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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Populasi ayam ras petelur di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (2013) populasi ayam ras petelur di Indonesia 

tahun 2011 mencapai 124.636.000 ekor, tahun 2012 sebanyak 

138.718.000 ekor, dan tahun 2013 sebanyak 147.279.000 ekor. 

Ayam ras petelur sangat berpotensi dikembangkan untuk 

produksi telur dan daging, produksinya mampu mencapai 250- 

300 butir/ekor/tahun. 

Kebutuhan akan bahan pangan, khususnya produk asal 

ternak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan ini 

sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, 

tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan peranan 

zat-zat makanan, khususnya protein hewani yang berasal dari 

telur (Susilorini, dkk. 2007). Peningkatan jumlah permintaan 

harus diimbangi dengan penyediaan jumlah telur baik dari 

kuantitas maupun kualitas. Data Badan Pusat Statistik (2013) 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi protein yang berasal 

dari telur dan susu berturut-turut tahun 2011 sebesar 3,15 g, 

2012 sebesar 2,97 g, 2013 sebesar 3,07 g. Rata-rata konsumsi 

kalori (Kkal) yang berasal dari telur dan susu berturut-turut 

dari tahun 2011 sebesar 54,0 Kkal, tahun 2012 sebesar 49,57 

Kkal, tahun 2013 sebesar 53,34 Kkal. 

Salah satu faktor produksi dalam pemeliharaan ayam 

ras petelur yang berperan sangat penting adalah pakan, yang 

merupakan kebutuhan dasar dari setiap ternak. Kelengkapan 

nutrisi dalam pakan berpengaruh terhadap performa dan 

produksi ayam ras petelur, karena setelah kebutuhan untuk 



2 
 

hidup pokok telah terpenuhi, nutrisi akan dimetabolisme untuk 

produksi telur. Kelengkapan nutrisi mikro dalam pakan yang 

sifatnya mudah rusak karena perubahan lingkungan dapat 

menyebabkan kandungan nutrisinya berkurang sehingga perlu 

ditambahkan vitamin dari luar, dalam aplikasinya sering 

ditambahkan feed additive dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi ternak.  

Feed additive merupakan unsur nutrisi mikro namun 

peranannya sangat penting bagi metabolisme tubuh. 

Penambahan feed additive dalam pakan bertujuan untuk 

mengoptimalkan produksi, membantu proses pencernaan dan 

absorbsi zat makanan, membantu proses metabolisme, serta 

untuk pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan ternak. 

Choline merupakan kimia organik yang dimanfaatkan 

sebagai vitamin B. Choline adalah zat esensial bagi tubuh 

namun tubuh tidak dapat mensintesisnya atau tidak dapat 

dibuat dalam jumlah yang cukup sehingga harus diperoleh dari 

bahan pakan. Menurut Workel (2008) Fungsi esensial choline 

chloride adalah untuk pembentukan membran sel, 

metabolisme lemak, dan pembentuk asethylcholine, selain itu 

choline juga berperan dalam metabolisme sebagai sumber 

gugus methyl. Penggunaan choline chloride dalam pakan ayam 

petelur diduga dapat menurunkan kadar kolesterol kuning 

telur. 

Choline dalam pakan ternak sebagai feed additive 

berfungsi untuk menjaga kesehatan. Gejala defisiensi choline 

pada ternak sering terjadi, untuk mencegahnya dapat 

dilakukan dengan penambahan garam choline dalam pakan 

ternak (Anonimous, 2005). Cara yang paling baik untuk 

memenuhi asupan choline pada ayam petelur adalah dengan 

penambahan feed additive berupa choline chloride. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Bagaimana pengaruh penambahan choline 

chloride dalam pakan ayam ras petelur terhadap kualitas 

internal telur yang meliputi indeks putih telur, indeks kuning 

telur, Haugh unit (HU), skor warna kuning telur, dan kadar 

kolesterol kuning telur. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan choline chloride dalam pakan ayam ras petelur 

terhadap kualitas internal telur yang meliputi indeks putih 

telur, indeks kuning telur, Haugh unit (HU), skor warna 

kuning telur, dan kadar kolesterol kuning telur. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna dalam 

bidang ilmu pengetahuan, memberikan informasi mengenai 

pengaruh penambahan choline chloride dalam pakan ayam ras 

petelur terhadap kualitas internal telur. 
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1.5  Kerangka Pikir 
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IKT  : 28-30% lipid telur terdiri dari fosfolipid (Privett 

et al., 1962) dan 80% dari fosfolipid telur dalam 

bentuk phospatidylcholine (Garland dan Powrie, 

1978). 

