
PENGARUH PENAMBAHAN BIOFECTA TERHADAP 
KINERJA AYAM JANTAN TIPE PETELUR  

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh : 

Arif Windarto 
NIM. 0210510010 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2006 
 
 



RIWAYAT HIDUP 
 

Penulis dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Juni 1982 sebagai putra 

bungsu pasangan Bapak Wardjan dan Sri Windarti. 

Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh yaitu tahun 1995 lulus Sekolah 

Dasar (SD) Negeri Kadipaten I Bojonegoro. Setelah lulus penulis melanjutkan di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri I Bojonegoro, dan pada kelas 2 , penulis pindah 

sekolah ke SLTP Negeri III Tuban hingga tamat pada tahun 1999 . Pada tahun 2001 

tamat dari Sekolah Menengah Umum (SMU)  II Tuban. Tahun yang sama penulis 

mendaftar di program DI PIKSI-ITS, wisuda tahun 2002, kemudian mengikuti Sistem 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2002. Sejak itu penulis terdaftar sebagai 

mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Aktivitas kemahasiswaan yang pernah dilakukan penulis selama kuliah antara 

lain aktif di Forum Mahasiswa Studi Ilmu Peternakan (FORMASTER) periode 2003-

2005 sebagai Ketua bidang Wirausaha, dan pernah ikut dalam kepanitiaan dan peserta 

Diklat Inseminasi Buatan (IB) domba tahun 2003-2004. Aktivitas lain yang pernah 

dilakukan antara lain pernah ditunjuk sebagai pengurus Ikatan Alumni Fakultas 

Peternakan (IKAFAPET) sebagai administrator periode 2005-2006 dan sebagai asisten 

mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak periode 2003-2006, asisten mata kuliah Fisiologi 

Reproduksi periode 2004-2005, asisten mata kuliah Manajemen Reproduksi Ternak 

periode 2005-2006, asisten mata kuliah Inseminasi Buatan periode 2005-2006, asisten 

mata kuliah Manajemen Ternak Unggas periode 2006.  

 

 



KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLah SWT dan Nabi Muhammad saw 

atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

: PENGARUH PENAMBAHAN BIOFECTA TERHADAP KINERJA AYAM 

JANTAN TIPE PETELUR. Penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Kedua oaring tua yang selalu mendoakan, membiayai, memberikan semangat dan 

kasih sayang yang tak terhingga. 

2. Bapak Ir.Wiharto, MS selaku dosen pembimbing utama, atas bimbingan dan 

kemudahan selama penyelesaian skripsi. 

3. Ibu Ir. Hj. Muharlien, MP selaku pembimbing pendamping , atas bimbingan, 

kemudahan, semangat selama penyelesaian skripsi. 

4. Teman-teman Jurusan Produksi Ternak angkatan 2002 dan adik tingkat devinta  yang 

pernah memberi semangat dan bantuan selama penelitian. 

5. Teman satu rumah PengPeng, Beni thanks pinjaman komputernya, dan erik. 

 

  Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan naskah skripsi ini sehingga dapat 

berguna bagi pembaca. 

 

Malang, Juli 2006 

Penulis 

 

 



ABSTRACT 

THE EFFECT OF THE BIOFECTA ON EGG TYPE COCKS PERFORMANCE 
 
This research was carried out at Yono farm, Sumbersekar Batu since February 

7th until April 4th 2006. 
The aim was to study the effect of the biofecta on egg type cocks performance 

anf how much biofecta addition for best performance. 
The experiment were use 50 cocks stains Lohmann brown of 14 days old, 

average body weight 135,63+ 9,98 gram and the coefficient of variation 7,36 percents. 
The variables were observed feed consumption, body weight gain, and feed conversion. 
The use individual cage with size 40x40X60 cm (pxlxt), contain two cock. The lighting 
use to warm air. Every cage available feeder and drinker. Equipment usage is 
thermometer, hygrometer, digital scale, spuit. The research were conducted using  
Completely Randomized Design (CRD). There are five treatments  are without biofecta 
(P0), added 1 ml biofecta (P1), added 2 ml biofecta (P2), added 3 ml biofecta (P3), added 
4 ml biofecta (P4) on drinks water. The data were subjected to analysis of variance and if 
there are significant different can be continued with Least Significant Different (LDS). 

The statistical analysis showed that were no significant different of feed 
consumption every experiment. Average body weight gain there are P0 (718,58+41,65), 
P1 (765,78+52,62), P2 (817,26+50,81), P3 (801,52+63,64), P4 (781,22+31,25). The 
added biofecta to give significant different (P<0,05) on body weight gain with added 2 ml 
biofecta/liter water (P2) (817,26+50,81). Average feed conversion  there are P0 
(2,46+0,12), P1 (2,34+0,09), P2 (2,23+0,17), P3 (2,33+0,09), P4 (2,26+0,09). Feed 
conversion, added biofecta give too significant different (P<0,05) on added 2 ml biofecta/ 
liter water (P2) (817,26+50,81). 

The result of the research indicated that added biofecta in drinks water egg type 
cocks non significant on feed consumption. Added biofecta in drinks water egg type 
cocks that average body weight gain and feed conversion to give significant different 
(P<0,05), and for best performance is P2 (817,26 gram/2,23). The egg type cocks to 
increase productivity in breeding, recomended added 2-3 ml biofecta/liter on drinks 
water. 

 
 
 
 

Keyword : egg type cocks, biofecta, feed consumption, body weight gain, feed 
conversion. 

 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN 

 
PENGARUH PENAMBAHAN BIOFECTA TERHADAP KINERJA  

AYAM JANTAN TIPE PETELUR. 
  
