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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil pengaruh dari 

penambahan kombinasi aditif pakan berupa tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam 

pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day 

Production (HDP), egg mass, konversi pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC) yang dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap penampilan produksi ayam petelur 

Perlakuan Variabel Pengamatan 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/hari)** 

HDP 

(%) 

Egg Mass (g) 

* 

Konversi 

Pakan 

IOFC 

(Rp/butir)* 

P0 115,91±0,32
A 

84,71±4,36 53,33±2,65
a 

2,20±0,10 356,25±47,64
a 

P1 117,55±0,58
AB 

92,43±1,66 59,25±1,41
b 

2,00±0,04 437,26±24,63
b 

P2 117,68±1,19
B 

89,79±5,74 57,54±3,97
ab 

2,08±0,15 388,69±70,22
ab 

P3 118,14±0,72
B 

88,00±5,85 54,64±2,67
a 

2,18±0,12 316,90±48,98
a 

Keterangan: (*) 
a-b

 menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

(**) 
A-B

 menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan merupakan indikator penting dalam memenuhi kebutuhan energi 

ternak baik untuk kebutuhan hidup pokok maupun produksi. Konsumsi pakan merupakan 

selisih antara jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah pakan sisa selama periode 

pemeliharaan. Data perhitungan analisis statistik konsumsi pakan terdapat pada Lampiran 2, 

sedangkan rataan nilai konsumsi pakan ayam petelur selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 

6. Hasil rataan konsumsi pakan (g/ekor/hari) dari yang terendah hingga tertinggi adalah P0 

(115,91±0,32), P1 (117,55±0,58), P2 (117,68±1,19), P3 (118,14±0,72).   

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan aditif pakan berupa kombinasi 

tepung daun cincau hitam dan probiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 6 didapatkan hasil semakin tinggi level aditif pakan yang diberikan 

semakin tinggi konsumsi pakan. Hal ini diduga aditif pakan berupa kombinasi tepung daun 

cincau hitam dan probiotik dapat meningkatkan konsumsi pakan. Zat aktif berupa minyak atsiri 

dan flavonoid dari daun cincau dapat meransang sistem sensorik yang sangat berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan. Bau dan rasa yang dihasilkan menstimulasi sistem saraf pusat 

sehingga merangsang ternak untuk mengkonsumsi pakan lebih banyak. Hal ini didukung oleh 

penelitian Ulfah (2006) zat aktif tanaman dapat menstimulasi saraf pusat yang selanjutnya 

dapat meningkatkan jumlah saliva dan produksi asam lambung sehingga berpengaruh positif 

terhadap pencernaan zat-zat makanan. Menurut Magdalena dkk (2013) Minyak atsiri 

merupakan metabolik sekunder tanaman yang bersifat lipofilik dan bertanggung jawab pada 

aroma serta warna tanaman, sedangkan flavonoid adalah bagian dari komponen senyawa fenol 

yang berguna sebagai penambah nafsu makan, meningkatkan peforma ternak serta peningkatan 

imunitas humoral.  
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 Probiotik dalam pakan akan menekan bakteri patogen didalam saluran pencernaan dan 

menjaga kesehatan ternak dengan melakukan kompetisi tempat pelekatan dan nutrien. Hal ini 

didukung oleh Soeharsono (2010) bahwa penambahan probiotik dapat meningkatkan konsumsi 

pakan karena gangguan dari bakteri patogen berkurang. Berkurangnya bakteri patogen didalam 

organ pencernaan karena adanya translokasi mikroflora oleh probiotik.  

