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ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF ALLIUM SATIVUM LINN  ADDITION TO BROILER 
WEIGHT LIFE, WEIGHT DRESSED, WEIGHT CARCASS AND 

ABDOMINAL FAT 
 
 This research was done in Mr. Sujitno animal husbandry, Sumberdodol, 
Panekan, Magetan since December 26th  2006 until Januari 29th  2007. 

The research purpose was to studys the influenced of given garlic 
bioactive (Allium sativum linn) in feed to broiler life weight, weight dressed, 
weight carcass and abdominal fat. The result of the research was expected could 
give information about extract Allium sativum liin in broiler feeding and also level 
according to get performance of the broiler.  

The material used in the research was 72 female broiler of Lohmann strain 
which was produced by PT. Multibreeder Adirama Indonesia with the initial body 
weight 40,74±1,20  gram. The research method was the experiment of Completely 
Randomized Design (CRD) with six treatment and four replication. The treatment 
was addition extract Alium sativum liin on 1 kilogram feed including P0  (0 gram), 
P1 (5 gram), P2 (10 gram), P3 (15 gram), P4 (20 gram) and P5 (25 gram). 
Variable perceived is weight life, weight dressed, weight carcass, and abdominal 
fat broiler. The result was analyzed by analysis of variance and if found the 
significant different would be continued with Least Significant Difference (LDS). 

The result of research indicated that had not given Allium sativum linn 
flour give significant different (P<0,05) weight life and weight carcass, but do not 
give real influenced to weight dressed abdominal fat weight and mean weight 
gyration live (P0) 1608.41±42.68, (P1) 1719.03±78.74, (P2) 1737.04±60.35, (P3) 
1762.99±50.20, (P4) 1795.23±123.36, and (P5) 1802.96±78.21. Weight mean of 
dressed (P0) 1470.03±60.97, (P1) 1584.33±71.31, (P2) 1577.04±119.42, (P3) 
1581.78±73.55, (P4) 1583.92±110.28, and (P5) 1647.47±31.72. Carcass weight 
mean (P0) 1136.53±22.03, (P1) 1177.10±95.48, (P2) 1213.20±64.73, (P3) 
1231.56±20.35, (P4) 1257.62±60.82, and (P5) 1285.85±50.00. Abdominal weight 
fat mean (P0) 24.84±0.81, (P1) 24.78±0.64, (P2) 24.35±0.17, (P3) 24.37±1.11, 
(P4) 24.14±0.46, and (P5) 23.58±0.41.  

The result of this research concluded giving of garlic bioactive influenced 
on weight life and carcass weight but didn’t influenced weight of dressed and 
abdominal fat. Allium sativum linn addition level of 25 gram had highest life 
weight 1802,96±78,21 per gram and yielded carcass  weight 1285,85±50,00 per 
gram. 

According the result of the research, could be suggested that garlic 
bioactive (Allium sativum linn) addition was 25 gram per kilogram diet for 
optimal life weight, weight dressed, carcass weight and abdominal fat broiler with 
level 25 gram because giving more optimal influence to weight live and carcass 
weight but does not at weight dressed and abdominal fat . 
 
 
Key words : garlic, weight life, weight dressed, weight carcass and abdominal fat 

broiler. 
 



RINGKASAN 
 

PENGARUH PEMBERIAN BIOAKTIF BAWANG PUTIH   
(Allium sativum linn)  PADA RANSUM TERHADAP BOBOT HIDUP, 
BOBOT DRESSED, BOBOT KARKAS DAN LEMAK  ABDOMINAL 

PADA AYAM PEDAGING  
 

 Penelitian dilaksanakan selama 5 minggu dimulai pada tanggal 26 
Desember sampai 29 Januari 2007 di kandang milik bapak Suyitno di Desa 
Sumberdodol, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian 
bioaktif bawang putih (Allium sativum linn) dalam ransum terhadap ayam 
pedaging pada periode finisher meliputi bobot hidup, bobot dressed, bobot karkas 
dan lemak abdominal. Hasil diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 
informasi tentang pemberian bioaktif bawang putih (Allium sativum linn) terhadap 
bobot hidup, bobot dressed,  bobot karkas dan bobot lemak ayam pedaging 

Materi yang digunakan adalah 72 ekor ayam pedaging strain Lohmann 
dengan jenis kelamin betina umur 1 hari dengan bobot 41,43 ± 3,22 gram dan 
dipotong pada umur 35 hari. Metode penelitian menggunakan metode percobaan 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan yang diulang 4 kali, 
dan setiap unit perlakuan diisi 3 ekor ayam pedaging. Perlakuan yang diberikan 
adalah pemberian bawang putih P0 (0 gram), P1 (5 gram), P2 (10 gram), P3 (15 
gram), P4 (20 gram) dan P5 (25 gram). Variabel yang diamati adalah bobot hidup, 
bobot dressed, bobot karkas, dan bobot lemak abdominal pada ayam pedaging. 
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) jika hasilnya memberikan 
perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemberian tepung bawang 
putih memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap bobot hidup dan bobot 
karkas, namun tidak berpengaruh nyata terhadap bobot dressed dan bobot lemak 
abdominal. Kisaran bobot hidup tertinggi pada (P5) 1802.96±78.21 dan  terendah 
pada (P0) 1608.41±42.68. Rata-rata bobot dressed adalah (P0) 1470.03±60.97, 
(P1) 1584.33±71.31, (P2) 1577.04±119.42, (P3) 1581.78±73.55, (P4) 
1583.92±110.28, dan (P5) 1647.47±31.72. Rataan bobot karkas tertinggi pada 
(P5) 1285.85±50.00 dan terendah pada (P0) 1136.53±22.03. Rata-rata bobot 
lemak abdominal adalah (P0) 24.84±0.81, (P1) 24.78±0.64, (P2) 24.35±0.17, (P3) 
24.37±1.11, (P4) 24.14±0.46, dan (P5) 23.58±0.41.  
 Hasil penelitian disimpulkan pemberian bioaktif bawang putih 
mempengaruhi bobot akhir dan bobot karkas tetapi tidak mempengaruhi bobot 
dressed dan lemak abdominal. Pemberian bawang putih yang baik dalam ransum 
adalah 25 gram yang dapat memberikan bobot hidup tertinggi 1802,96±78,21 dan 
dihasilkan rataan bobot karkas 1285,85±50,00 gram/ekor. Disarankan penelitian 
pada pemberian bioaktif bawang putih (Allium sativum linn)  pada ransum 
terhadap bobot hidup, bobot dressed, bobot karkas dan lemak abdominal pada 
ayam pedaging dengan level pemberian 25 gram karena pemberian 25 gram 
memberikan pengaruh yang lebih optimal terhadap bobot hidup dan bobot karkas 
tetapi tidak pada bobot dressed dan lemak abdominal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan sektor peternakan ayam sangat berkembang 

