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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Parent Stock Ayam Ras
Seleksi adalah kegiatan memilih tetua (Grand

Parent Stock) atau induk (Parent Stock) untuk
menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau
pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan
menggunakan metode atau teknologi tertentu (Suswono,
2011). Tahapan perkawinan ayam ras untuk mendapat
bibit Grand Parent Stock, Parent Stock, dan Final Stock
dapat dilihat pada Diagram 1.

Diagram 1. Tahapan Perkawinan dari Pure Lines hingga
Parent Stock

Parent Stock ayam ras tipe pedaging ialah hasil
produksi pembibitan ayam Grand Parent Stock yang
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk menghasilkan bibit niaga ayam ras tipe pedaging
(BSN, 2008a). Parent Stock ayam ras tipe petelur ialah
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hasil produksi pembibitan ayam Grand Parent Stock yang
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk menghasilkan bibit niaga ayam ras tipe petelur
(BSN, 2008b).

2.2. Limbah Penetasan Telur
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu

proses produksi; berbentuk padat, cair, dan gas; dapat
dimanfaatkan ataupun tidak; bernilai ekonomis ataupun
tidak. Glatz et al (2011) menyatakan bahwa limbah
penetasan telur berbentuk padat terdiri dari kerabang
telur, telur infertil, embrio mati, telur yang terlambat
menetas, dan DOC mati, serta cairan kental dan jaringan
yang membusuk.

2.3. Ayam Petelur (Final Stock Ayam Ras)
Ayam petelur adalah ayam yang dipelihara untuk

diambil telurnya (Yuwanta, 2004). Ayam petelur terdiri
dari 5 fase selama siklus hidup yaitu fase starter: umur 1
– 4 minggu (1 – 28 hari), fase grower: umur 5 – 10
minggu (29 – 70 hari), fase pullet: umur 11 – 16 minggu
(71 – 112 hari), fase pre layer: umur 17 minggu (113 –
119 hari), dan fase layer: 18 – 80 minggu (120 – 560 hari)
(ISA, 2010). Lebih lanjut bahwa rata-rata produksi telur
ayam petelur umur 60, 72, dan 80 minggu adalah 83,3 %;
75 %; dan 68,4 %. Pada umur 27 – 28 minggu mencapai
puncak produksi: 95 %.

2.4. Pakan Ayam Petelur
Pakan merupakan campuran beberapa bahan pakan,

baik yang sudah lengkap maupun yang akan dilengkapi,
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disusun khusus, dan mengandung zat makanan yang
mencukupi kebutuhan jenis ternak (BSN, 2009). Fungsi
pakan menurut Sudaryani dan Santosa (2003) adalah
memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup dan berproduksi.
Kandungan zat makanan pakan ayam petelur strain ISA
Brown umur 28 minggu – afkir pada konsumsi pakan 110
g/ekor/hari dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan zat makanan pakan ayam petelur
strain ISA Brown umur 28 minggu – afkir pada
konsumsi pakan 110 g/ekor/hari

Zat Makanan: Kandungan:
EM (Kkal/kg) 2.750 – 2.850
Protein Kasar (%) 17,70
Asam Amino Kasar (%):

Lisin 0,82
Metionin 0,41
Metionin + Sistin 0,70
Triptofan 0,182
Treonin 0,60
Isoleusin 0,75
Valin 0,82
Arginin 1,05

Asam Amino yang Mudah Dicerna (%):
Lisin 0,74
Metionin 0,39
Metionin + Sistin 0,63
Triptofan 0,155
Treonin 0,51
Isoleusin 0,67
Valin 0,73
Arginin 0,95

Sumber: ISA (2010).
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2.5. Kalsium (Ca), Fosfor (P), dan Vitamin D
Zat-zat makanan yang dibutuhkan ayam petelur

adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.
Mineral terdiri dari esensial dan nonesensial. Mineral
esensial adalah mineral yang dibutuhkan makhluk hidup
untuk proses fisiologi, terbagi menjadi 2 kelompok yaitu
makro dan mikro. Mineral makro dibutuhkan tubuh dalam
jumlah besar yang terdiri dari kalsium, klorin,
magnesium, kalium, fosfor, natrium, dan sulfur. Mineral
mikro dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil yang terdiri
dari kobalt, tembaga, iodin, besi, mangan, selenium, dan
seng (Arifin, 2008).