 Konsumsi pakan pada setiap perlakuan tidak berbeda jauh dengan rataan yaitu 117 

g/ekor/hari. Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan mempunyai kandungan energi 

pakan yang sama. Menurut Prawitya dkk (2015) sifat unggas dalam mengkonsumsi pakan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan energi hidup pokok dan reproduksi sehingga semakin tinggi 

energi dalam pakan semakin rendah konsumsi dan begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung 

oleh NRC (1994) bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: bobot badan, 

bentuk pakan, kandungan nutrisi pakan terutama energi, tahap produksi, penyakit dan 

lingkungan. Temperatur lingkungan yang tinggi dapat mengakibatkan ayam lebih banyak 

minum sehingga dapat mengurangi konsumsi pakan. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Hen Day Production (HDP) 

 Hen Day Production (HDP) merupakan salah satu indikasi yang digunakan untuk 

mengetahui persentase produksi telur pada hari itu dan dapat diukur dengan cara 

membandingkan antara produksi telur dengan jumlah ayam petelur yang hidup pada hari itu. 

Data perhitungan statistik HDP dapat dilihat pada Lampiran 4, sedangkan rataan nilai HDP 

ayam petelur selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil rataan HDP (%) yang tertinggi 

hingga terendah adalah P1 (92,43±1,66), P2 (89,79±5,74), P3 (88,00±5,85), P0 (84,71±4,36). 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan aditif pakan berupa kombinasi 

tepung daun cincau hitam dan probiotik pada pakan ayam petelur tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap HDP. Hal ini diduga karena daun cincau hitam mengandung zat 

antinutrisi berupa tannin dan saponin yang dapat mempengaruhi mikroflora usus halus. 

Menurut Magdalena dkk (2013) tannin merupakan senyawa polifenol kompleks yang 

dihasilkan oleh tanaman. Penggunaan tannin dalam kadar rendah dapat meningkatkan efisiensi 

mikroba dan memiliki efek antioksidan, sedangkan dalam kadar tinggi dapat mengurangi 

kemampuan ternak dalam mencerna protein dan karbohidrat. Hal ini didukung oleh Cheeke 

(2001) bahwa saponin adalah senyawa hasil metabolik sekunder yang dihasilkan tanaman. 

Penggunaan saponin pada monogastrik dalam kadar rendah dapat meningkatkan kualitas dan 

produksi ternak, sedangkan dalam kadar tinggi memiliki efek antinutrisi. Natsir, Sjofjan dan 

Muharlien (2015) melaporkan bahwa jumlah saponin dan tannin daun cincau hitam yang 

dilarutkan dalam air sebanyak 0,62% dan 262,5 mg/100 mL. Penambahan aditif pakan berupa 

daun cincau hitam dan probiotik pada level 0,5% menunjukkan nilai produksi telur harian 

dengan nilai tertinggi namun semakin menurun pada level 1,0% dan 1,5%. Penambahan aditif 

pakan berupa kombinasi tepung daun cincau hitam dan probiotik pada level 1,0 % dan 1,5% 

dapat menurunkan jumlah koloni bakteri patogen maupun non patogen, sehingga penyerapan 

zat makanan tidak maksimal dimana semakin banyak aditif pakan yang ditambahkan maka 

akan semakin banyak zat antinutrisi yang masuk kedalam tubuh ternak sehingga produksi telur 

yang dihasilkan menurun. 

Hen Day Production (HDP) pada perlakuan P1 (0,5%), P2 (1,0%), dan P3 (1,5%)  

memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada perlakuan kontrol. Hal ini disebabkan oleh 

kandungan zat aktif pada daun cincau hitam dan Bakteri Asam Laktat (BAL) yang terdapat 
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pada probiotik dapat membantu proses pencernaan zat makanan dalam pakan sehingga 

penyerapan nutrisi terjadi secara optimal. Zat aktif berupa flavonoid mempunyai sifat 

antibakteri yang dapat mengoptimalkan saluran pencernaan. Mekanisme kerja flavonoid adalah 

dengan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki 

lagi. Pemberian probiotik akan memberikan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan 

sehingga bakteri patogen dapat ditekan populasinya melalui pengaruh antibakteri probiotik dan 

pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dari pakan dan menjaga kesehatan 

ternak (Karyantina, 2007). Nutrisi yang terserap sebagian besar akan digunakan oleh tubuh 