pesat, hal ini disebabkan karena produknya paling banyak diminati oleh 

masyarakat yang diantaranya adalah telur dan daging. Sedangkan pertambahan 

penduduk, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan sadar gizi dan 

perubahan konsumsi masyarakat menyebabkan tuntutan akan persediaan protein 

hewani sebagai konsumsi setiap individu terus meningkat mengakibatkan 

permintaan konsumen akan daging ayam dari tahun ke tahun semakin meningkat, 

sehingga mendorong minat masyarakat maupun perusahaan untuk 

mengembangkan usaha peternakan ayam pedaging.  

Tujuan utama dari pemeliharaan ayam pedaging adalah menghasilkan 

bobot badan yang tinggi dalam waktu yang singkat dengan biaya pemeliharaan 

yang rendah. Dalam usaha peternakan ayam pedaging dipengaruhi oleh  3 faktor 

yaitu: bibit, pakan  dan manajemen. Pakan merupakan komponen biaya yang 

terbesar dalam pemeliharaan ayam pedaging yaitu 60-70% dari total biaya 

produksi (Indarto, 1991). Biaya pakan dalam usaha ternak unggas (ayam 

pedaging), merupakan komponen terbesar yaitu sekitar 70%. Mengingat hal 

tersebut perlu dicari alternatif untuk membantu meningkatkan pemanfaatan pakan 

salah satunya dengan tepung bawang putih.  

Tanaman bawang putih merupakan tanaman obat-obatan yang 

mengandung bioaktif yang banyak khasiatnya. Kandungan bioaktif dalam bawang 



putih berupa minyak atsiri antara 0,1-0,5% yang didalamnya berisi dialildisulfida, 

alilpropildisulfida dan allicin (Anonymous, 2006). Zat aktif yang terdapat pada 

bawang putih adalah saltivine yang mempunyai kemampuan untuk mempercepat 

proses pertumbuhan sel, jaringan tubuh serta susunan syaraf. Bawang putih juga 

mengandung minyak atsiri, allicin dan alliin, yang mempunyai kemampuan 

membunuh mikroba serta kandungan dialyldisulfida yang bersifat anthelmentika 

(anti cacing) (Achyad, 2002).  

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dilakukan penelitian tentang 

penggunaan tanaman bawang putih sebagai tambahan dalam pakan ayam 

pedaging. Mengingat hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul Pengaruh 

Pemberian Bioaktif Bawang Putih  (Allium sativum linn) Pada Ransum Terhadap 

Bobot Hidup, Bobot Dressed, Bobot Karkas, dan Lemak Abdominal Pada Ayam 

Pedaging. 

 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah yang didapat adalah : 

1. Apakah pemberian tepung bawang putih pada ransum memberikan perbedaan 

pengaruh terhadap bobot hidup, bobot dressed, bobot karkas, dan bobot lemak 

abdominal pada ayam pedaging.  

2. Pada level pemberian berapa tepung bawang putih memberikan pengaruh 

terhadap bobot hidup, bobot dressed, bobot karkas, dan bobot lemak 

abdominal yang optimal pada ayam pedaging. 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian   

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian bioaktif bawang 

putih (Allium sativum linn) dalam ransum terhadap ayam pedaging yang meliputi 

bobot hidup, bobot dressed, bobot karkas dan lemak abdominal. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 
 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang 

pemberian bioaktif bawang putih (Allium sativum linn) terhadap bobot hidup, 

bobot dressed,  bobot karkas dan bobot lemak ayam pedaging.                                                             

 

1.5. Kerangka Pikir 

Pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha pemeliharaan ayam 

pedaging sebesar 60-70%. Untuk itu diperlukan bahan pakan tambahan untuk 

meningkatkan performans ayam pedaging salah satunya adalah pemberian tepung 

bawang putih. Kendala dalam mendukung perkembangan peternakan adalah 

munculnya berbagai macam jenis bahan tambahan yang menjadi kebutuhan ternak 

yang harganya mahal dan menimbulkan residu yang berbahaya bagi manusia, 

sehingga perlu diupayakan jenis bahan tambahan pakan yang dapat digunakan 

sebagai pengganti yang harganya murah, tidak menimbulkan residu yang 

berbahaya bagi manusia, dan mudah didapat. Tepung bawang putih adalah salah 

satunya bahan tambahan pakan yang berperan mengurangi penggunaan antibiotik 

residu yang merugikan kesehatan manusia. 

Salah satu bahan tambahan pakan yang diberikan yaitu tepung bawang 

putih. Bawang putih ini merupakan tanaman obat-obatan yang mengandung 



bioaktif yang banyak khasiatnya, tanaman yang mudah didapat dan mengandung 

bioaktif berupa minyak atsiri antara 0,1-0,5% yang didalamnya berisi 

dialildisulfida, alilpropildisulfida dan allicin, allicin berfungsi sebagai antibakteri 

dan dialil disulfida yang berfungsi mengurangi jumlah bakteri aerob di dalam usus 

dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Anonymous, 2006).  

