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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data hasil penelitian pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi pakan (g/ekor/hari), Egg Mas (g/butir/hari), HDP 

(%), konversi pakan dan IOFC (Rp/butir/hari) secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruhperlakuan terhadap konsumsi pakan 

(g/ekor/hari), HDP (%), konversi pakandan IOFC 

(Rp/ekor/hari) 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penggunaan pakan imbuhan “UB Feed” dalam pakan sebesar 

0,35,0,75, dan 1,05 memberikan pengaruh yang  tidak berbeda 

nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan,Hen Day Production, 

Egg Mas, konversi pakan dan Income Over Feed Cost(IOFC) 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dihitung dengan cara mengurangi 

antara jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah pakan 

yang tersisa. Berdasarkan data hasil penelitian yang disajikan 

pada Tabel 5menunjukan bahwa konsumsi pakan terendah 

Perlak

uan 

Variabel yang diamati 

Konsumsi HDP Egg Konversi IOFC 

Pakan  Mass Pakan  

P0 119,942±0,006 77.54±8,56 50,69±5,93 2,43±0,31 478.72±123.34 

P1 119,944±0,004 82,62±9,5 53,52±6,20 2,30±0,33 533.21±128.93 

P2 119,946±0,004 82,42±7,86 54,26±6,20 2,24±0,27 544.49±128.96 

P3 119,949±0,007 86,90±7,85 57,64±5,11 2,13±0,21 610.51±106.26 
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yaitu P0 (119,942±0,006), P1 (119,945±0,004), P2 

(119,946±0,004),P3 (119,949±0,007). Hasil analisis statistik 

pada (Lampiran3)dapat diketahui bahwa penambahan pakan 

imbuhan dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini 

disebabkan karena kandungan energi dan protein dari semua 

pakan perlakuan pada penelitian ini adalah sama  sehingga 

konsumsi energi juga akan sama untuk semua perlakuan dan 

pemberian pakan dilakukan secara restricted/terbatas dengan 

jumlah, kandungandan zat makanan yang sama pada 

pakan.Energi  pakan  berpengaruh  terhadap  konsumsi  pakan,  

jika  energi  pakan  ditingkatkan  maka  konsumsinya  akan  

menurun  begitu  sebaliknya  (Yulrahmen,  2013). Konsumsi 

pakan akan menurun sebesar 1,8% setiap kenaikan 50 Kkal/kg 

pakan (Amrulloh, 2003). Lebih lanjut Zahra  dkk., (2012) 

menyebutkan bahwa konsumsi pakan  dipengaruhi  oleh  

beberapa  faktor  antara  lain:  umur,  palatabilitas  pakan,  

energi  pakan, tingkat produksi, kuantitas dan kualitas pakan.   

Rataan konsumsi pakan pada penelitian ini adalah 

antara 119,942–119,949 g/ekor/hari. Hal ini kurang  sesuai 

dengan pernyataan menurut  Anonimous (2011) konsumsi 

pakan  ayam  petelur  strain  isa  brown  saat umur  70-76  

minggu  yaitu 113g/ekor/hari.Kandungan  nutrien  

feeddidalam pakan imbuhan seperti  Zn  dapat  meningkatkan  

nafsu  makan  ayam.   Zn  merupakan mikromineral  yang  

tersebar  di  dalam  jaringan hewan,  manusia,  dan  tumbuhan  

serta  terlibat dalam  fungsi  metabolisme.   Zn  berperan  juga 

dalam  fungsi  berbagai  enzim,  meningkatkan nafsu  makan,  

produksi  telur,  daya  tetas  telur dan  pertumbuhan  tulang  

dan  bulu  pada  ayam petelur  (Burhan,  2013).   Dengan  

demikian, konsumsi  pakan  ayam  yang  mendapat tambahan 
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pakan imbuhancenderung  lebih  tinggi daripada tanpa 

penambahan pakan imbuhan. 