untuk proses produksi telur. Faktor lain yang mempengaruhi produksi telur adalah protein 

pakan. Protein merupakan salah satu bahan dasar pembentukan hormon pada kelenjar 

hipotalamus yang dapat berperan dalam proses pembentukan telur. Apabila sekresi hormon 

pada kelenjar hipotalamus tidak terhambat maka proses pembentukan telur akan berjalan 

dengan normal. Kandungan protein pakan yang diberikan pada penelitian ini dapat mencukupi 

kebutuhan zat makanan yang diperlukan oleh ayam petelur pada umur 18 minggu keatas 

sebesar 19%. Kadar pemberian protein tersebut dapat dikonversi menjadi telur. Hal ini 

didukung oleh Lengkong dkk (2015) bahwa semakin tinggi kandungan protein dalam pakan 

maka semakin tinggi pula produksi telur yang dihasilkan.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Egg Mass 

 Egg mass atau massa telur merupakan hasil kali antara berat telur dengan HDP. 

Penggunaan massa telur atau egg mass adalah salah satu cara terbaik dalam evaluasi 

kemampuan produksi unggas. Data perhitungan statistik egg mass dapat dilihat di Lampiran 6, 

sedangkan rataan nilai egg mass ayam petelur selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Hasil rataan egg mass (g) yang tertinggi hingga terendah adalah P1 (59,25±1,41), P2 

(57,54±3,97), P3 (54,64±2,67), P0 (53,33±2,65).  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan aditif pakan berupa kombinasi 

tepung daun cincau hitam dan probiotik pada pakan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap egg 

mass. Penambahan aditif pakan berupa kombinasi tepung daun cincau hitam dan probiotik 

sebanyak 0,5% dan 1% mampu meningkatkan rataan egg mass. Hal ini dikarenakan 

penambahan aditif pakan tersebut mampu mengoptimalkan proses penyerapan nutrisi pakan di 

dalam saluran pencernaan terutama usus halus yang kemudian akan dimanfaatkan oleh tubuh 

untuk tujuan produksi. Peningkatan penyerapan nutrisi pada usus halus akan diikuti oleh 

peningkatan produksi telur yang dihasilkan. Kandungan protein dan asam amino yang telah 

terserap sempurna oleh tubuh  akan berpengaruh pada berat telur yang dihasilkan.  

 Perlakuan P1 dengan penambahan aditif pakan level 0,5% memiliki nilai egg mass yang 

tertinggi dari perlakuan lainnya. Nilai egg mass yang tinggi pada penambahan level 0,5% 

disebabkan karena berat telur dan HDP pada P1 menunjukkan nilai yang tinggi dari pada 

perlakuan lain. Berat telur dan produksi telur harian berbanding lurus dengan nilai egg mass. 

Hal ini didukung oleh penelitian Suherman dkk (2015) bahwa produksi telur harian dan berat 

telur mempengaruhi egg mass, jika salah satu atau kedua faktor semakin tinggi maka nilai egg 

mass juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Pembentukan telur terjadi secara 

maksimal pada penambahan aditif pakan level 0,5% dikarenakan zat antinutrisi seperti saponin 

dan tannin pada daun cincau hitam tidak terlalu banyak masuk kedalam tubuh ternak, sehingga 

jumlah mikroflora dalam usus halus tidak terganggu. Salah satu mikroflora usus adalah BAL. 

BAL dalam usus diperlukan untuk membantu memaksimalkan sistem pencernaan zat makanan.  
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Hasil analisis pada Tabel 6 menunjukkan bahwa egg mass yang dihasilkan memiliki 

kisaran normal yaitu 59,25% jika dibandingkan dengan hasil penelitian Mandalawi et.al. 

(2015) melaporkan bahwa nilai egg mass lohmann brown yang diberikan lesitin dalam pakan 

sebanyak 40 g/kg mampu meningkatkan egg mass hingga 58,8% dengan rataan bobot telur 

61,8% dan HDP 95,2%.  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan ukuran efisiensi pakan yang menggambarkan tingkat 

kemampuan unggas untuk merubah pakan menjadi setiap gram telur dalam waktu tertentu. 