 Berdasarkan pertimbangan diatas maka dilakukan penelitian tentang 

penggunaan tanaman bawang putih sebagai bahan tambahan  dalam pakan ayam 

pedaging agar didapat bobot akhir, bobot dressed, karkas yang optimal dan lemak 

abdominal yang sedikit. 

 
 
1.6. Hipotesis 
 
 Pemberian bioaktif bawang putih (Allium sativum linn) dalam ransum 

diduga memberikan perbedaan pengaruh nyata terhadap bobot hidup, bobot 

dressed, bobot karkas, dan bobot lemak abdominal ayam pedaging. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging adalah ayam jantan atau betina muda yang diambil 

dagingnya pada umur 6-8 minggu (Rasyaf, 2003). Ayam pedaging adalah ayam 

yang termasuk tipe pedaging dan dipelihara dengan tujuan untuk diambil 

dagingnya dan dapat menghasilkan daging relatif banyak dalam waktu yang 

singkat (Sudaryani dan Santosa, 2003).  

Ciri – ciri ayam pedaging adalah :  

• Ukuran badan ayam pedaging relatif besar, padat, kompak, dan berdaging 

penuh sehingga disebut tipe berat. 

• Jumlah telur relatif sedikit. 

• Bergerak lamban dan tenang. 

• Biasanya lebih lambat mengalami dewasa kelamin, dan 

• Beberapa jenis ayam tipe pedaging mempunyai bulu kaki dan masih suka 

mengeram. 

Pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi 2 fase yaitu fase stater dan 

fase finisher menurut Indarto (1999) ayam pedaging dipelihara dalam dua fase 

yaitu stater dan finisher, dimana fase stater pada umur 0-4 minggu dan umur 

finisher adalah umur 5-10 minggu. 

Ayam pedaging di Amerika dipanen pada umur 8 -12 minggu dengan berat 

1.59-2.05 kg/ekor. Di Indonesia ayam pedaging dipanen pada umur yang lebih 

muda yaitu 6 minggu dengan berat sekitar 1.7-2.0 kg/ekor. Pemanenan ayam 



pedaging pada saat beratnya masih rendah disebabkan oleh permintaan konsumen 

yang cenderung membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga karena 

cukup lunak, lemak belum banyak serta tidak terlalu keras (Muchtadi dan 

Sugiono, 1992). 

 

2.2. Bahan Tambahan Pada Pakan 

Bahan tambahan pada pakan adalah supplement yang digunakan untuk 

memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan dengan mengurangi 

mikroorganisme pengganggu atau meningkatkan mikroba yang menguntungkan 

yang ada dalam saluran pencernaan (Tarmudji, 2006). Sedangkan menurut 

Brinckman (1989) bahan tambahan pakan adalah nama umum untuk substansi 

seperti antibiotik, pemacu pertumbuhan, hormon, stabilizer, emulgator, anti 

oksidan dan lain-lainnnya, pemberian bahan tambahan pakan ini tidak di 

orientasikan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak. Bahan tambahan pakan 

mempunyai 4 macam fungsi yaitu:  

• Untuk meningkatkan nafsu makan misalnya : zat pengikat pellet, zat 

pemberi warna harum.  

• Untuk membantu proses pencernan misalnya : enzim, antibiotika, senyawa 

arsen dan nitrofuran.  

• Untuk memenuhi keinginan konsumen misalnya : karotenoid untuk 

pigmentasi  broiler dan kuning telur.  

• Serta untuk meningkatkan metabolisme misalnya : zat-zat thyroaktif, 

senyawa estrogen dan hormon (Koentjoko, 1978). 



Tujuan akhir pemeliharaan ayam pedaging adalah memproduksi daging 

dengan kualitas sesuai selera konsumen, yaitu karkas yang baik dengan lemak 

yang rendah. Biasanya dalam memperoleh karkas yang baik ditambahkan bahan 

yang dapat memacu pertumbuhan. Disamping itu, keberadaan bahan tambahan 

dalam pakan terbukti dapat meningkatkan efisiensi pakan, sehingga dapat 

menguntungkan para peternak ayam pedaging. Beberapa pakan tambahan seperti 

hormon dan antibiotik telah dilarang penggunaannya di Indonesia karena terkait 

dengan isu global peternakan unggas saat ini yaitu adanya residu yang berbahaya 

bagi konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu lingkungan. Dalam upaya 

menghasilkan produk peternakan yang sehat, maka diperlukan alternatif 

penggunaan pakan tambahan yang bersifat alami (Akhadiarto, 2002).  

 

2.3. Bawang putih (Allium sativum linn) 

 Bawang putih (Allium sativum linn) merupakan tanaman yang termasuk 

suku Liliaceae, merupakan tanaman semusim, berbentuk rumput, dimana tunas-

tunas batang berubah bentuk menjadi umbi kecil atau umbi lapis. Umbi lapis yang 

kecil-kecil ini merupakan lapisan yang kuat dan akan menjadi sebuah umbi besar 

dan tidak berlubang, berkelopak daun dengan ukuran panjang. Kelopak daun ini 

merupakan pembalut dari umbi-umbi yang ada (Lamina, 1989).  

Penggunaan bawang putih sebagai pakan tambahan pada ayam broiler 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, dan mengurangi  jumlah bakteri 

aerob di dalam usus. Pemberian serbuk bawang putih dengan konsentrasi 2,5% 

dalam ransum dapat menurunkan konversi ransum dan bobot karkas sedangkan 

pemberian sebesar 5% dapat meningkatkan konsumsi ransum (Anonymous, 



2006).  Kandungan tepung bawang putih sebagai pakan tambahan tertera pada 

Tabel 1.                                                                                          

Tabel 1. Kadar zat gizi umbi bawang putih tiap 100 gram. 
 