 Penelitian ini dilaksanakan di desa Sumbersekar Kecamatan Dau Malang. 
Pengambilan data dimulai tanggal 7 Februari sampai dengan 4 April 2006. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan biofecta terhadap 
kinerja ayam jantan tipe petelur dan pada penambahan berapa biofecta dapat memberikan 
kinerja  tertinggi pada ayam jantan  tipe petelur. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 ekor                              
DOC ayam jantan tipe petelur strain Lohmann brown berumur 14 hari dengan rata-rata 
bobot badan 135,63+9,98 gram, variabel pengamatan meliputi: konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, dan konversi pakan. Menggunakan kandang individu dengan 
ukuran tiap petak 40x40 cm yang akan dihuni dua ekor.  Bola lampu digunakan sebagai 
penghangat. Tiap petak dilengkapi dengan satu wadah pakan, minum. Alat yang 
digunakan adalah thermometer, hygrometer, timbangan digital, spuit. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Perlakuan yang dilakukan ada lima diantaranya perlakuan P0 (tanpa 
penambahan), P1 (penambahan 1 ml), P2 (penambahan 2 ml), P3 (penambahan 3 ml), P4 
(penambahan 4 ml). Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan jika terdapat 
perbedaan yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT)., 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biofecta tidak memberikan 
pengaruh terhadap konsumsi pakan pada masaing-masing perlakuan. Rataan pertambahan 
bobot badan sebagai berikut P0 (718.58±41.65), P1 (765.78±52.62), P2 (817.26±50.81), 
P3 (801.52±63.64), P4 (781.22±31.25). Penambahan biofecta memberikan pengaruh 
yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan pada perlakuan P2 (penambahan 
2 ml) (817,26+50,81). Rataan konversi pakan sebagai berikut P0 (2.46±0.12), 
P1(2.34±0.09), P2 (2.23±0.17), P3 (2.33±0.09), P4 (2.26±0.09). Pada konversi pakan 
penambahan biofecta juga memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap perlakuan 
P2 (penambahan 2 ml) (2.23±0.17).  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan biofecta pada air minum 
ayam jantan tipe petelur terhadap konsumsi pakan tidak memberikan pengaruh selama 
penelitian sedangkan penambahan biofecta pada air minum ayam jantan tipe petelur 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05).  terhadap pertambahan bobot badan 
dan konversi pakan, dan cenderung yang baik pada P2 (817,26 gram/2,23). Pada 
pemeliharaan ayam jantan tipe petelur untuk meningkatkan produktivitas dan diperoleh 
efisiensi penggunaan pakan, disarankan tambahkan 2 ml/l air minum (P2). 
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PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 
Saat ini peternakan ayam masih merupakan usaha yang paling efisien dan paling 

cepat dalam menyediakan protein hewani. Selain itu peningkatan jumlah penduduk dan 

peningkatan kesejahteraan berpengaruh langsung terhadap jumlah konsumsi berbagai 

jenis bahan pangan dan bahan sumber protein salah satunya daging ayam. Hal ini terbukti 

dengan semakin meningkatnya konsumsi daging ayam per kapita per tahun. Tahun 2004 

konsumsi daging per kapita per tahun sebesar 3,9 kg dan tahun 2005 konsumsi daging per 

kapita naik manjadi 4,2 kg (Indriatari, 2006). Permintaan daging ayam yang cenderung 

meningkat mencerminkan selera masayarakat yang baik terhadap produk-produk hewani 

tersebut. Kejadian ini tidak aneh sebab harga produk-produk tersebut relatif lebih murah 

dibandingkan harga daging sapi.  

Peluang masyarakat dengan  memanfaatkan sisa hasil penetasan ayam tipe petelur 

dari suatu breeding farm berupa ayam jantan final stock sebagai penghasil daging, selama 

ini masih jarang dimanfaatkan dengan baik. Keunggulan ayam tersebut yaitu harga DOC 

yang relatif murah, harga jual masih memenuhi ratio manfaat, pandangan konsumen 

belum banyak pada kualitas daging, rekayasa pakan masih dapat diusahakan dengan 

penambahan feed aditif dan rasa daging seperti ayam kampung,  

Industri unggas tidak lain untuk mengubah bahan-bahan pakan berupa butir-

butiran dan hasil ikutan menjadi makanan yang nilai gizinya lebih tinggi. Pakan 

merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu peternakan, 

juga merupakan komponen biaya terbesar. Oleh karena itu harus dilakukan manajemen 

pakan yang baik yaitu dengan melihat segi kualitas dan kuantitas pakan, sehingga 



efisiensi penggunaan pakan bisa dimaksimalkan. Untuk mendapatkan kondisi saluran 

pencernaan yang baik maka kondisi ekosistem mikroflora yang ada di dalam saluran 

pencernaan harus seimbang. Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka ditambahkan 

biofecta sebagai feed adtif.  

Feed aditif adalah produk yang ditambahkan dalam pakan untuk memperbaiki 

efisiensi pakan, pencegahan penyakit, meningkatkan nafsu makan, dan meningkatkan 

bobot badan. Macam-macam feed aditif mempunyai fungsi sebagai pellet binder, 

flavouring agenst, membantu proses pencernaan dan absorpsi zat makanan, 

meningkatkan proses metabolisme, pencegahan penyakit dan kesehatan. Contoh  feed 

aditif yang mempunyai fungsi membantu proses pencernaan dan absorpsi zat makanan 

salah satunya antibiotik, tetapi penggunaan senyawa antibiotik mengalami penurunan dan 

bahkan di beberapa negara telah melarang penggunaannya dalam pakan ternak. Hal ini 

disebabkan karena dua faktor utama, pertama, kemungkinan hadirnya residu dari 

antibiotik yang akan menjadi racun bagi konsumen, dan kedua antibiotik dapat 

menciptakan mikro-organisme yang resisten dalam tubuh manusia atau ternak, terutama 

bakteri-bakteri pathogen seperti Salmonella, E. coli dan Clostidium perfrinens. Sebagai 

pengganti antibiotik nutritionist merekomendasikan peternak menggunakan probiotik 

sebagai bahan aditif. 

Probiotik yang digunakan untuk penelitian adalah biofecta. Biofecta merupakan  

cairan yang mengandung mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

efisiensi pakan ternak meningkatkan kesehatan ternak dengan cara memanipulasi 

komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak. 

Rumusan Masalah 
  



Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan 

biofecta terhadap kinerja ayam jantan tipe petelur dan pada penambahan berapa biofecta 

dapat memberikan kinerja tertinggi pada ayam jantan tipe petelur. 

 

Tujuan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan biofecta 

terhadap kinerja ayam jantan tipe petelur dan penambahan biofecta yang dapat 

memberikan kinerja  tertinggi pada ayam jantan tipe petelur. 

 

Kegunaan 
- Memacu pemeliharaan ayam produksi daging dengan memanfaatkan ayam tipe 

petelur jantan. 