Nilai konversi pakan menunjukkan tingkat penggunaan pakan ayam petelur, jika nilai konversi 

pakan semakin kecil maka penggunaan pakan semakin efisien dan begitu pula sebaliknya. Data 

perhitungan statistik konversi pakan dapat dilihat pada lampiran 8, sedangkan rataan nilai 

konversi pakan ayam petelur selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil rataan 

konversi pakan dari yang terendah hingga tertinggi adalah P1 (2,00±0,04), P2 (2,08±0,15), P3 

(2,18±0,12), P0 (2,20±0,10).  

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan kombinasi tepung daun cincau 

hitam dan probiotik sebagai aditif pakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konversi 

pakan. Hal ini diduga karena selisih besar atau kecilnya pakan yang dikonsumsi dan produksi 

telur yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh Prawitya dkk (2015) bahwa angka efisiensi pakan 

dipengaruhi oleh konsusmi pakan. Konsumsi pakan yang tinggi apabila tidak diikuti dengan 

produksi yang tinggi akan menyebabkan nilai konversi pakan yang rendah. Konsumsi pakan 

pada P1 memiliki rataan yang sama dengan perlakuan lain, namun HDP pada P1 merupakan 

HDP tertinggi dari perlakuan lain sehingga nilai konversi pakan akan menurun. Hal ini 

disebabkan karena pemberian kombinasi tepung daun cincau hitam dan probiotik sebagai aditif 

pakan dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Kandungan 

senyawa fitokimia (saponin, flavonoid, dan tannin) dari daun cincau dapat meningkatkan 

kecernaan zat makanan didalam saluran pencernaan sehingga zat makanan yang dikonsumsi 

dapat dicerna, diserap dan dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan produksi dan 

reproduksi. Kandungan zat aktif berupa flavonoid pada cincau hitam dapat mempengaruhi 

jumlah koloni mikroba dalam usus halus. Hasil penelitian Rofik (2016) menunjukkan bahwa 

jumlah koloni BAL yang diberi tepung daun cincau hijau pada level 1% memiliki koloni yang 

tinggi yaitu 8,45 log CFU/g. Sifat bakteriosin pada zat aktif daun cincau dapat memberikan 

efek antagonis terhadap pertumbuhan bakteri patogen sehingga menurunkan pertumbuhan 

bekteri serta memperbaiki mikroflora dalam usus. Hal ini didukung oleh Samantha et al (2010)  

yang menyatakan bahwa dengan penambahan probiotik BAL mampu meningkatkan produksi 

asam lemak berantai pendek dan menurunkan produksi ammonia. Asam rantai pendek berperan 

dalam menstimulasi perbanyakan sel epitel usus sehingga permukaan vili lebih luas untuk 

absorbsi zat makanan masuk kedalam aliran darah sehingga efisiensi pakan dapat terjadi secara 

maksimal. 

 Konversi pakan pada perlakuan P3 dengan penambahan aditif pakan level 1,5% 

memiliki nilai konversi pakan yang tertinggi daripada perlakuan lainnya, yang artinya efisiensi 

pakan pada perlakuan P3 sangat rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga 

karena jumlah zat antinutrisi seperti saponin dan tannin pada cincau yang masuk dalam sistem 

pencernaan lebih banyak dibanding perlakuan P1 (0,5%) dan P2 (1,0%) sehingga proses 

pencernaan tidak berjalan secara maksimal. Pemberian probiotik yang terlalu banyak dapat 
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mengakibatkan kompetisi zat makanan oleh mikroba didalam usus. Zat makanan yang masuk 

akan dikonsumsi sendiri oleh koloni BAL didalam usus halus sehingga zat makanan tidak bisa 

diabsorbsikan ketubuh inangnya secara maksimal. Menurut Hasil penelitian Lacy dan Vest 

(2000) bahwa  konversi pakan dipengaruhi oleh genetik ayam, kualitas pakan, penyakit, 

temperatur, sanitasi kandang, ventilasi, pengobatan dan manajemen kandang. 