 

No Uraian Nilai Gizi Keterangan 
1 Protein 4,50 gr 
2 Lemak 4,20 gr 
3 Hidrat arang 23,10 mg 
4 Kalsium 42 mg 
5 Fosfor 134 mg 
6 Besi 1 mg 
7 Vitamin BB1 0,22 mg 
8 Vitamin C 15 mg 
9 Air 71 gram 
10 Kalori 95 kal 

Bagian yang dapat 
dimakan 88%. 

               (Santoso, 1991). 
 
 Umbi bawang putih mengandung ikatan asam amino yang disebut alliin. 

Alliin dapat berubah menjadi Allicin. Bila Allicin bertemu dengan vitamin B1 

akan membentuk ikatan allithiamine. Komponen-komponen aktif  dari bawang 

putih yaitu : 

1. Allicin, zat aktif yang mempunyai daya bunuh terhadap bakteri. 

2. Allin, sebagai anti biotik. 

3. Antihemolytik Factor, faktor anti lesu darah atau anti kekurangan sel-sel darah 

merah. 

4. Allithiamine, suatu sumber ikatan-ikatan biologik yang aktif serta vitamin B1. 

5. Sellenium, sebagai antioksidan.  

6. Germanium, sebagai anti kanker. 

7. Antitoksin, sebagai anti racun. 

8. Scordinin, zat aktif mempercepat pertumbuhan tubuh, meningkatkan berat 

badan (Santoso, 1991). 



2.4. Bobot Hidup 

 Bobot hidup yaitu bobot ayam  sebelum ayam tersebut dipotong. Bobot 

hidup ayam sangat mempengaruhi besarnya bagian-bagian tubuh seperti karkas, 

organ visceral, lemak abdominal, bulu, dan darah (Say, 1987). menambahkan 

bahwa bobot hidup adalah hasil penimbangan terhadap ayam yang dalam keadaan 

hidup (Hardjo Subroto dan Astuti, 1993).  

Bobot badan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ternak yang 

dipelihara. Pertumbuhan bobot badan sangat dipengaruhi oleh galur, tipe ayam, 

jenis kelamin, pakan, cara pemeliharaan, penyakit, dan pemeliharaan (North, 

1984).  Pertumbuhan bobot badan mencakup pertambahan dalam bentuk jaringan 

pembangunan seperti urat, daging, tulang, otak, dan semua jaringan serta alat-alat 

tubuh (Anggorodi, 1985). 

 

2.5 Bobot Dressed 

Dressed adalah tubuh ayam yang dipotong dikurangi darah, bulu dan 

jerohan (Rosyidi, 1999). Mountey dan Carmen (1995) menambahkan bahwa 

bobot dressed adalah tubuh ayam setelah dipotong dikeluarkan isi perutnya, darah 

dan bulu tetapi dengan kepala dalam keadan tetap utuh. Penyajian daging dalam 

bentuk dressed biasanya adalah ayam yang dipotong pada usia muda (Baby 

chicken). Penyajian daging dalam bentuk dressed sering dijumpai di pasaran 

khususnya untuk  ayam buras.  

Hasil prossesing dari tubuh ayam terdiri dari all dressed dan ready to 

cook. All dressed adalah tubuh dari ayam yang telah disembelih tanpa darah, bulu 



dan jerohan tetapi dengan kaki dan kepala masih dalam keadaan utuh. Sedangkan 

ready to cook adalah tubuh unggas yang telah bersih dari bulu dan kosong dari 

jerohan serta tanpa kaki dan kepala tetapi titambah jantung, giblet dan gizzard 

(Jull, 1979),. 

Ciri-ciri dressed ayam yang baik (keadaan utuh, perlemakan, keadaan 

kulit/tulang) adalah : 

» Bentuk dressed padat (kompak), paha, betis, sayap dan dada berdaging tebal. 

Besar daging pada dada dapat diketahui dengan cara mengukur panjang tulang 

dada 50% dari daging ayam terdapat pada tulang dada. 

» Perlemakan, menyebar rata di bawah kulit yang menutupi seluruh bagian 

dressed. 

» Kulit harus utuh, tidak memar, tidak sobek atau banyak goresan. Warna kulit 

putih agak kekuningan. Kulit benar-benar bebas dari bulu-bulu jarum (mikroba 

bersarang di dalam bulu-bulu itu). Kulit ayam memar, berwarna kebiru-biruan 

(akibat benturan, pembuluh darah halus pecah, terjadi pembekuan darah di 

bawah kulit), dengan adanya memar maka daya tahan karkas terhadap serangan 

mikroba menurun, sehingga daging ayam cepat/mudah membusuk. 

» Tidak dijumpai tulang-tulang yang patah (Linda, 1999). 

 

2.6. Karkas 

 
 Karkas adalah bagian tubuh ayam yang telah dipotong dikurangi darah, 

bulu, kepala, cakar dan jerohan (Wiharto, 1999). Sedangkan menurut Soeparno 

(1992) karkas adalah bobot tubuh ternak setelah pemotongan dikurangi darah, 

kepala serta organ-organ internal, untuk ayam paru-paru dan ginjal termasuk 

karkas. 



Bobot karkas dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor 

lingkungan dapat dibagi menjadi 2 katagori yaitu fisiologi dan kandungan zat 

makanan dalam pakan. Zat makanan dalam pakan merupakan faktor terpenting 

yang mempengaruhi komposisi karkas terutama terhadap proporsi kadar lemak 

(Lesson, 2000). Menurut Soeparno (1992), konsentrasi energi dan jumlah rasio 

energi terhadap protein ransum, bahan aditif, serta proporsi kandungan gizi 

ransum dapat mengubah komposisi karkas. Respon ternak terhadap manipulasi 

nutrisi yang diberikan  juga berpengaruh terhadap hasil akhir komposisi karkas. 