- Meningkatkan produktivitas ayam jantan tipe petelur 

 

Kerangka Pikir 
  Anak ayam jantan tipe petelur merupakan hasil sampingan dari usaha penetasan 

(hatchery farm). Masih perlu ditingkatkan efisiensi pengusahaan ayam tersebut 

mengingat harga DOC relatif murah, harga terjangkau, banyak konsumen menyukai dan 

kualitas daging dalam batas wajar (Yusdja, 2002). 

Usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan adalah dengan rekayasa pakan 

diantaranya penambahan feed aditif  pada pakan (Rasyaf, 2003). Susanto dan Andayani 

(1988), menyatakan bahwa penambahan feed aditif dalam pakan untuk memacu 

pertumbuhan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi maupun memperbaiki 

efisiensi penggunaan pakan. 



Feed aditif yang digunakan penelitian berupa biofecta. Biofecta merupakan salah 

satu produk probiotik yang tersusun dari tetes tebu (molasses), rempah–rempah, dan 

berbagai mikroba non patogen, sehingga dapat membantu pencernaan pakan, 

meningkatkan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, 

meningkatkan kesehatan ayam (Anonimous, 2003). Probiotik tergolong dalam makanan 

fungsional, di mana bahan makanan ini mengandung komponen-komponen yang dapat 

meningkatkan kesehatan ternak, meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak 

(Samadi,2004).  

 

Hipotesis 
 Penambahan biofecta pada air minum memberikan perbedaan pengaruh terhadap 

kinerja ayam jantan tipe petelur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Ayam jantan tipe petelur  
 Ayam fattener adalah ayam jantan tipe petelur dari hasil penetasan yang 

dimanfaatkan sebagai penghasil daging. Ayam ini merupakan hasil pemisahan dari ayam 

petelur betina final stock sehingga secara umum diafkir (Nesheim and Card, 1979). 

Yusdja (2002), menyatakan bahwa ayam petelur biasanya dipilah-pilah antara yang 

jantan dan betina ketika baru menetas. Ayam kelamin betina dipilih untuk dipelihara 

menjadi ayam petelur. Di Indonesia umumnya ayam jantan tipe petelur tetap dipelihara 

dan dipromosikan sebagai ayam potong. Di luar negeri anak ayam tersebut dibunuh dan 

diolah menjadi tepung pakan ternak.  

Beberapa keuntungan dari ayam jantan tersebut diantaranya harga DOC yang 

relatif murah, harga terjangkau, banyak konsumen yang menyukai. Ayam ini banyak 

diminati oleh pengusaha ayam kampung goreng dan bakar karena daging bertekstur agak 

kenyal/keras dan memenuhi kekurangan pasokan ayam kampung. Ayam petelur jantan 

ini biasanya dipelihara hingga cukup besar, cukup untuk menghasilkan karkas 600 - 700 

gr dan harga relatif murah dari ayam buras. Yang biasa menginginkan karkas ini biasanya 

pengusaha restoran yang enggan membeli ayam buras lantaran mahal (Yusdja, 2002)  

Pada umumnya pemeliharaan ayam jantan tipe petelur relatif lebih cepat yaitu 8-

10 minggu dengan berat hidup berkisar 0,8-1 kilogram bila dibanding dengan ayam 

kampung. (Anonimous, 2005).  

 

 



Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan 

jumlah pakan yang tersisa dan tercecer (Wahju, 1992). Tillman (1998), menyatakan 

bahwa fungsi makanan untuk proses pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan 

pemeliharaan tubuh. Shalev (1995), menyatakan bahwa pakan berfungsi untuk 

pertumbuhan, perkembangan badan seperti organ, jaringan dan untuk produksi daging. 

Kebutuhan pakan dipengaruhi oleh kelamin, umur, breed, masa produksi, masa 

pertumbuhan, dan suhu (Shalev. 1995).  

Jumlah pakan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rasyaf (1995), 

menyatakan bahwa banyak sedikitnya pakan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh besar dan 

bangsa ayam, suhu lingkungan, produksi, perkandangan, periode pertumbuhan, kesehatan 

ayam, jumlah energi dalam ransum. Sudaryani dan Santosa (2003) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pakan yang dikonsumsi ayam petelur antara 

lain : 1). Persentase produksi. Semakin tinggi produksi, semakin banyak pula zat-zat yang 

hilang bersama telur. Maka untuk memenuhi keseimbangan makanan tersebut, ayam akan 

lebih banyak makan, 2). Bobot badan. Semakin berat bobot badan ayam, maka semakin 

banyak makanan yang diperlukan, 3). Iklim. Pada musim dingin ayam akan lebih banyak 

makan daripada musim panas, sebab tubuh ayam perlu mempertahankan suhu yang 

normal dari pengaruh dingin, 4). Kualitas pakan.  

Susanto dan Andayani (1988), menyatakan bahwa  feed aditif dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan seleksi dan konsumsi pakan, membantu proses pencernaan dan 

absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan proses metabolisme, menjaga kesehatan, dan 

memperbaiki kualitas produksi. Samadi (2004), menyatakan bahwa penggunaan probiotik 



dapat bertujuan untuk meningkatkan pencernaan pakan, meningkatkan penyerapan zat 

makanan, dan menjaga kesehatan. Biofecta bermanfaat untuk meningkatkan pencernaan, 

meningkatkan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan bobot badan dan meningkatkan 

kesehatan (Anonimous,2003). 

Adapun standart konsumsi pakan ayam petelur strain Lohmann brown sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Umur dan Konsumsi Pakan Ayam Petelur strain Lohmann brown 

Umur (Minggu) Konsumsi Pakan (gram/ekor/hari)
1 11 
2 17 
3 22 
4 28 
5 35 
6 41 
7 47 
8 51 

(Anonimous, 2005) 

  

Pertambahan Bobot Badan 
 Pertambahan bobot badan adalah selisih bobot badan pada saat akhir tertentu 

dengan bobot badan semula (Rasyaf, 1995). Ensminger (1982),menyatakan bahwa 

pertumbuhan didefinisikan sebagai kenaikan bobot badan yang diikuti dengan 

pertambahan besar dari urat daging, ukuran tulang, organ-organ dalam dan bagian tubuh 

lainnya. Pertambahan bobot badan merupakan bagian dari pertumbuhan. Davies (1982), 

menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dapat digunakan untuk menilai 

pertumbuhan ternak.  

 Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh genetis/strain, jenis kelamin, 

lingkungan, manajemen, kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi (Jull, 1982). 



North (1984), menyatakan bahwa pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh galur, tipe ayam, 

pakan, program pemeliharaan, penyakit, feed aditif dan lingkungan. 

