous 0 34 Kp 2 Streptococcus thermophilus 

    Kd 3,8 Streptococcus thermophilus 

    Kd 6,10 Pediococcus acidilactici               

    Lg 8 Pediococcus acidilactici               

    Ar 1,2,3,4 Lactobacillus murinus      

Total  74 61 20  
Ar- isolate dari ayam arab, Lg – isolate dari ayam legund, Kd – isolate dari ayam Kedu, 
Kp – isolate dari ayam Kapas, Ps isolate dari ayam pasar 
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Sjofjan (2003) juga melaporkan hasil penelitian 
mengenai jumlah Bacillus dalam tembolok mencapai 3,2 x 
108cfu/ml, dalam ampela menurun menjadi 2,8 x 107cfu/ml, 
kemudian dalam usus halus meningkat menjadi 8,2 x 
109cfu/ml, dalam kloaka menurun menjadi 5,7 x 107cfu/ml, 
dan dalam feses menurun lagi menjadi 2,4 x 104cfu/ml. Hasil 
observasi ini dapat disimpulkan bahwa Bacillus sp. mampu 
berkembang dalam saluran pencernaan ayam sehingga 
memenuhi salah satu kriteria sebagai probiotik. Ditambahkan 
oleh Kompiang et al. (2004) pada percobaan di mana ayam 
yang memperoleh kultur Bacillus sp. ditantang dengan 
Salmonella, ternyata dalam waktu 2 minggu pasca infeksi, 
Salmonella tidak terdeteksi dalam sekumnya, sedangkan ayam 
kontrol, sampai minggu keempat masih terdeteksi adanya 
Salmonella. 

2.2.4 Mekanisme kerja mikroba probiotik 
 Menurut Abun (2008) probiotik merupakan mikroba 
hidup yang a-patogen, yang mekanisme kerjanya mendesak 
mikroba non-indigenous keluar dari ekosistem saluran 
pencernaan, dan menggantikan lokasi mikroba pathogen di 
dalam saluran pencernaan. Probiotik berasal dari mikroba 
indigenous, maka proses translokasi yang terjadi berjalan 
secara alamiah di dalam ekosistem usus. Mikroba pathogen 
non-indegenous merupakan benda asing, oleh karena itu 
didesak keluar dari saluran pencernaan. Mekanisme probiotik 
ini dalam usus adalah dengan mempertahankan keseimbangan, 
mengeliminasi mikroba yang tidak diharapkan atau bakteri 
pathogen dari induk semang. Mekanisme kerja mikroba 
probiotik adalah pertama, dapat menghasilkan asam, sehingga 
pH menjadi rendah. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi 
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mikroorganisme patogen. Kedua, beberapa mikroba probiotik 
dapat menghasilkan bahan antimikroba (bakteriosin) yang 
dapat melibatkan pertumbuhan mikroba lain yang tidak 
menguntungkan. Ketiga, mikroba probiotik dapat berkembang 
biak di dalam saluran pencernaan dan berkompetisi dengan 
mikroba patogen. Keempat, mikroba probiotik berkompetisi 
dengan mikroba pathogen untuk berikatan dengan reseptor 
yang sama. 
 Menurut Astuti dan Rahmawati (2010) mikroba dari 
jenis Streptococcus sp mampu menghasilkan asam laktat yang 
merupakan senyawa antimikrobia karena mampu menghambat 
mikrobia lain. Kemampuan asam laktat dalam menghambat 
dan menekan petumbuhan mikrobia lain yang umumnya 
adalah patogen, pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan 
saluran cerna dan produktivitas ternak. Mekanisme 
penghambatan pertumbuhan bakteri patogen oleh asam laktat 
dapat melalui berbagai cara. Proses metabolisme yang 
dilakukan oleh Streptococcus sp akan menghasilkan akumulasi 
asam laktat dalam medium, sehingga menyebabkan penurunan 
pH (efek pengasaman) pada medium. Asam laktat terdisosiasi 
di dalam sel bakteri yang mengakibatkan pH internal sel 
menurun. Penurunan pH ini selanjutnya dapat mengganggu 
aktivitas sel bakteri tersebut, diantaranya berkaitan dengan 
penghambatan pertumbuhan oleh aktivitas enzim seperti yang 
telah dijelaskan pada pembahasan penurunan pH sebelumnya. 
Mekanisme efek pengasaman ini dapat menguntungkan bagi 
pertumbuhan bakteri asam laktat termasuk Streptococcus sp 
karena BAL telah teruji mampu bertahan dalam pH asam, 
sedangkan sebagian bakteri patogen tidak dapat bertahan pada 
pH asam. 
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2.3 Penampilan Produksi Ayam Petelur 
2.3.1 Konsumsi pakan  