HU  : Choline merupakan senyawa methyl donor yang 

sangat diperlukan untuk pembentukan asam 

amino esensial metionin. Metionin 

mempengaruhi pembentukan struktur albumen 

dan mempengaruhi pemantapan jala-jala 

ovomucin (Wahju, 2004). 

KKT : Peningkatan dan penurunan kadar kolesterol telur 

sejalan dengan peningkatan dan penurunan kadar 

kolesterol darah (Rahmat, 2011). 

Pakan Basal 

Pakan Perlakuan 

Layer 

Kualitas Telur Meningkat (IPT ↑, IKT ↑,  

HU ↑, skor warna ↑, kolesterol ↓) 



5 
 

Produktifitas yang optimal diantaranya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas pakan. 

Kelengkapan nutrisi dalam pakan yang dikonsumsi sangat 

berpengaruh terhadap performa produksi dan kualitas telur 

yang dihasilkan. Nutrisi pakan tersebut terdiri dari nutrisi 

makro dan mikro. Kebutuhan akan nutrisi mikro seperti 

vitamin seringkali tidak tercukupi, sedangkan peran vitamin 

itu sendiri sangat penting dalam metabolisme tubuh meskipun 

dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Klasifikasi 

vitamin dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan daya 

larutnya baik dalam lemak dan larutan lemak atau dalam air. 

Choline chloride mempunyai potensi untuk 

meningkatkan status nutrisi pada ternak tanpa menyuplai 

nutrien secara langsung, tetapi dengan mengoptimalkan 

penggunaan nutrien yang ada dalam pakan dan melalui fungsi 

fisiologis spesifik (Ratriyanto, 2009). Choline merupakan 

senyawa pemberi gugus methyl (methyl donor) yang sangat 

diperlukan untuk pembentukan asam amino esensial metionin 

ataupun diperlukan untuk berbagai proses metilasi. 

Penambahan choline dalam pakan dapat meningkatkan HU 

(Haugh Unit) pada pemeliharaan ayam petelur (Gudev, et al., 

2011). Peningkatan pada HU (Haugh Unit) merupakan refleksi 

dari berat telur dan tinggi albumen telur (Krishnan, 2010), 

karena menurut Wahju (2004) metionin mempengaruhi 

pembentukan struktur albumen dan mempengaruhi 

pemantapan jala-jala ovomucin, sehingga semakin 

terpenuhinya metionin maka akan semakin maksimal 

pembentukan ovomucin. 

Waldroup et al. (2006) menyatakan bahwa 

penggunaan choline sebagai feed additive dalam pakan dapat 

menghemat kebutuhan metionin, karena menurut Scharma 
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(2000) sebagian kelompok donor methyl dapat menggantikan 

peran metionin pada unggas dan babi. Menurut Fouladi, et al. 

(2011) penambahan choline chloride sebesar 500 mg/kg dan 

1000 mg/kg dapat menurunkan kandungan kolesterol dalam 

darah. Fouladi, et al. (2012) menambahkan bahwa penggunaan 

choline chloride sebesar 500 mg/kg dan 1000 mg/kg dengan 

ditambahkan canola oil sebesar 2%, dan 4% dalam pakan 

burung puyuh dapat menurunkan kolesterol hati. Penurunan 

kadar kolesterol dalam darah dapat menurunkan kadar 

kolesterol telur, karena menurut Rahmat (2011) kadar 

kolesterol telur akan meningkat sejalan dengan peningkatan 

kadar kolesterol darah.  

1.6  Hipotesis 

Penambahan choline chloride dalam pakan ayam ras 

petelur dapat meningkatkan kualitas internal telur yang 

meliputi indeks putih telur, indeks kuning telur, Haugh Unit 

(HU), skor warna kuning telur, serta dapat menurunkan kadar 

kolesterol kuning telur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