 Probiotik merupakan salah satu produk dari  feed aditif  yang bermanfaat untuk 

meningkatkan pencernaan, meningkatkan penyerapan zat-zat makanan, dan  menjaga 

kesehatan (Samadi, 2004).  Dalam probiotik terkandung mikroba menguntungkan seperti 

Aspergillus sp yang dapat menghasilkan enzim lipase dan amilase,genus Bacillus sp yang 

dapat menghasilkan enzim proteinase dan amilase, genus Bifido bacteria yang dapat 

membantu mencerna serat kasar dalam pakan (Samadi, 2004). Biofecta merupakan 

probiotik yang mengandung molases, rempah-rempah, mikroba seperti Entero bacteria 

sp, Aspergillus sp, Bacillus sp dan mikroba non patogen lainnya (Anonimous, 2003). 

Linda (1999), menyatakan bahwa rempah-rempah seperti jahe, kunyit dan temulawak 

bermanfaat senagai antiulcer, carminative, anthelmenitic, anti arteriselerotic dan anti 

coagulant. 

 Susanto dan Andayani (1988), menyatakan bahwa probiotik dapat membunuh 

mikroba patogen di saluran pencernaan, sehingga meruntuhkan mikroba dan keraknya 

yang menempel di dinding usus. Dinding usus menjadi lebih tipis sehingga penyerapan 

zat-zat makanan meningkat. Adapun standart pertambahan bobot badan ayam petelur, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Umur dan Pertambahan Bobot Badan Ayam Petelur strain Lohmann brown 

Umur (Minggu) Bobot Badan (gram/ekor)
1 75 
2 130 
3 195 
4 275 
5 367 
6 475 
7 583 
8 685 

(Anonimous, 2005) 

 

Konversi Pakan 
 Konversi pakan merupakan salah satu ukuran yang banyak digunakan untuk 

menyatakan tingkat efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak (North, 1984). Rasyaf 

(1995), menyatakan bahwa nilai konversi pakan merupakan hasil bagi jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan bobot yang diperoleh, nilai 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. Hunton (1995), 

menyatakan bahwa konversi pakan berhubungan dengan pakaan yang dikonsumsi dibagi 

bobot badan. Semakin rendah konversi pakan, maka semakin tinggi keberhasilaan 

pemeliharaan ayam dan peternak akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar 

(Rasyaf, 2004). 

Swick (2001), menyatakan bahwa suhu dan lingkungan berpengaruh terhadap 

performans produksi ayam, dan Jull (1982), menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi konversi pakan diantaranya bentuk fisik pakan, bobot badan, kandungan 

nutrisi pakan, lingkungan tempat pemeliharaan, strain dan jenis kelamin. 



Biofecta 
 Biofecta merupakan salah satu macam feed aditif  berupa probiotik  yang tersusun 

dari tetes tebu (molasses), rempah–rempah, dan berbagai mikroba non pathogen. 

Manfaaat biofecta yaitu meningkatkan pencernaan pakan, meningkatkan bobot badan, 

meningkatkan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan kesehatan ayam (Anonimous, 

2003). Samadi (2004), menyatakan bahwa penggunaan probiotik lebih disarankan karena 

berasal dari mikroba hidup, tidak mengandung residu, dan tidak mengakibatkan mutasi 

bila dibandingkan dengan antibiotik. 

Feed aditif adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan 

pada pakan dengan jumlah tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Aditif  pakan 

berdasarkan tujuannya dapat digolongkan menjadi empat yaitu : aditif pakan untuk 

meningkatkan palatabilitas, memacu proses pencernaan, menaikkan proses metabolisme 

dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Kamal, 1992). Menurut Sudaryani dan 

Santosa (1994), pemberian feed aditif bertujuan mempercepat pertumbuhan, 

mempertahankan atau meningkatkan produksi, dan menjaga kesehatan ternak ayam.  

Menurut Susanto dan Andayani (1988), menyatakan bahwa berdasarkaaan 

aktifitas dan cara kerjanyaa,  feed aditif  dikelompokkan menjadi lima. 1). Tambahan 

yang dapat meningkatkaan seleksi dan konsumsi pakan, 2). Tambahan untul membantu 

proses pencernaan dan absorpsi zat-zat makanan, 3). Tambahan untuk meningkatkan 

proses metabolisme, 4). Tambahan untuk menjaga kesehatan ternak, 5). Tambahan untuk 

memperbaiki kualitas produksi. 

Feed aditif yang dapat meningkatkaan seleksi dan konsumsi pakan yaitu perekat 

pelet (pellet binder) dan penambah rasa (flavouring agenst). Bentuk, rasa, warna maupun 

aroma merupakan faktor yang mempengaruhi palatabilitas ransum yang berhubungan 



dengan konsumsi pakan, walaupun derajat pengaruhnya berbeda antara satu komoditi 

ternak dengan komoditi yang lain (Susanto dan Andajani, 1988). 

Efisiensi penggunaan pakan baik ditinjau dari laaju pertumbuhan maupun 

produksi sangat ditentukan oleh proses pencernaan dan  absorpsi zat-zat makanan 

dalaaam tubuh hewan. Proses pencernaan dan absorpsi zat-zat makanan dapaat 

meningkat dengan penambahan feed aditif  (Susanto dan Andajani, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI DAN METODE  PENELITIAN 

 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 



 Penelitian dilaksanakan di desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

pada tanggal 7 Februari sampai 4 April 2006.  

 

2. Materi Penelitian  
 Ayam Jantan Tipe Petelur  

Penelitian menggunakan 50 ekor ayam jantan tipe petelur strain Lohmann 

brown berumur 14 hari dengan rata-rata bobot badan 135,63 gram.  

- Alat Penunjang Penelitian 

 Kandang 

Kandang yang digunakan adalah kandang individu terbuat dari kayu. Ukuran 

tiap petak 40x40 cm yang diisi dua ekor. Bola lampu digunakan sebagai 

penghangat. Tiap petak dilengkapi dengan satu wadah pakan dan minum.  

 Peralatan 

Timbangan digital digunakan untuk menimbang pakan dan bobot ayam. 

Spuit untuk mengambil biofecta yang ditambahkan dalan air minum. Gelas ukur 

untuk menentukan jumlah air yang diberikan. Selain itu juga digunakan 

termometer untuk mengukur suhu dan higrometer untuk mengukur kelembaban. 