 Bobot karkas ayam kurang lebih 66% - 71% dari bobot hidup. Namun 

semakin tinggi bobot hidup semakin tinggi pula bobot karkas (Wiharto, 1999). 

Selanjutnya dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karkas 

adalah umur, jenis kelamin, strain, makanan dan pengelolaan. Faktor makanan 

akan menentukan tingkat pertumbuhan dalam mencapai bobot badan yang 

diinginkan. 

  

2.7. Lemak Abdominal   

Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat di dalam rongga perut 

(abdomen) ternak (Summers, 1984). Bobot lemak abdominal adalah indikator 

yang lebih baik dari pada lemak sub cutan untuk memperkirakan lemak total dan 

persentase lemak karkas (Wahju, 1992). 

Penimbunan lemak dapat terjadi karena kelebihan energi setelah 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk produksi dan 

penimbunan lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem kandang, umur, dan 

jenis kelamin (Anggorodi, 1985).  



 Deposisi lemak dalam jumlah yang cukup dalam pemasaran ayam 

pedaging sangat dibutuhkan untuk memberikan penampilan karkas yang 

memuaskan tetapi apabila jumlahnya berlebihan akan berakibat kerusakan pada 

kualitas karkas tersebut. Trigliserida adalah lemak utama yang dideposisikan 

dalam jaringan ayam. Sekitar 95% trigliserida berasal dari makanan (North. 

1984). Menurut Summers (1984) dalam keadaan normal bobot lemak abdominal 

berkisar antara 1,6-3,5 % dari bobot hidup, dengan meningkatnya umur akan 

diikuti oleh meningkatnya bobot lemak rongga tubuh sehingga lemak karkas juga 

akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama 5 minggu dimulai pada tanggal 26 

Desember sampai dengan 29 Januari 2007 di kandang milik bapak Suyitno di 

Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

 

3.2. Materi Penelitian 
 

~ Tujuhpuluhdua ekor DOC strain Lohmann yang diproduksi oleh PT. Sierat 

Multi Breeder dengan jenis kelamin betina dengan bobot badan 

40,74±1,20 gram dan koefisien keragaman sebesar 2,71% serta dipotong 

pada umur 35 hari. 

~ Kandang berbentuk persegi panjang dengan p x l x t adalah 50 cm x 60 cm 

x 50 cm yang berjumlah 24 petak dan setiap petak diisi 3 ekor ayam. 

Bahan litter menggunakan sekam padi.  

Kandungan zat makanan pakan tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan pakan Broiler I   
 
 

Zat Pakan Broiler I (%) 

Bahan Kering 78 
Protein Kasar 21-23 
Lemak Kasar 5 
Serat Kasar 5 

Abu 7 
Ca 0,9 
P 0,60 

ME(Kcal/kg) 2900-3100 

Keterangan :  Sierat Multi Breeder,  
 



1. Perlengkapan kandang dan peralatan yang digunakan antara lain :  

a. Wadah pakan yang terbuat dari wadah aqua berjumlah 24 buah 

b. Wadah minum yang terbuat dari plastik berjumlah 24 buah 

c. Lampu penerangan kandang 

d. Higrometer  

e. Termometer  

f. Timbangan OHAUS  

2. Bawang putih 

 Penggunaan bawang putih sebagai bahan tambahan pada pakan berupa 

tepung bawang putih. yang dicampur dalam ransum. Bawang putih 

diperoleh dari Pasar Sayur Magetan Kabupaten Magetan. 

       Prosedur pembuatan tepung bawang putih (Allium sativum linn) tertera 

dalam bagan pada Gambar 1.  

 Bawang putih (Allium sativum linn) basah 

 

Dikupas dan dicuci 

 

Diiris setebal 1 mm 

 

Dikukus pada suhu 1000C selama 15 menit 

 

Didinginkan dan dikeringkan 

 

Ditumbuk atau digiling sampai halus 

 

Tepung bawang putih 

Gambar 1. Prosedur pembuatan tepung bawang putih 



3.3. Metode Penelitian 
 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode percobaan yang 

dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan 

masing-masing perlakuan diulang 4 kali, dan masing-masing ulangan diisi 3 ekor 

ayam pedaging. 

Perlakuan yang diberikan adalah: 

P0 : Pemberian bawang putih 0 gram dalam 1 kilogram pakan. (0%)   

P1 :  Pemberian bawang putih 5 gram dalam 1 kilogram pakan. (0.5%) 

P2 :  Pemberian bawang putih 10 gram dalam 1 kilogram pakan. (1%)  

P3 :  Pemberian bawang putih 15 gram dalam 1 kilogram pakan. (1.5%) 

P4 :  Pemberian bawang putih 20 gram dalam 1 kilogram pakan. (2%)  

P5 :  Pemberian bawang putih 25 gram dalam 1 kilogram pakan. (2.5%) 

Prosedur Penelitian meliputi: 

 Tahap Persiapan : 

~ Mempersiapkan kandang dan peralatannya 

~ Mengadakan sanitasi kandang 

~ Memberikan kode pada masing-masing unit percobaan. 

Layout percobaan  

P1 (1)  P4 (4)  P0 (3)  P0 (2)

P5 (2)  P5 (1)  P4 (2)  P3 (1)

P3 (3)  P2 (2)  P3 (2)  P3 (4)

P2 (4)  P1 (3)  P2 (1)  P2 (3)

P1 (2)  P0 (1)  P4 (3)  P5 (4)

P0 (4)  P5 (4)  P4 (1)  P1 (4)

 

 



3.4. Variabel Penelitian 

• Bobot hidup yaitu hasil penimbangan terhadap ayam yang dalam 

keadaan hidup, bobot hidup di hitung dengan menimbang ayam yang 

masih hidup pada umur 5 minggu. 

• Karkas adalah daging beserta tulang ayam hasil potongan, setelah 

dipisahkan dari kepala sampai pangkal leher dan kaki sampai batas lutut 

dari rongga perut ayam, bobot karkas di hitung dengan menimbang 

tubuh ayam yang telah dipotong pada umur 5 minggu di kurangi dengan 

darah, bulu, kepala, kaki, dan organ dalam (visceral). 