2.5.1. Kalsium (Ca)
Kalsium dalam pakan unggas, umumnya pada masa

pertumbuhan digunakan untuk pembentukan tulang,
sedangkan pada masa dewasa digunakan untuk
pembentukan kerabang telur (NRC, 1994). Stillmak dan
Sunde (1971) dalam NRC (1994) menyatakan bahwa
ketika unggas bertelur, kebutuhan kalsium lebih tinggi
untuk pembentukan kerabang telur, akan tetapi kalsium
karbonat dan kalsium fosfat yang tinggi dalam pakan
dapat mengurangi palatabilitas, sedangkan kelebihan
magnesium tidak boleh dalam pakan. Informasi tentang
kebutuhan kalsium ayam petelur dalam pakan untuk
menghasilkan performa dan kualitas kerabang telur yang
bagus masih bersifat kontradiksi karena banyak faktor
yang mempengaruhi yaitu strain, umur, suhu, dan
kandungan zat makanan lain seperti fosfor dan lain
sebagainya (El-Maksoud, 2010). Kebutuhan kalsium
ayam petelur cokelat yaitu 3,25 % dari konsumsi pakan
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110 g/ekor/hari (NRC, 1994), yang tampaknya tidak
cukup karena pemenuhan kebutuhan kalsium ayam
petelur strain ISA Brown umur 50 minggu – afkir adalah
3,9 – 4,1 % dari konsumsi pakan 110 g/ekor/hari (ISA,
2010).

2.5.2. Fosfor (P)
Fosfor berperan penting dalam otot, tulang, darah;

metabolisme energi, karbohidrat, asam amino, dan lemak;
metabolisme di dalam jaringan syaraf; dan transportasi
asam lemak (Wahju, 1992). Pemenuhan kebutuhan fosfor
tersedia ayam petelur strain ISA Brown umur 50 minggu
– afkir adalah 0,38 % dari konsumsi pakan 110
g/ekor/hari (ISA, 2010).

2.5.3. Vitamin D
Vitamin D berperan penting dalam metabolisme

kalsium dan fosfor, serta pembentukan tulang dan
kerabang telur. Vitamin D terdiri dari D1, D2, dan D3, dan
yang dapat digunakan langsung oleh ayam adalah vitamin
D3. Kulit ayam dapat membuat vitamin D3 jika terkena
sinar matahari langsung saat pagi pukul 08.00 – 10.00
(Sudaryani dan Santosa, 2003). Pemenuhan kebutuhan
vitamin D3 ayam petelur strain ISA Brown umur 18 – 80
minggu adalah 3.000 IU/kg pakan (ISA, 2010).

2.6. Proses Pembentukan Telur
Yuwanta (2004) menyatakan bahwa mekanisme

pembentukan telur dimulai dari proses ovulasi, lalu:
a. Infundibulum: berbentuk tipis dan panjang 9 cm.

Berfungsi menangkap ovum matang dan
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mensekresikan protein yang mengelilingi membran
vitelina. Yolk berada di infundibulum selama ± 15 –
30 menit.

b. Magnum: bagian terpanjang yaitu 33 cm dari
oviduk. Tersusun dari glandula tubuler. Mukosa
magnum tersusun dari sel gobelet. Sel gobelet
mensekresikan putih telur kental dan cair. Proses
pembungkusan yolk oleh albumen berlangsung
selama 3,5 jam.

c. Isthmus: panjang 10 cm. Berfungsi mensekresikan
membran telur. Telur berada di isthmus selama ± 1
jam 15 menit hingga 1,5 jam.

d. Uterus: panjang 10 cm. Terjadi 2 proses yaitu
hidratasi putih telur (plumping), lalu pembentukan
kerabang telur. Warna kerabang telur yang terdiri
dari sel phorphirin terbentuk pada akhir
mineralisasi kerabang telur selama 20 – 21 jam.

e. Vagina: terjadi pembentukan kutikula. Telur
melalui vagina selama ± 3 menit, lalu dikeluarkan
(oviposition). Pada 30 menit setelah peneluran,
terjadi ovulasi kembali.

f. Kloaka: bagian ujung luar oviduk, tempat
keluarnya telur.

Waktu selama 25 – 26 jam dibutuhkan untuk
pembentukan sebutir telur dan oviduk bersifat tunggal
(sebelah kanan rudimenter) menyebabkan ayam petelur
betina tidak mampu bertelur lebih dari sebutir setiap hari
(Yuwanta, 2004). Lebih lanjut bahwa proses keluarnya
telur diatur oleh hormon oksitosin dari kelenjar pituitaria
bagian belakang (pituitaria pars posterior). Alat
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reproduksi ayam petelur betina dapat dilihat pada Gambar
1.