 

 

 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan lengkap produksi PT. Japfa Comfeed 

terdiri dari pakan Broiler I untuk periode starter (1-21hari) dan pakan Broiler II 

pada periode finisher (22-56 hari). 

Tabel 3. Komposisi Zat Pakan Broiler I dan Broiler II  



Zat Pakan Broiler I (%) Broiler II (%) 
Protein Kasar 21-23 19-21 
Lemak Kasar 4-8 4-8 
Serat Kasar 3-5 3-5 

Abu 5-7 5-7 
Ca 0,9-1,1 0,9-1,1 

Phospor 0,7-0,9 0,7-0,9 
ME(kcal/kg) 2900-3100 3000-3200 

(Anonimous, 2005) 

 
 Biofecta 

Biofecta merupakan salah satu macam feed aditif  berupa probiotik cair 

yang tersusun dari tetes tebu (molasses), rempah–rempah, dan berbagai mikroba 

non patogen.   

 

3. Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan yang 

dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Lima perlakuan yang diberikan 

adalah penambahan biofecta yang dilarutkan pada air minum dan diberikan secara 

adlibitum. Kelima perlakuan adalah 

P0 : tanpa penambahan biofecta  

P1 : penambahan 1 ml biofecta per liter air minum. 

P2 : penambahan 2 ml biofecta per liter air minum. 

P3 : penambahan 3 ml biofecta per liter air minum. 

P4 : penambahan 4 ml biofecta per liter air minum. 

 Setiap unit percobaan diulang lima kali sehingga terdapat 25 unit percobaan dan  

setiap ulangan terdapat dua ekor sehingga jumlah ayam yang diperlukan 50 ekor. 

 
4. Variabel Penelitian 



 
 Variabel bebas : penambahan biofecta pada air minum. 

 Variabel tergantung: konsumsi, pertambahan bobot badan, konversi. 

 Konsumsi pakan  

Konsumsi pakan dihitung dengan cara mengurangi jumlah pakan yang 

diberikan dengan sisa pakan 

 Pertambahan bobot badan  

Pertambahan bobot badan (g/ekor) dihitung dengan cara mengurangi bobot 

badan akhir  dengan bobot awal. 

 Konversi pakan 

 Konversi pakan dihitung dari hasil pembagian antara konsumsi pakan selama 

penelitian dengan pertambahan bobot badan yang dicapai.  

 

Analisis Data 
 Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan analisis ragam 

Rancangan Acak Lengkap. Apabila ada perbedaan antar perlakuan , maka dilanjutkan 

dengan uji beda nyata terkecil (BNT) (Yitnosumarto,1993). 

 
Batasan Istilah 

1. Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup (Anonimous,1990). 

2. Pertambahan bobot badan adalah perubahan bobot yang meningkat dalam waktu 

tertentu (Rasyaf, 1987) 

3. Konversi pakan adalah nilai yang didapat untuk mengetahui efisiensi pakan 

(Sarwono, 1993). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 



Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 
Bobot badan ayam umur 14 hari rata-rata 135,63 gram dan koefisien keragaman 

7,36%, hal ini dikatakan seragam karena tidak melebihi 10%. Menurut Sudaryani dan 

Santoso (1994), menyatakan bahwa keseragaman tercapai bila tidak melebihi 10%. 

Selama penelitian terdapat kematian satu ekor pada P3.    

Rata-rata konsumsi pakan ayam jantan tipe petelur selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan konsumsi pakan ayam jantan tipe petelur (gram/ekor) selama penelitian. 

Perlakuan Rataan Konsumsi Pakan 
(gram/ekor) 

P0 1766.51±71.85 

P1 1790.89±78.11 

P2 1817.40±78 

P3 1862.74±138.04 

P4 1759.02±10.26 

 

Berdasarkan Tabel 4 dan perhitungan analisis statistik pada lampiran 1 

menunjukkan bahwa konsumsi pakan tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Hal ini 

disebabkan karena pakan yang diberikan tanpa ada perlakuan sehingga kandungan energi 

pada masing-masing perlakuan sama, sedangkan penambahan biofecta  bermanfaat 

meningkatkan pencernaan pakan, meningkatkan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan 

bobot badan, meningkatkan kesehatan ayam (Anonimous, 2005). Menurut Wahju (1992), 

bahwa tingkat energi di dalam ransum menentukan banyaknya makanan yang di 

konsumsi. Hunton (1995) menambahkan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh energi 

metabolisme dalam pakan. Jadi banyak sedikitnya pakan yang dikonsumsi tergantung 



dari energi yang terkandung dalam pakan bukan dipengaruhi air minum. Grafik konsumsi 

pakan selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik konsumsi pakan selama penelitian. 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa konsumsi pakan dari yang tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah P3 (1862,74 gram), P2 (1817,40 gram), P1 (1790,89 

gram), P0 (1766,51 gram), P4 (1759,02 gram). Perhitungan analisis statistik 

menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap konsumsi pakan pada masing-masing 

perlakuan. Biofecta berfungsi menjaga keseimbangan mikro-organisme dalam saluran 

pencernaan. Pada saat ternak mengalami stres, keseimbangan mikro-organisme dalam 

saluran pencernaan terganggu, mengakibatkan sistem pertahanan tubuh menurun dan 

bakteri-bakteri patogen berkembang dengan cepat. Pemberian biofecta dapat menjaga 

keseimbangan komposisi mikroorganisme dalam sistem pencernaan ternak berakibat 

meningkatnya daya cerna bahan pakan dan menjaga kesehatan ternak, tidak 

meningkatkan konsumsi pakan (Anonimous, 2003). 



Palatabilitas pakan tidak mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi. Menurut 

Wahju (1992), bahwa rasa pada manusia atau hewan mamalia lainnya menentukan 

banyaknya makanan yang di konsumsi sedangkan pada ayam rasa memegang peranan 

yang relatif kecil untuk menentukan banyaknya makanan yang di konsumsi. Rasyaf  

(1994) menambahkan bahwa ayam mengabaikan rasa dalam mengkonsumsi pakan, tapi 

cenderung menyukai pakan bentuk butiran dan berwarna kuning. 

Pakan jadi yang digunakan sudah ada kelebihannya, misal coccidiostat yang 

berfungsi untuk mencegah coccidiosis, dan zinc bacitracin yang berfungsi sebagai 

antibiotic. Kandungan zinc bacitracin dalam BR1 sebesar 0,05% (Anonimous, 2005). 