• Dressed adalah tubuh ayam yang dipotong dikurangi darah, bulu dan 

jerohan. Penyajian daging dalam bentuk dressed biasanya adalah ayam 

yang dipotong pada usia muda (Baby chicken). Penyajian daging dalam 

bentuk dressed sering dijumpai di pasaran khususnya untuk  ayam buras. 

Bobot dressed di hitung dengan menimbang tubuh ayam yang telah 

dipotong pada umur 5 minggu di kurangi dengan darah, bulu, dan organ 

dalam (visceral). 

• Bobot lemak abdominal adalah lemak abdominal adalah lemak tubuh 

yang terdapat dalam perut (abdomen). Penimbunan lemak karena energi 

setelah digunakan untuk kebutuhan hidup pokok dan produksi, bobot 

lemak abdominal dihitung dengan menimbang lemak diseluruh rongga 

perut yang meliputi jaringan lemak disekeliling proventrikulus dan 

gizzard, termasuk yang menempel pada dinding abdomen. 

 



3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan analisis ragam 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Yitnosumarto (1993) menyatakan bahwa 

apabila hasil analisa menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) atau 

sangat nyata (P<0,01), maka untuk mengetahui perlakuan yang berbeda dilakukan  

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Adapun model matematik untuk Rancangan Acak 

Lengkap adalah sebagai berikut: 

Yij =  μ + πi + εij 

 

Dengan: 

Yij  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

μ = Nilai tengah umum 

πi    = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij    = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i     = 1, 2, …5 

j     = 1, 2, …4 

 

3.6. Batasan Istilah 
1. Ayam pedaging  

Adalah jenis ayam jantan atau betina muda berumur berumur sekitar 6- 8 

minggu yang dipiara secara intensif guna memperoleh produksi daging 

yang optimal (Rasyaf, 2003). 

 

 



2. Bawang putih (Allium sativum linn) 

Bawang putih adalah sejenis tanaman yang dimana tunas-tunas batang 

berubah bentuk menjadi umbi-umbi kecil dan akan menjadi umbi lapis 

(Lamina, 1991).  

3. Bobot hidup yaitu hasil penimbangan terhadap ayam yang dalam keadaan 

hidup (Hardjo Subroto dan Astuti, 1993). 

4. Karkas adalah daging beserta tulang ayam hasil potongan, setelah 

dipisahkan dari kepala sampai pangkal leher dan kaki sampai batas lutut 

dari rongga perut ayam (Murtidjo, 2002). 

5. Bobot lemak abdominal adalah lemak tubuh yang terdapat dalam perut 

(abdomen). Penimbunan lemak karena energi setelah digunakan untuk 

kebutuhan hidup pokok dan produksi (Wahyu, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Pemberian Tepung Bawang Putih Terhadap Bobot Hidup 

 Pengaruh pemberian bioaktif tepung bawang putih terhadap bobot akhir 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data rataan bobot hidup selama penelitian 

Perlakuan Bobot Hidup (gram) Notasi 
P0 1608,41±42,68 a 
P1 1719,03±78,74 ab 
P2 1737,04±60,35 ab 
P3 1762,99±50,20 ab 
P4 1795,23±123,36 b 
P5 1802,96±78,21 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan 
pengaruh yang nyata (P<0,05)   

 
Hasil sidik ragam pada lampiran 2 dan data pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa pemberian bioaktif bawang putih berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

bobot hidup. Berdasarkan Uji Beda Nyata Jujur 5% didapatkan bahwa P4 dan P5 

(pemberian bawang putih 20 gram dan 25 gram) menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata terhadap P0 (0 gram), P1 (5 gram), P2 (10 gram), dan P3 (15 gram). Hal 

tersebut terjadi karena pada P4 dan P5 pemberian bawang putih lebih banyak 

daripada P0, P1, P2 dan P3. Adanya pengaruh nyata pada bobot hidup karena 

didalam bawang putih mengandung allicin yang berfungsi menekan jumlah 

bakteri patogen dalam usus dan meretensi protein, sehingga proses pecernaan 

pakan dapat meningkat. Protein ini digunakan untuk membentuk jaringan, 

sehingga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ayam. Penggunaan 

bawang putih sebagai pakan tambahan pada ayam broiler dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan pakan, dan mengurangi  jumlah bakteri aerob di dalam usus, 



didalam bawang putih mengandung senyawa allicin, senyawa allicin berfungsi 

untuk membunuh mikroba dalam usus halus, sehingga konsumsi pakan dan kerja 

saluran pencernaan dapat berjalan dengan lancar yang menyebabkan penambahan 

bobot badan menjadi maksimal (Anonymous, 2006). 

 Rataan bobot hidup selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik rataan bobot hidup selama penelitian 
 
 

Berdasarkan grafik pada Gambar 2 dan Tabel 3 dapat dilihat bahwa bobot 

hidup tertinggi pada P5 yaitu 1802,96±78,21 kg, kemudian menurun pada P4 

dengan bobot hidup yaitu 1795,23±123,36 kg, P3 dengan bobot hidup yaitu 

1762,99±50,20 kg, P2 dengan bobot hidup yaitu 1737,04±60,35 kg, P1 dengan 

bobot hidup yaitu 1719,03±78,74 kg, dan P0 dengan bobot hidup yaitu 

1608,41±42,68 kg, sehingga dapat diketahui bahwa pemberian tepung bawang 

putih yang tinggi memberikan nilai bobot hidup yang tinggi dibandingkan dengan 

pemberian bawang putih yang rendah, jadi pemberian bawang putih yang tinggi 

dapat meningkatkan bobot hidup karena adanya kandungan allicin dalam bioaktif 

bawang putih yang lebih banyak. Allicin berfungsi untuk meningkatkan efisiensi 

pakan dan bekerja dengan cara menekan jumlah bakteri patogen dalam usus 

sehingga proses pecernaan pakan dapat efektif, fungsi dari allicin itu sendiri 



adalah meretensi protein. Jadi protein ini nantinya digunakan untuk pembentukan 

jaringan, sehingga mempercepat pertumbuhan ayam dan hal ini terbukti dengan 

level pemberian bawang putih yang tinggi akan menghasilkan bobot hidup ayam 

yang lebih tinggi.  Pemberian bawang putih sebagai pakan tambahan pada ayam 

broiler dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, dan mengurangi  jumlah 