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 
diberikan dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan 
rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam 
sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Faktor yang 
mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bentuk fisik pakan, 
bobot badan, kecepatan pertumbuhan, kandungan zat makanan 
dalam pakan dan lingkungan tempat pemeliharaan (Davies, 
1982). Scott et al. (1992) menyatakan bahwa pakan yang 
diberikan pada ayam petelur disamping harus memenuhi 
faktor kualitas dan kuantitas, juga harus seimbang dan 
sempurna. Pakan seimbang adalah kombinasi dari beberapa 
bahan pakan untuk ternak dalam perbandingan dan jumlah 
tertentu yang menyebabkan fungsi fisiologis dalam tubuh 
dapat berjalan normal (Parakasi, 1983). 

Ternak unggas mengkonsumsi pakan pertama-tama 
untuk memenuhi kebutuhan akan energinya. Faktor utama 
yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah kandungan energi 
metabolisme dan ayam akan berhenti makan apabilakebutuhan 
akan energi sudah terpenuhi walaupun tembolok belum penuh 
(Wahyu, 1997). Keuntungan penggunaan probiotik adalah 
memperbaiki pemanfaatan pakan. Peningkatan efisiensi proses 
pencernaan atau mendukung proses pencernaan sebelumnya 
dari substansi yang sulit dicerna. 
 
2.3.2 Konversi pakan 

Salah satu cara untuk mengetahui efisiensi dan 
efektifitas usaha adalah konversi pakan. Konversi pakan 
merupakan salah satu ukuran yang banyak digunakan untuk 
menyatakan tingkat efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak 
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yaitu perbandingan antara pakan yang dihabiskan (kg) dalam 
menghasilkan sejumlah telur (kg). Nilai konversi pakan yang 
tinggi menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan pakan yang 
rendah sebaliknya apabila nilai konversi pakan rendah 
menunjukkan makin banyak pakan yang dapat dimanfaatkan 
oleh ternak untuk memproduksi telur (North, 1992). Nilai 
konversi pakan mempunyai arti penting dalam usaha 
peternakan, karena berkaitan dengan biaya produksi (Nesheim 
et al., 1997). 

 
2.3.3  Produksi Telur Harian (HDP) 

Masa bertelur mulai dihitung sejak ayam mencapai 
5% hen day dan dipengaruhi oleh kualitas pakan, strain ayam 
serta cara pemelIharaan. Hen Day Production adalah 
persentase produksi telur dalam jangka waktu tertentu yang 
didasarkan atas jumlah ayam yang ada setiap saat dalam 
jangka waktu tersebut. Hen Day Production (HDP) 
merupakan produksi telur dibagi dengan jumlah ayam petelur 
pada saat itu, dan hasilnya dikalikan dengan 100 %. Dalam 
prakteknya Hen Day tidak dihitung dalam tiap hari, melainkan 
tiap minggu. 