Pemberian biofecta hanya sebagai tambahan saja yang berfungsi meningkatkan 

pencernaan dan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan bobot badan, meningkatkan 

kesehatan ayam. Susanto dan Andayani (1988), menyatakan bahwa probiotik berfungsi 

membantu pertumbuhan mikroorganisme yang mensintesis zat-zat makanan dan 

menghalangi tumbuhnya mikroorganisme patogen dalam saluran pencernaan dan 

menipiskan dinding usus halus sehingga akan meningkatkan absorpsi zat-zat makanan. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsumsi pakan pada P3 cenderung lebih tinggi. 

Menurut Anggorodi (1985), menyatakan bahwa jumlah konsumsi pakan tergantung dari 

kebutuhan hewan bersangkutan dan tergantung dari besar, keaktifan, suhu keliling, dan 

apakah untuk pertumbuhan atau untuk mempertahankan produksi. 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan   

Data pertambahan bobot badan yang diperoleh selama penelitian dihitung dengan 

menggunakan analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan biofecta terhadap 



pertambahan bobot badan ayam jantan tipe petelur menberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05). Rata-rata pertambahan bobot badan ayam jantan tipe petelur selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Rataan Pertambahan Bobot Badan (gram/ekor) Ayam Jantan Tipe Petelur 

Selama Penelitian. 

Perlakuan Rataan PBB (gram/ekor) Notasi 

P0 718.58±41.65 a 

P1 765.78±52.62 a 

P4 781.22±31.25 a 

P3 801.52±63.64 b 

P2 817.26±50.81 b 
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

Berdasarkan Tabel 5 dan perhitungan analisis statistik pada lampiran 2 

menunjukkan bahwa penambahan biofecta memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan. Biofecta mempunyai manfaat untuk meningkatkan 

pencernaan pakan, meningkatkan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan bobot badan, 

meningkatkan kesehatan ayam (Anonimous, 2003). Pengaruh yang paling tinggi dicapai 

oleh P2 (8,17+50,81) sedangkan yang terendah dicapai oleh P0 (718,58+41,65). 

Perbedaaan pengaruh ini karena dosis yang ditambahkan berbeda tiap perlakuan sehingga 

secara tidak langsung jumlah mikroba yang menguntungkan lebih banyak di konsumsi. 

Hasil fermentasi mikroba dalam biofecta dapat menghasilkan enzim-enzim pencernaan 

seperti amilse, protease, α glukosidase, dimana enzim ini berfungsi membantu absorpsi 

zat-zat makanan (Anonimous, 2003). Penambahan biofecta yang optimal akan 

memberikan hasil yang maksimal. Menurut Scott et al (1976), menyatakan bahwa nutrisi 



esensial harus ada dalam makanan dengan jumlah yang cukup untuk meningkatkan rata-

rata pertumbuhan, produksi telur yang optimum dan meningkatkan reproduksi dengan 

maksimum efisiensi penggunaan pakan. 

Menurut Susanto dan Andayani (1988), bahwa probiotik menyebabkan jumlah 

pakan yang dikonsumsi untuk meningkatkan setiap kilogram pertambahan bobot badan 

akan berkurang. Grafik pertambahan bobot badan selama penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik pertambahan bobot badan selama penelitian. 

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pertambahan bobot badan tertinggi dicapai 

pada perlakuan P2 , kemudian diikuti secara berurutan perlakuan P3, P4, P1, dan P0.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan (gram/ekor) 

tertinggi selama penelitian yaitu P2 817,26 + 50.81 gram; P3 801,52 + 63.64 gram ; P4 

781,22 +31,25 gram; P1 765,73 + 52,62 gram dan terendah pada P0 718,58 + 41,65 gram 

karena tanpa adanya penambahan biofecta. P1 menunjukkan pertambahan yang lebih 



rendah dari P2, hal ini karena belum mencapainya batas penambahan biofecta yang 

optimal. Selain biofecta mengandung bakteri non patogen yang bermanfaat untuk 

meningkatkan pencernaan pakan, meningkatkan absorpsi zat-zat makanan, meningkatkan 

bobot badan, dan meningkatkan kesehatan ternak (Anonimous, 2003). Genus Bacillus sp 

akan menghasilkan proteinase dan amilase dalam produk fermentasi, dimana enzim ini 

memegang peranan penting dalam hidrolisis protein dan meningkatkan pencernaan pati 

dalam usus halus (Wahju, 1985). Jamur  Aspergillus sp yang ditambahkan dalam biofecta 

menghasilkan enzim lipase, α-glukosida, glukosa isomerasi dan β-amilase. Enzim lipase 

berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang digunakan sebagai 

sumber energi (Wahju, 1992). P3 tidak berbeda dengan P2, hal ini tidak dimungkinkan 

karena faktor konsumsi pakan yang cenderung lebih tinggi dibanding perlakuan yang lain 

dan tingkat absorpsi zat-zat makanan. 

Pada pertambahan bobot badan perlakuan P4 mengalami penurunan bobot badan 

bila dibandingkan dengan P2 dan P3. Hal ini dimungkinkan penambahan biofecta yang 

berlebihan tidak memberikan pengaruh yang positif untuk pertambahan bobot badan, 

justru menurunkan bobot badan. Menurut Halim (2001), bahwa penambahan probiotik 

yang optimal akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan.  

Rempah-rempah yang terkandung dalam biofecta seperti jahe, kunyit, temulawak 

mempunyai fungsi menjaga kesehatan. Menurut Linda (1999) rempah-rempah seperti 

jahe, kunyit dan temulawak bermafaat sebagai antiulcer (mencegah dan menyembuhkan  

luka-luka pada organ pencernaan terutama pada selaput lendir lambung atau usus), 

carminative (mengurangi timbulnya gas dari saluran pencernaan dan menyembuhkan 

colic), anthelmenitic (membasmi cacing usus yang bersifat parasit) serta bermanfaat 



sebagai anti arteriselerotic dan anti coagulant (mencegah penyempitan pembuluh nadi 

dan penggumpalan darah sehingga peredaran darah bisa berjalan lancar). 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 
Data konversi pakan yang diperoleh selama penelitian dihitung dengan 

menggunakan analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan biofecta terhadap 

konversi pakan ayam jantan tipe petelur menberikan pengaruh yang nyata (P<0,05). Rata-

rata pertambahan bobot badan ayam jantan tipe petelur selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan Konversi Pakan Ayam Jantan Tipe Petelur Selama Penelitian  

Perlakuan Rataan Konversi Pakan Notasi 

P2 2.23±0.17 a 

P4 2.26±0.09 a 

P3 2.33±0.09 a 

P1 2.34±0.09 a 

P0 2.46±0.12 b 
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perberdaan yang nyata 

(P<0,05). 