bakteri aerob di dalam usus. Pemberian bawang putih dengan konsentrasi 2,5% 

dalam ransum dapat menurunkan konversi ransum dan meningkatkan karkas, 

sedangkan pemberian sebesar 5% dapat meningkatkan konsumsi ransum 

(Anonymous, 2006). Di tambahkan oleh Achyad (2002) zat aktif yang terdapat 

pada bawang putih adalah saltivine yang mempunyai kemampuan untuk 

mempercepat proses pertumbuhan sel, jaringan tubuh serta susunan syaraf. 

Bawang putih juga mengandung minyak atsiri, allicin dan alliin, yang mempunyai 

kemampuan membunuh mikroba serta kandungan dialyldisulfida yang bersifat 

anthelmentika (anti cacing). 

 

4. 2. Pengaruh Pemberian Tepung Bawang Putih Terhadap Bobot Dressed 

Rataan bobot dressed selama penelitian diukur dengan jalan menimbang 

bobot badan ayam setelah dipotong dikurangi dengan darah, bulu dan organ 

visceral (jerohan) dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Data rataan bobot dressed selama penelitian 

Perlakuan Rataan Bobot 
Dressed (gram)  

P0 1470,03±60,97 
P1 1584,33±71,31 
P2 1577,04±119,42 
P3 1581,78±73,55 
P4 1583,92±110,28 
P5 1647,47±31,72 

 



Data yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

bawang putih tidak memberikan perbedeaan pengaruh terhadap bobot dressed. 

Rataan bobot dressed ayam pedaging yang tidak diberi bawang putih (P0) dengan 

rataan bobot dressed ayam pedaging yang diberi bawang putih (P1, P2, P3, P4 dan 

P5) menunjukkan selisih bobot dressed yang sangat kecil.  

Bawang putih mempunyai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh ayam, 

diantaranya berfungsi untuk memproses pertumbuhan sel dan jaringan tubuh, 

kandungan bawang putih yang berperan dalam pertumbuhan sel dan jaringan 

tubuh adalah saltivine dan scordin. Achyad (2002), menyatakan zat aktif yang 

terdapat pada bawang putih adalah saltivine yang mempunyai kemampuan untuk 

mempercepat proses pertumbuhan sel, jaringan tubuh serta susunan syaraf. 

Bawang putih juga mengandung minyak atsiri, allicin dan alliin, yang mempunyai 

kemampuan membunuh mikroba serta kandungan dialyldisulfida yang bersifat 

anthelmentika (anti cacing). Ditambahkan pula oleh Rahardjo (1989) yang 

menyatakan didalam bawang putih terkandung senyawa glucosida yang 

dinamakan scordium yang berkhasiat sebagai enzim pendorong yang efektif 

dalam proses pertumbuhan dan penjalinan tubuh baik manusia maupun hewan. 

Kecenderungan kenaikan bobot dressed juga dipengaruhi oleh adanya proses 

pencernaan yang lebih baik, sehingga menyebabkan meningkatnya penyerapan 

makanan oleh usus halus.  

 

 

 

 



4.3. Pengaruh Pemberian Tepung Bawang Putih Terhadap Bobot Karkas 

Rataan bobot karkas selama penelitian diukur dengan jan menimbang 

ayam setelah dipotong dikurangi darah, kepala, kaki, bulu dan jerohan dapat  

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data rataan bobot karkas selama penelitian 

Perlakuan Bobot karkas (gram) Notasi 
P0 1136,53±22,03 a 
P1 1177,10±95,48 ab 
P2 1213,20±64,73 ab 
P3 1231,56±20,35 b 
P4 1257,62±60,82 bc 
P5 1285,85±50,00 c 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan 
pengaruh yang nyata (P<0,05) 

 
Hasil analisis ragam lampiran 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa 

pemberian bawang putih memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05). Berdasarkan 

Uji Beda Nyata Jujur 5% didapat bahwa pada P4 dan P5 (pemberian bawang putih 

20 gram dan 25 gram) menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap P0, P1, P2 

dan P3. Perlakuan pada P4 dan P5 (pemberian bawang putih 20 gram dan 25 

gram) akan meningkatkan konversi ransum dan bobot karkas sehingga ayam pada 

P4 dan P5 akan mengkonsumsi pakan dengan kandungan protein tinggi lebih lama 

sehingga mempunyai bobot badan yang tinggi dan menghasilkan bobot karkas 

yang tinggi pula. Bawang putih mengandung zat- zat aktif berupa saltifin yang 

mempunyai kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan sel serta jaringan 

syaraf, selain itu bawang putih juga mengandung minyak atsiri, allicin dan allin 

yang mempunyai kemampuan untuk membunuh mikroba serta kandungan diacil 

disulfide yang bersifat anti cacing (Marcell, 1992).  Pada ternak muda yang 

sedang tumbuh, protein yang tersedia dalam ransum akan dipergunakan untuk 



keperluan pertumbuhan jaringan dimana ditandai dengan pembelahan sel, 

karenanya memerlukan protein lebih tinggi (Aggorodi, 1995). Produksi karkas 

juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, spesies, bobot badan dan pakan yang 

dikonsumsi. Produksi karkas erat kaitannya dengan bobot badan, semakin tinggi 

bobot tubuh, maka produksi karkas makin tinggi (Desnawati, 1982). 
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Gambar 3. Grafik rataan bobot karkas selama penelitian 
 