Gambar 1. Alat Reproduksi Ayam Petelur Betina
(Sumber: Yuwanta, 2004)

2.7. Proses Pembentukan Kerabang Telur
Kalsium dan fosfor berperan dalam pembentukan

tulang dan kerabang telur. Vitamin D dalam jumlah cukup
menyebabkan kalsium dan fosfor bekerja efisien.
Pembentukan kerabang telur dimulai dari isthmus ± 4,5
jam setelah ovulasi dan berakhir 1,5 jam sebelum
peneluran. Lapisan pertama yang dideposisikan adalah
membran kerabang bagian luar dan inti mamiler.
Mineralisasi dilakukan kalsium karbonat di dalam uterus
10 jam setelah ovulasi, lalu terbentuklah lapisan cone dan
lapisan palisadik. Kalsium dideposisikan sebanyak 0,33
mg/jam selama 10 – 23 jam setelah ovulasi. Ovulasi
berikutnya terjadi 30 menit setelah peneluran. Kalsifikasi
berhenti setelah CaCO3 dalam bentuk kristalin. Kutikula
terbentuk 1,5 jam sebelum peneluran (Yuwanta, 2004).
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Sebelum kalsifikasi kerabang telur, kalsium tidak di
dalam uterus, akan tetapi di dalam darah berbentuk ion.
Deposisi kalsium sebanyak 2 g ke dalam darah terjadi
sangat cepat terutama saat mineralisasi kerabang telur,
setara konsumsi total kalsium plasmatik setiap 12 menit.
Mobilisasi kalsium dari tulang meduler terjadi jika
kekurangan kalsium dalam pakan. Ayam mampu
memobilisasikan kalsium sebanyak 58 % dari tulang
meduler di bawah kontrol hormon estrogen dan
testosteron. Saat absorpsi kalsium, permukaan tulang
meduler mengembang 9 kali, lalu aktivitas osteoblastik
merekonstruksi kembali tulang meduler menjadi tulang
yang kompak (Yuwanta, 2004).

Kalsium dalam pakan berperanan penting untuk
proses kalsifikasi kerabang telur. Meningkatnya sekresi
asam dan air melalui proventrikulus meyebabkan
solubilitas kalsium pakan dan retensi kalsium usus selama
kalsifikasi kerabang telur juga meningkat. Penetrasi
kalsium di dalam uterus bersifat aktif. Transfer kalsium
menurun akibat produksi bikarbonat oleh ion natrium atau
enzim karbonik anhidrase. Transfer kalsium berasosiasi
dengan sintesis protein sitosolik, calbindin merupakan
afinitas dari sintesis ini. Calbindin di dalam glandula
tubuler berperan untuk transpor kalsium dan merangsang
enzim Ca ATP-ase ada di dalam uterus. Enzim Ca ATP-
ase merupakan fasilitator untuk absorpsi kalsium di dalam
cairan uterus (Yuwanta, 2004). Kadar vitamin D yang
cukup dibutuhkan untuk absorpsi kalsium dalam
pembentukan kerabang telur (Anggorodi, 1979).
Sebelumnya, Vitamin D dihidrolisis di dalam hati dari
posisi 25 menjadi 25 (OH)D3, lalu di dalam ginjal
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memproduksi metabolisme aktif 1,25 (OH)2D3 (Yuwanta,
2004). Mekanisme pembentukan kerabang telur dapat
dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Mekanisme Pembentukan Kerabang Telur
(Sumber: Wahju, 1992).

Pada suhu lingkungan yang ideal, calbindin ada di
dalam usus kecil (usus dua belas jari, jejenum, dan ileum),
caeca, dan usus besar ayam petelur sehingga terjadi
penyerapan Ca2+. Cekaman panas menyebabkan intensitas
calbindin di setiap bagian usus ayam petelur bernilai
negatif (tidak terdeteksi di dalam ileum, lemah di dalam
caeca, dan tidak terdeteksi di dalam usus besar) sehingga
penyerapan Ca2+ menurun, serta sekresi estrogen yang
berperan untuk sintesis calbindin di dalam kelenjar
kerabang telur dan usus juga menurun. Calbindin
berperan dalam penyerapan Ca2+ untuk kalsifikasi
kerabang telur (Ebeid et al, 2012).

Pada unggas, tingginya suhu lingkungan
menyebabkan konsumsi pakan menurun sehingga
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kekurangan kalsium untuk dideposisikan ke dalam
kerabang telur dan menyebabkan cekaman panas sehingga
terjadi perubahan biokimia dan fisiologi seperti
berubahnya keseimbangan asam basa, hipertermia,
meningkatnya kebutuhan O2 dan produksi CO2, serta
meningkatnya produksi radikal bebas dan kortikosteron.
Suhu lingkungan yang tinggi menyebabkan suhu tubuh
unggas naik dan kecepatan pernapasan unggas meningkat
untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuh sehingga
tekanan parsial CO2 menurun di dalam darah. Saat itu,
sistem buffer bikarbonat menurunkan konsentrasi asam
karbonat (H2CO3) dan hidrogen (H+) sehingga terjadi
kenaikan pH di dalam darah. pH tinggi mengurangi
jumlah kalsium terionisasi di dalam darah yang digunakan
oleh kelenjar kerabang telur. Keseimbangan asam basa di
dalam darah berperan untuk mengakumulasi kalsium
karbonat (CaCO3) ke dalam kerabang telur (Allahverdi et
al, 2013).