 

 Hasil analisis ragam (lampiran 3) menunjukkan bahwa pemberian biofecta dalam 

air minum memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan. Dimana 

rataan konversi tertinggi pada P0 (2.46±0.12) dan rataan pakan terendah pada P2 

(2.23±0.17). Perbedaan ini disebabkan karena pertambahan bobot badan yang dicapai 

pada masing-masing perlakuan tidak sama sedangkan konsumsi pakan relatif sama.  Jadi 

dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya konversi pakan adalah konsumsi dan 

pertambahan bobot badan. Hunton (1995), menyatakan bahwa konversi pakan 



berhubungan dengan pakan yang dikomsumsi dibagi bobot badan. Semakin rendah 

konversi pakan, maka semakin tinggi keberhasilan pemeliharaan ayam dan peternak akan 

mendapatkan keuntungan yang semakin besar (Rasyaf, 2004). Sebagai pengganti 

antibiotik nutritionist merekomendasikan peternak menggunakan probiotik sebagai bahan 

aditif. Probiotik tergolong dalam makanan fungsional, di mana bahan makanan ini 

mengandung komponen-komponen yang dapat meningkatkan kesehatan ternak dengan 

cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak dan 

probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

efisiensi pakan ternak (Samadi, 2004). Grafik rataan konversi pakan selama penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3 
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Gambar 3. Grafik konversi pakan selama penelitian. 

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa konversi pakan tertinggi selama penelitian 

yaitu P0 2,46 + 0,12; P1 2,34 + 0,09; P3 2,33 + 0,09; P4 2,26 + 0,09 dan terendah pada 

P2 2,23 + 0,17. Tingginya angka konversi pada P0 disebabkan pertambahan bobot badan 

yang  rendah  karena tanpa penambahan biofecta dan konsumsi pakan yang relatif sama 



pada semua perlakuan. Sedangkan pada P1 penambahan biofecta sebanyak 1 ml/liter air 

minum, P2 penambahan sebanyak 2 ml/liter air minum, P3 penambahan sebanyak 

3ml/liter air minum, P4 penambahan sebanyak 4ml/liter air minum memberikan konversi 

yang lebih rendah. Menurut Anggorodi (1985), menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

konversi pakan maka semakin rendah tingkat efisiensi penggunaan pakannya. Siregar 

(1981), menambahkan bahwa angka konversi yang tinggi menunjukkan penggunaan 

pakan yang kurang efisien. Penambahan probiotik dalam pakan dapat meningkatkan 

absorpsi zat-zat pakan dalam usus halus (Neishem and Card, 1979). Susanto dan 

Andayani (1988), menambahkan bahwa probiotik dapat membunuh mikroorganisme 

patogen di saluran pencernaan, sehingga meruntuhkan mikroorganisme dan keraknya 

yang menempel di dinding usus. Dinding usus menjadi lebih tipis, sehingga penyerapan 

zat-zat makanan meningkat. Penambahan biofecta yang mengandung rempah-rempah, 

bakteri dan jamur yang menguntungkan, memberikan manfaat untuk meningkatkan nilai 

cerna, meningkatkan absorpsi, menjaga kesehatan.  

 Konversi pakan P3 seharusnya berada pada urutan nomor dua terendah dalam 

penelitian ini, tetapi berada urutan ketiga. Hal ini dikarenakan konsumsi pakan pada P3 

tinggi dibanding yang lain dan pertambahan bobot badan tertinggi nomor dua. Hal ini 

menyebabkan P3 tidak dapat mencapai urutan konversi pakan nomor tiga terendah. 

Sedangkan P4 konsumsi pakan terendah dan pertambahan bobot badan pada urutan 

ketiga tertinggi  sehingga P4 mencapai konversi pakan nomor dua terendah.  

Menurut  Nasheim and Card (1979), bahwa factor yang mempengaruhi konversi 

adalah suhu yang kurang nyaman, factor genetic, kepadatan kandang, dan penyakit. 

Menurut Samadi (2004), menyatakan bahwa saat ternak mengalami stres, keseimbangan 



mikroorganisme dalam saluran pencernaan terganggu, mengakibatkan sistem pertahanan 

tubuh menurun dan bakteri-bakteri patogen berkembang dengan cepat. Pemberian 

probiotik dapat menjaga keseimbangan komposisi mikroorganisme dalam sistem 

pencernaan ternak berakibat meningkatnya daya cerna bahan pakan dan menjaga 

kesehatan ternak.  

Konversi pakan yang didapat selama penelitian berkisar 2,23-2,46. Tinggi 

rendahnya angka konversi pakan disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau 

kecil pada perbandingan pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan yang 

dicapai. Angka konversi pakan yang dicapai selama penelitian menunjukkan bahwa 

pakan yang dikonsumsi adalah efisien. Konversi pakan ayam tipe petelur umur 56 hari 

sebesar 2,45 (Anonimous, 2005).                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
KESIMPULAN 
 



1. Penambahan biofecta pada air minum pada ayam jantan tipe petelur tidak 

memberikan pengaruh terhadap konsumsi pakan, rata-rata konsumsi pakan 

1799,3+75,25 gram.  

2. Penambahan biofecta pada air minum ayam jantan tipe petelur terhadap 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P<0,05), dan cenderung yang baik pada P2 (817,26 gram/2,23). 