Berdasarkan data numerik konsumsi  pakan  P3 atau 

penambahan1,05% pada  perlakuan  yang  ditambahkan  pakan 

imbuhan cenderung  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  

perlakuan  tanpa  penambahan  pakan imbuhan(Tabel  5).  Hal  

ini  karena  pakan  yang  ditambahkan pakan imbuhan dapat 

meningkatkan palatabilitas pakan yang  menyebabkan  

konsumsi  pakan  cenderung  meningkat. Pakan imbuhan yang 

terkandung yaitu vitamin, mineral, asam amino dan 

acidifier.Vitamin  B  dalam pakan imbuhanmemiliki  peran  

dalam  meningkatkan  nafsu  makan ayam.Menurut  PT 

Medion (2015), vitamin B komplek dapat membantu 

meningkatkan proses metabolisme  sehingga  pemanfaatan  

nutrisi lebih  optimal.dampaknya,  rasa  lapar  akan lebih  

cepat  muncul  dan  nafsu  makan  ayam akan  meningkat.  

Meningkatnya  nafsu  makan ayam  tentu  akan  meningkatkan  

jumlah konsumsi pakannya. 

 

4.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 

Tabel5 dapat dilihat bahwa secara berturut-turut Hen Day 

Production (HDP) mulai dari yang terendah hingga tertinggi 

adalah pada perlakuan P0 (77,54±8,56), P2 (82,42±7,86) , P1 

(82,62±9,5) dan P3 (86,90±7,85). Pengaruh perlakuan 

terhadap Hen Day Production diketahui lebih lanjut dengan 

melakukan analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Hen 

Day Production (HDP). Hasil analisis statistik (Lampiran 3) 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak berbeda yang nyata 

terhadap Hen Day Production(HDP). Hen Day Production 
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(HDP) yang  tidak  berbeda  nyata terjadi  karena konsumsi 

pakan antara perlakuan tidak berbeda nyata. Produksi telur 

harian Hen Day Production (HDP)  relatif  sama.   Konsumsi 

pakan yang tidak berbeda nyata menyebabkan  hasil  

metabolisme  nutrisi  dari  pakan menghasilkan persentase Hen 

Day Production relatif sama. Persentase  Hen Day 

Production(HDP) selama  penelitian (77,54-86,90%)  pada  

umur  70-76  minggu. Menurut  Anonimous (2011),  

persentase  Hen Day Production (HDP) ayam  strain isa  

brown  yaitu  77-81%  pada  umur  produksi 70-76 minggu. 

Hasil penelitian yang menunjukan hasil yang tidak 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap Hen Day Production (HDP) 

ini memiliki kesamaan dengan penelitianSihaloho, dkk., 

(2012) tentang penambahan vitamin A atau E maupun 

kombinasinya terhadap produksi telur harian menunjukkan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap produksi telur harian. 

MenurutScott,et al., (1992)produksi telur yang fluktuatif 

disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah 

jumlah konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang tinggi akan 

menghasilkan produksi telur yang tinggi, hal ini yang 

berpengaruh adalah kondisi ternak, dalam hal ini yang 

berpengaruh yaitu bobot badan dan uniformity yang 

standart.Tinggi rendahnya konsumsi proteindan energi secara 

fisiologis berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan.  

Berdasarkan data numerik perlakuan pada P3 atau 

penambahanpakan imbuhan 1,05% memberikan efek yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan P0 (jika dihitung HDP 

mengalami peningkatan sebesar 9,36%) cenderung 

meningkatkaan Hen Day Production (HDP) semakinbanyak 

penambahan pakan imbuhan semakin meningkat Hen Day 

Production (HDP). Pakan Imbuhan “UB Feed” yangdigunakan 
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memiliki indikasi dapat mengoptimalkan produktivitas ayam, 

nutrisi yang terdapat pada pakan imbuhan yaitu vitamin, 

mineral, dan acidifier.Kandungan yang  terkandung  di  

dalamnya seperti  vitamin dibutuhkan  agar  penyerapan nutrisi  

menjadi  efisien. Bersama  dengan vitamin  A,  vitamin  B  

sangat  penting  untuk membantu  ayam  dalam  aktivitas 

metabolismenya  dan  untuk  mempertahankan serta  

meningkatkan  kemampuan  bertelur. Demikian  juga  vitamin  

C  dan  E  yang  sama-sama  dapat  meningkatkan  ketahanan  

ayam terhadap stres dan membantu mempertahankan 

kesehatan  ayam  (Burhan,  2013) dan Menurut Soltan (2008) 

menyatakan bahwa penambahan asam organik pada ayam 

petelur dapat memperbaiki produksi telur, serta asam-asam 

organik juga dapat meningkatkan kelarutan bahan pakan, 

pencernaan dan penyerapan nutrisi. 