Hen Day Production merupakan salah satu faktor 
yang secara langsung berpengaruh terhadap kebutuhan zat 
makanan ayam petelur. Ayam petelur mengkonsumsi pakan 
lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk mendukung produksi 
telur (NRC, 1994). Menurut Wahju (2004) sebagian besar zat 
makanan yang dikonsumsi ayam petelur digunakan untuk 
mendukung produksi telur. Faktor utama yang mempengaruhi 
produksi telur adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan 
kandungan zat makanan. 
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Siregar (2003) melaporkan bahwa produksi telur hen-
day pada ayam strain ISA- Brown selama 14 minggu produksi 
adalah 67,10 % dengan pemberian pakan yang mengandung 
energi metabolis 2.665,20 kkal/kg dan protein kasar 18 %. 
Hasil penelitian Wiradimadja (1991) diperoleh rataan produksi 
telur hen-day sebesar 73,36 % pada ayam petelur dengan 
pemberian pakan yang mengandung energi metabolis  
2.850 kkal/kg dan protein kasar 17 % pada fase produksi 
pertama. Penelitian Priono (2003) diperoleh rataan produksi 
telur hen-day sebesar 76,90 % pada ayam petelur strain ISA-
Brown dengan pemberian pakan yang ditambahkan metionin 
0,34% dan mengandung energi metabolis 2.685,8 kkal/kg dan 
protein kasar 1.7%. 

 
2.3.4  Bobot Telur 

Wahyu (1997) bahwa berat telur dipengaruhi oleh 
banyak faktor, termasuk genetik, tahap kedewasaan, umur, 
obat dan zat makanan dalam pakan terutama asam amino dan 
asam linoleat, dan kandungan asam lemak linoleat dan 
metionin. Iriyanti et al. (2007) menyatakan bahwa ayam 
petelur dengan pemberian probiotik menghasilkan bobot telur 
berkisar antara 40 – 60 g, bobot kuning telur sebesar 9,5 – 13 
g, dan HU berkisara antara 99 - 112  (Leeson dan Summer, 
1991). Telur ayam umumnya terdiri atas 64 % albumen, 27 % 
kuning telur dan 9 % kerabang. Kandungan masing-masing 
komponen tersebut mernpengaruh  bobot telur yang dihasilkan 
ayam petelur, ukuran kuning telur yang besar akan 
menghasilkan telur yang besar  (Rose, 1997).  Jika ukuran 
telur tergolong kecil, meningkatnya protein dalam pakan dapat 
menambah bobot telur sampai 3,5 gram per butir telur 
(Amrullah, 2003). 
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2.3.5  Egg mass 
Egg mass dipengaruhi oleh hen day production dan 

berat telur (g/butir) yang berkaitan dengan konsumsi pakan. 
Semakin tinggi hen day productiondan berat telur maka egg 
mass juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Gunawan 
dan Sundari (2003) melaporkan bahwa produksi telur dan 
massa telur pada ayam ras petelur dapat ditingkatkan melalui 
penambahan Lactobacillus 104 hingga 107 cfu/g pakan. 
Nahashon et al (1994) dalam Soeharsono (2010) melaporkan 
bahwa pada pakan layer yang diberi suplemen dengan 
Lactobacillus menghasilkan egg mass (g/ekor/hari) lebih 
tinggi dibanding ayam yang tidak diberi suplemen probiotik. 

 
2.3.6  Mortalitas 

Scott et al., (1992) menyatakan bahwa mortalitas 
adalah persentase perbandingan antara ayam mati dengan 
ayam hidup. Dalam pemeliharaan petelur jika tingkat kematian 
yang melebihi angka 12 % dianggap sebagai suatu kondisi 
serius yang harus mendapat perhatian segera dari peternak 
yang bersangkutan (Blakely, 1998). Penelitian menunjukkan 
bahwa ternak yang diberi mikroflora tambahan memiliki 
immunoglobulin yang lebih besar dan aktivitas phagocitic, 
dalam hal ini probiotik dapat mempertinggi kemampuan 
imunitas. Ayam yang diberi probiotik Lactobacillus dapat 
menghambat Eimeria yaitu genus protozoa yang menyebabkan 
terjadinya koksidiosis, sehingga Lactobacillus dapat menjadi 
alternatif melawan infeksi Eimeria yang menginfeksi unggas 
(Soeharsono dkk, 2010). 
 