2.8. Kualitas Telur
Kualitas telur berhubungan dengan berbagai

standar eksternal dan internal telur. Kualitas eksternal
meliputi penilaian terhadap bobot; bentuk; warna;
ketebalan, bobot, dan kepadatan kerabang; tekstur; luas
permukaan; dan kebersihan telur. Kualitas internal
meliputi penilaian terhadap kebersihan dan viskositas
albumen; ukuran rongga udara; bentuk dan kekuatan yolk;
serta sifat fungsional, estetika, dan mikrobiologi yolk
maupun albumen (King’ori, 2012). Kualitas fisik adalah
penilaian terhadap obyek yang diamati, berhubungan
dengan ukuran, jumlah, bentuk, tekstur, dan warna tanpa
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mengubah identitasnya, dengan atau tanpa alat ukur,
menggunakan perbandingan ataupun standar yang telah
ditentukan.

2.8.1. Bobot Telur
Bobot telur ayam petelur Final Stock strain ISA

Brown umur 18 – 80 minggu dapat dilihat pada Tabel 2.
SNI telur ayam ras dengan bobot lebih dari 60 g termasuk
telur ekstra besar, 56 – 60 g termasuk telur besar, 51 – 55
g termasuk telur sedang, 46 – 50 g termasuk telur kecil,
dan kurang dari 46 g termasuk telur ekstra kecil (BSN,
1995).

Tabel 2. Bobot telur ayam petelur Final Stock strain ISA
Brown umur 18 – 80 minggu

Umur
(Minggu)

Rata-rata
Bobot Telur (g)

Umur
(Minggu)

Rata-rata
Bobot Telur (g)

Umur
(Minggu)

Rata-rata
Bobot Telur (g)

18 43,0 39 63,4 60 65,0
19 45,5 40 63,5 61 65,0
20 49,0 41 63,6 62 65,1
21 52,0 42 63,7 63 65,1
22 54,5 43 63,7 64 65,1
23 56,4 44 63,8 65 65,2
24 57,7 45 63,9 66 65,2
25 58,8 46 64,0 67 65,3
26 59,6 47 64,1 68 65,3
27 60,2 48 64,2 69 65,4
28 60,7 49 64,2 70 65,4
29 61,1 50 64,3 71 65,5
30 61,5 51 64,4 72 65,5
31 61,9 52 64,5 73 65,6
32 62,2 53 64,6 74 65,6
33 62,4 54 64,7 75 65,6
34 62,6 55 64,7 76 65,6
35 62,8 56 64,8 77 65,7
36 63,0 57 64,8 78 65,7
37 63,2 58 64,9 79 65,8
38 63,3 59 64,9 80 65,8

Sumber: ISA (2010).
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2.8.2. Specific Gravity Telur
Pengukuran specific gravity telur merupakan

metode efektif untuk menguji ketebalan kerabang telur.
Umumnya pengukuran menggunakan telur yang
dimasukkan ke dalam 3 atau lebih larutan garam yang
berbeda nilai specific gravity atau konsentrasi garamnya.
Telur berkerabang lebih tipis mengapung dalam larutan
garam dengan nilai specific gravity lebih rendah atau
dengan konsentrasi garam lebih sedikit (Bennett, 1993).
Prosedur pengukuran specific gravity telur menggunakan
Gradational Salt Solution Method milik Peebles dan
Mcdanlel (2004) dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan
nilai standar specific gravity telur yaitu 1,080.

2.8.3. Bobot Kerabang Telur
Berat didapat setelah kerabang telur dijemur di

bawah sinar matahari selama 72 jam, lalu ditimbang
(Olobatoke dan Mulugeta, 2012). Bobot kerabang telur ±
11 % dari bobot telur utuh (Pundir et al, 2009 dalam
Elwakeel dan Yousif, 2010).

2.8.4. Tebal Kerabang Telur
Pengukuran ketebalan menggunakan mikrometer

pada 3 titik berbeda di bagian tengah kerabang telur, hasil
yang didapat dirata-rata (Henny dan Bennett, 1990).
Ketebalan kerabang telur antara 0,35 – 0,40 mm
(Yuwanta, 2004).