 

4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 

Tabel 5 dapat dilihat bahwa penggunaan pakan imbuhan 

dalam pakan memberikan efek positif terhadap nilai egg mass. 

Nilai egg mass cenderung meningkat dengan penambahan 

pakan imbuhan. Secara berturut-turut egg mass mulai dari 

yang terendah hingga tertinggi adalah perlakuan P0 

(50,69±5,93), P1 (53,52±6,20), P2 (54,26±6,20) dan P3 

(57,64±5,11). Pengaruh perlakuan terhadap egg mass dapat 

diketahui dengan melakukan analisis statistik pengaruh 

perlakuan terhadap egg mass.Egg mass  ayam  petelur  strain  

isa  brown  saat umur  76  minggu  yaitu 49,7 g (Anonimous, 

2011). Hasil penelitian yang menunjukan hasil yang tidak 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap Egg masspada Lampiran 4. 
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Hal ini disebabkan Egg mass tidak berpengaruh karena Hen 

Day Production tidak berpengaruh. Egg mass adalah perkalian 

antara persentase produksi telur dengan rata-rata bobot telur 

jika salah satu tidak berpengaruh maka akan mempengaruhi 

yang lain. 

 Rata-rata bobot telur dipengaruhi oleh konsumsi  

pakan  yang  tidak berbeda  menyebabkan  nutrisi  yang  

diterima oleh  ayam  seperti  protein,  asam  amino, vitamin, 

mineral dan yang lainnya relatif sama sehingga  menghasilkan  

telur  dengan  bobot yang relatif sama.Novak et al (2006) 

menambahkan bahwa massa telur juga ditentukan oleh asupan 

protein pada masa bertelur. Massa telur dipengaruhi oleh 

bobot albumin dan kuning telur, yang sebagian besar terdiri 

dari protein, oleh karenanya tinggi asupan protein 

menyebabkan tingginya massa telur. Menurut Amrullah 

(2004) penggunaan massa telur (egg mass) dibandingkan 

jumlah telur merupakan cara terbaik untuk menyatakan 

perbandingan kemampuan produksi antar kelompok atau galur 

unggas oleh akibat pemberian makanan dan program 

pengolaan yang lebih baik 

Berdasarkan data numerik perlakuan P3 atau 

penambahan pakan imbuhan 1,05%memberikan pengaruh 

yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan dan 

dapat meningkatkan egg mass.Hal tersebut diduga karena 

adanya kandungan asam sitrat dan asam-asam lain pada 

acidifier yang dapat menurunkan pH usus pada sistem 

pencernaan dan dapat meningkatkan aktivitas enzimatik 

sehingga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dalam 

pakan.Peningkatan penyerapan pakan dapat memaksimalkan 

produksi sehingga produksi telur dapat meningkat dan 

berproduksi secara maksimal. Menurut Hyden (2000) bahwa 
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mekanisme kerja dari acidifier adalah sebagaipenurun pH pada 

daerah usus halus dan usus besar.Usus halus merupakan 

tempat utama pencernaan dan absorbsi zat makanan. 

Penurunan pH akan memaksimalkan kerja enzim serta 

memaksimalkan penyerapan nutrisi dalam usus halus. Fungsi 

lain dari acidifier adalah sebagai pengontrol jumlah mikroba 

tidak menguntungkan akibat pH yang rendah. 

 

4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 

Tabel5dapat dilihat bahwa secara berturut-turut konversi 

pakan mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah 

perlakuan P3 (2,11±0.19), P2 (2,24±0.27), P1 (2,28±0.31) dan 

P0 (2,41±0.32). Pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan 

dapat diketahui dengan melakukan analisis statistik pengaruh 

perlakuan terhadap konversi pakan. Hasil penelitian yang 

menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata (P<0,05)konversi 

pakan. Hal ini disebabkan karena konsumsi dan egg mass 

tidak berpengaruh. konsumsi  pakan  dan  egg mass  yang  

tidak  berbeda  juga.   Konsumsi pakan memegang  peranan  

penting  dalam proses  penyerapan  nutrisi  pakan  yang  akan 

digunakan dalam pembentukan telur. 