 

SARAN 
 

Pada pemeliharaan ayam jantan tipe petelur sebagai ayam potong guna 

meningkatkan produktivitasnya, disarankan tambahkan 2 ml/l air minum. 
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Lampiran 1. Analisis statistik pengaruh penambahan biofecta terhadap konsumsi pakan 
 

Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 5 Total Rataan±SD 

P0 1666.50 1754.31 1763.68 1780.01 1868.03 8832.53 1766.51±71.85 
P1 1761.85 1690.15 1765.23 1850.22 1886.98 8954.43 1790.89±78.11 



P2 1796.83 1831.25 1866.52 1695.18 1897.22 9087 1817.40±78 
P3 1732.85 1884.17 1806.85 2090.28 1799.55 9313.70 1862.74±138.04
P4 1757.34 1772.6 1762 1744.02 1759.15 8795.11 1759.02±10.26 
  8715.37 8932.48 8964.28 9159.71 9210.93 44982.77   
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  = 80973587.89-80937983.87 
  = 35604.01 
 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 181634.66-35604.01 
  = 146030.65 
 
 
 
 

KTperlakuan = 
1−t

nJKperlakua    KTgalat = 
)1( −nt

JKgalat  

  = 
1-5

35604.01      = 
1)-5(5

146030.65  

  = 8901      = 7301.53 
 

Fhitung = 
KTgalat

nKTperlakua  



  = 
7301.53

8901  

  = 1.22 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 35604.01 8901 1.22 2.87 4.43 
Galat 20 146030.65 7301.53    
Total 24 181634.66     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Analisis statistik pengaruh penambahan biofecta pertambahan bobot badan. 
 
Perlakuan Ulangan TOTAL Rataan±SD 



1 2 3 4 5 
P0 695.2 691.2 681.8 777.5 747.21 3592.91 718.58±41.65 
P1 735.5 704.8 780.2 763.7 844.7 3828.9 765.78±52.62 
P2 761.3 780.7 804.3 862 878 4086.3 817.26±50.81 
P3 774.2 785.07 741 908.82 798.5 4007.59 801.52±63.64 
P4 766.7 811.2 737.7 811.2 779.3 3906.1 781.22±31.25 
  3732.9 3772.97 3745 4123.22 4042.71 19421.8   
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  = 15117144-15565707.72 
  = 28891.39 
 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 124112.47-25856.82 
  = 48451.67 
 
 

KTperlakuan = 
1−t

nJKperlakua    KTgalat = 
)1( −nt

JKgalat  
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Fhitung = 
KTgalat
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  = 
58.2422

7222.851  



  = 2.98 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 28891.39 7222.85 2.98*) 2.87 4.43 
Galat 20 48451.69 2422.58    
Total 24 77343.06     

Keterangan : *) Berbeda nyata (P<0,05) 
Kesimpulan : F hitung > F table 0.05 maka terdapat perbedaan yang nyata antar 
perlakuan 
 

Uji BNT 

BNT0,05 = t0,05(db galat)   x        2 KT galat   

              Ulangan    
 

 = 
5

584.24222086.2 xx  

 =  2.086x31.129=  64.936 
 

PERLAKUAN Rata-rata Notasi BNT 0.05 
P0 
P1 
P4 
P3 
P2 

718.582 
765.78 
781.22 
801.518 
817.26 

a 
a 
a 
b 
b 

           64.936 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh penambahan biofecta terhadap konversi pakan. 
 

Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 5 Total Rataan±SD 

P0 2.4 2.54 2.59 2.29 2.5 12.32 2.46±0.12 
P1 2.4 2.4 2.26 2.42 2.23 11.71 2.34±0.09 
P2 2.36 2.35 2.32 1.97 2.16 11.16 2.23±0.17 
P3 2.24 2.4 2.44 2.3 2.25 11.62 2.33±0.09 
P4 2.29 2.19 2.39 2.15 2.26 11.28 2.26±0.09 
  11.69 11.88 12 11.12 11.4 58.09   
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JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 0.43-0.17 
  = 0.27 
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Fhitung = 
KTgalat

nKTperlakua  

  = 
01.0
04.0  

  = 4 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 0.17 0.04 4*) 2.87 4.43
Galat 20 0.27 0.01    
Total 24 0.43     

Keterangan : *) Berbeda nyata (P<0,05) 
Kesimpulan : F hitung > F table 0.05 maka terdapat perbedaan yang nyata antar 
perlakuan 
 
Uji BNT 

BNT0,05 = t0,05(db galat)   x        2 KT galat   

              Ulangan    
 

 = 
5
1073.02086.2 xx  

 
 = 2.086x0.0735=0.153 
 

PERLAKUAN Rata-rata Notasi BNT 0.05 
P2 
P4 
P3 
P1 
P0 

2.232 
2.256 
2.326 
2.342 
2.464 

a 
a 
a 
a 
b 

           0.153 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Lampiran 4. Data suhu dan kelembaban selama penelitian. 
 

Suhu (oC) Kelembaban (%) 
Tanggal 

Pagi Sore Pagi Sore 

21 Februari 2006 24 27 70 76 

22 Februari 2006 24 28 72 77 

23 Februari 2006 24 27 70 76 

24 Februari 2006 23 25 70 74 

25 Februari 2006 23 26 70 74 

26 Februari 2006 24 27 71 76 

27 Februari 2006 25 24 73 71 

28 Februari 2006 22 25 70 75 

01 Maret 2006 23 25 70 73 

02 Maret 2006 24 27 72 75 

03 Maret 2006 24 23 72 70 

04 Maret 2006 22 25 70 75 

05 Maret 2006 23 28 71 76 

06 Maret 2006 24 28 72 76 

07 Maret 2006 24 27 71 75 

08 Maret 2006 23 26 70 74 

09 Maret 2006 22 25 70 74 

10 Maret 2006 21 24 70 74 

11 Maret 2006 21 24 70 73 

12 Maret 2006 22 25 71 74 

13 Maret 2006 23 25 73 75 

14 Maret 2006 23 26 70 76 

15 Maret 2006 24 25 72 75 

16 Maret 2006 22 24 70 73 

17 Maret 2006 22 24 70 73 



18 Maret 2006 21 24 70 73 

19 Maret 2006 23 25 73 75 

20 Maret 2006 23 26 73 76 

21 Maret 2006 24 27 74 77 

22 Maret 2006 24 26 73 76 

23 Maret 2006 23 26 73 76 

24 Maret 2006 23 25 72 75 

25 Maret 2006 24 26 73 77 

26 Maret 2006 23 25 73 75 

27 Maret 2006 23 26 73 77 

28 Maret 2006 23 28 73 76 

29 Maret 2006 25 23 75 71 

30 Maret 2006 22 25 69 74 

31 Maret 2006 24 27 73 77 

01 April 2006 24 26 74 77 

02 April 2006 23 26 72 75 

03 April 2006 23 25 73 75 

04 April 2006 23 26 73 76 

Jumlah 994 1102 3079 3218 

Rata-rata 23,12 25,63 71,60 74,84 
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