 Rataan konversi pakan pada penelitian ini adalah 1,84-1,90. Hasil ini lebih rendah dari 

penelitian Leeson dan Summer (1991) yang memiliki konversi pakan sebesar 2,25 pada umur 

ayam 28-30 minggu. Penurunan nilai konversi pakan berbanding terbalik dengan kualitas 

pakan yang diberikan kepada ternak. Hal tersebut menandakan bahwa pakan yang diberikan 

dapat dikonversi menjadi telur dan penambahan kombinasi tepung daun cincau hitam dan 

probiotik sebagai aditif pakan dapat meningkatkan efisiensi pakan dan menurunkan nilai 

konversi pakan. 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost (IOFC)  

 Income Over Feed Cost (IOFC) adalah selisih antara pendapatan usaha peternakan 

terhadap biaya pakan. Menurut Allama dkk (2012) IOFC merupakan pendapatan kotor yang 

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari hasil penjualan telur dengan biaya pakan 

yang dikeluarkan. Faktor IOFC dalam usaha peternakan harus diperhatikan karena pemenuhan 

kebutuhan pakan mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Data perhitungan statistik IOFC 

dapat dilihat di Lampiran 10, sedangkan rataan nilai IOFC ayam petelur selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil rataan IOFC (g/butir) yang tertinggi hingga terendah adalah 

P1 (437,26±24,63), P2 (388,69±70,22), P3 (356,25±47,64), P0 (316,90±48,98).  

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan aditif pakan berupa kombinasi 

tepung daun cincau hitam dan probiotik pada pakan menunjukan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap IOFC. Hal ini diduga bahwa kandungan zat aktif daun cincau hitam dan 

probiotik mampu mengoptimalkan proses penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan 

sehingga nutrisi yang terserap dapat digunakan untuk tujuan produksi telur. Hal ini didukung 

oleh Suherman dkk (2015) bahwa semakin tinggi efisiensi pakan yang diubah menjadi telur 

maka semakin tinggi nilai IOFC yang didapatkan. Nilai IOFC selain dipengaruhi oleh produksi 

telur juga dipengaruhi oleh harga telur dipasaran, dimana nilai IOFC didapat dari produksi telur 

dikalikan harga telur kemudian dikurangi dengan konsumsi pakan dikalikan dengan harga 

pakan.  

 Perlakuan P1 dengan penambahan aditif pakan dengan level 0,5% menunjukan angka 

IOFC yang tertinggi yaitu sebesar  437,26±24,63 dan menurun pada perlakuan P2 (1,0%) dan 

P3 (1,5%). Hal ini disebabkan oleh besar atau kecilnya selisih antara penjualan telur dan biaya 

pakan yang dikeluarkan. Faktor harga pakan basal dan aditif pakan sangat mempengaruhi besar 

pendapatan yang diterima. Harga pakan meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan 

kombinasi tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam pakan perlakuan. Harga daun cincau 

hitam Rp. 33.000 per kg dan harga probiotik Rp. 25.000 per liter. Harga pakan ayam petelur 

masing-masing perlakuan adalah P0 (Rp. 5208 per kg), P1 (Rp. 5353 per kg), P2 (Rp.5498 per 

kg), P3 (Rp. 5643 per kg). Harga pakan P0 walaupun lebih rendah dari P1, tetapi IOFC P1 lebih 

baik karena konversi pakan P1 lebih rendah daripada P0. Nilai konversi pakan yang semakin 

rendah akan menurunkan biaya pakan dan keuntungan peternak dapat dicapai secara maksimal. 

Faktor yang mempengaruhi IOFC antara lain adalah harga telur, harga pakan, produksi telur, 

konsumsi pakan dan konversi pakan.  