Dibandingkan konversi pakan ayam  petelur  strain  

isa  brown  saat umur  76  minggu  adalah sebesar 2,28 

(Anonimous, 2011). Berbeda dengan hasil nilai konversi 

terendah pada penelitian yaitu  sebesar 2,11±0,19. Nilai 

konversi pakan berbanding terbalik dengan nilai efisiensi 

pakan. Semakin rendah nilai dari konversi pakan, maka 

menunjukan bahwa efisiensi penggunaan pakan semakin baik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada lampiran6menunjukan 
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bahwa penambahan pakan imbuhan memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan. Menurut 

Anggorodi (1994)nilai konversi pakan dapat dinyatakan 

sebagai ukuran efisiensi pakan yang menggambarkan tingkat 

kemampuan ternak untuk merubah pakan menjadi sejumlah 

produksi telur dalam satuan waktu tertentu semakin rendah 

angka konversi pakan semakin baik karena penggunaan pakan 

lebih efisien. 

Berdasarkan data numerikperlakuan P3 atau 

penambahan pakan imbuhan 1,05%dapat menurunkan 

konversi pakan ayam petelur. Penurunan konversi pakan 

dengan penambahan pakan imbuhan 1,05%pakan erat 

hubungan dengan pakan  yang  efisien  dapat  diperoleh dari  

kandungan  nutrisi yang  seimbang  seperti kandungan  

protein,  mineral,  vitamin dan acidifier.Campuran asam 

organik dalam pakan imbuhan juga dapat menekan jumlah 

bakteri patogen sehingga tidak dapat berkembang dengan 

kondisi pH rendah yang menyebabkan penyerapan pakan akan 

lebih maksimal. Saputra, Suthama dan Mahfudz (2014) 

menjelaskan bahwa Asam sitrat mampu menurunkan pH 

saluran pencernaan (tembolok, ventrikulus dan usus), menekan 

pertumbuhan bakteri patogen serta meningkatkan 

pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) yang memberikan 

kontribusi terhadap proses pencernaan sehingga pemanfaatan 

protein menjadi lebih baik.  

 

4.5  Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai IOFC  

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 

Tabel5 dapat dilihat bahwa penggunaan pakan imbuhan dalam 

pakan memberikan efek positif terhadap nilai Income Over 
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Feed Cost.Nilai Income Over Feed Cost cenderung meningkat 

dengan penambahan pakan imbuhan. Secara berturut-turut 

IOFC mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah 

perlakuan P0 (478.72±123.34), P1 (533.21±128.93), P2 

(544.49±128.96), P3(610.51±106.26).Signifikasi pengaruh 

penambahan pakan imbuhan pada ayam petelur terhadap 

Income Over Feed Cost (IOFC) diketahui dengan melakukan 

analisis data secara statistik. Hasil analisis pada 

lampiran7menunjukan bahwa penambahan pakan imbuhan 

pada ayam petelur memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P<0,05) terhadap Income Over Feed Cost (IOFC).  Hal ini 

diduga disebabkan konversi pakan tidak berpengaruh dan 

harga pakan yang lebih mahal dibanding perlakuan kontrol. 

IOFC (Income Over Feed Cost) merupakan perbandingan 

antara pendapatan usaha dan biaya pakan. Pendapatan usaha 

merupakan perkalian antara hasil produksi peternakan dengan 

harga produksi, sedangkan biaya pakan adalah jumlah biaya 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan kilogram produk ternak 

(PT. Medion, 2015). Perhitungan IOFC dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara pendapatan melalui penjualan telur 

dengan biaya pakan yang digunakan dalam periode tertentu 

Berdasarkan data numerik perlakuan P3 atau 

penambahan pakan imbuhan 1,05% memberikan pengaruh 

yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan 

yang lain. Peningkatan ini diduga karena pengoptimalan 

penyerapan pakan sehingga produksi telur ayam lebih bagus 

dengan pakan yang cukup.Konsumsi  pakan  dan  bobot  telur 

juga  memegang  peranan  yang  cukup  penting  terhadap  

nilai IOFC, hal ini berkaitan dengan jumlah pakan yang  

dikonsumsi  oleh  ayam  untuk menghasilkan telur. Menurut 

Widjastuti dan Endang (2008) bahwa semakin banyak pakan 
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yang dikonsumsi maka semakin tinggi pula nilai dari IOFC, 

namun efisiensi pakan akan mengurangi biaya pakan sehingga 

dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Nilai 

IOFC juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan dan 

harga jual dari telur.  

 

 