Berdasarkan grafik pada Gambar 3 dan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai 

bobot karkas tertinggi diperoleh pada P5 (25 gram tepung bawang putih) yaitu 

1285,85±50,00 kg, kemudian menurun P4 (20 gram tepung bawang putih) yaitu 

1257,62±60,82 kg, P3 (15 gram tepung bawang putih) yaitu 1231,56±20,35 kg, P2 

(10 gram tepung bawang putih) yaitu 1213,20±64,73 kg, P1 (5 gram tepung 

bawang putih) yaitu 1177,10±95,48 kg,  dan bobot karkas terendah terdapat pada 

P0 (tanpa bawang putih) dengan bobot karkas yaitu 1136,53±22,03 kg, hal ini 

terjadi karena adanya penggunaan tepung bawang putih yang berbeda hal tersebut 

berarti penggunaan pakan dengan kandungan protein yang tinggi juga berbeda 

sehingga terkait hal tersebut berarti ayam yang mengkonsumsi protein tinggi lebih 

lama maka bobot karkasnya juga lebih tinggi.. Anonymous (2006) menyatakan 

bahwa pemberian bawang putih sebagai pakan tambahan pada ayam pedaging 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, dan mengurangi  jumlah bakteri 



aerob di dalam usus. Pemberian bawang putih dengan konsentrasi 2,5% dalam 

ransum dapat meningkatkan konversi ransum dan meningkatkan karkas, 

sedangkan pemberian sebesar 5% dapat menurunkan konsumsi ransum. Winantea 

(1985) menyatakan produksi daging (karkas) adalah sex, bangsa, genotip, iklim, 

kastrasi, kebuntingan, kesehatan, kuantitas dan kualitas pakan dan manajemen 

saat pemotongan. Seeman (1981) mengatakan bahwa bobot karkas terutama 

dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin dan strain, sedangkan faktor lain yang 

berpengaruh terhadap produksi karkas adalah pakan dan cara pengelolaan. Faktor 

genetis lebih membatasi kemungkinan pertumbuhan dan ukuran tubuh sedangkan 

faktor pakan dan cara pengelolaan akan menentukan tingkat pertumbuhan dalam 

mencapai bobot badan dengan bobot karkas yang diinginkan.  

Menurut Jull (1979) bobot badan yang tinggi akan menghasilkan bobot 

karkas yang tinggi pula dan sebaliknya sehingga persentase karkas yang 

merupakan perbandingan antara bobot karkas dibagi bobot hidup dikali 100% 

memberikan hasil yang nyata. Rataan persentase karkas selama penelitian adalah 

68.42 – 71.48 %. Rataan persentase karkas yang diperoleh dalam penelitian ini 

sejalan dengan pendapat Siregar, dkk (1982) bahwa persentase karkas ayam 

pedaging berkisar antara 65 – 75% dari bobot hidup 

  

4.4. Pengaruh Pemberian Tepung Bawang Putih Terhadap Lemak 
Abdominal 

 
Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat didalam rongga perut 

(abdomen) ternak dan penimbunan lemek terjadi karena kelebihan energi setelah 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, untuk produksi dan penimbunan 

lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem kandang, umur dan jenis 



kelamin. Pengaruh pemberian bioaktif bawang putih terhadap bobot lemak 

abdominal selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data rataan bobot lemak abdominal selama penelitian 

Perlakuan Bobot Lemak Abdominal (gram) 
P0 24,84±0,81 
P1 24,78±0,64 
P2 24,35±0,17 
P3 24,37±1,11 
P4 24,14±0,46 
P5 23,58±0,41 

 

Hasil sidik ragam pada lampiran 5 dan data pada Tabel 6 menunjukkan 

bahwa pemberian bioaktif bawang putih tidak berpengaruh nyata terhadap bobot 

lemak abdominal ini ditunjukkan selisih bobot lemak abdominal sangat kecil, 

apalagi dilihat nilai terendah pada P5 selisihnya tidak berbeda jauh pada P0, P1, 

P2, P3 dan P4,  karena fungsi dari bioaktif bawang putih tersebut lebih ditekankan 

pada peningkatan efisiensi penggunaan pakan dan pengurangan jumlah bakteri 

aerob dalam usus ayam pedaging, selain itu juga untuk proses pertumbuhan dan 

fungsi tubuh, peningkatan selera makan dan kekebalan tubuh seperti yang telihat 

pada Tabel 1 dan Tabel 2 sehingga pemberian bioaktif bawang putih dalam pakan 

tidak berpengaruh terhadap bobot lemak abdominal ayam pedaging, Anonymous 

(2006) menyatakan bahwa pemberian bioaktif bawang putih tidak memberikan 

perubahan yang berarti terhadap kandungan lemak abdominal tetapi dalam 

pemberian level tertentu dapat merusak dinding sel dan menghambat sintesis 

protein. 

Bobot lemak abdominal pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat energi 

yang terkandung dalam pakan, sedangkan menurut Wahyu (1992) menjelaskan 



bahwa biasanya kandungan energi yang tinggi adakalanya disebabkan tingkat 

protein yang rendah, kelebihan energi ini diubah menjadi lemak tubuh sehingga 

kandungan energi yang tinggi akan mengakibatkan lemak relatif tinggi. Unggas 

memiliki kemampuan terbatas menyimpan glikogen dalam hati dan otot. Jika 

intake karbohidrat melebihi kebutuhan ternak untuk pemenuhan energi tubuh, 

maka kelebihan glukosa tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak (Anggorodi, 

1985). Menurut Summers (1984) dalam keadaan normal bobot lemak abdominal 

berkisar antara 1,6-3,5 % dari bobot hidup, dengan meningkatnya umur akan 

diikuti oleh meningkatnya bobot lemak rongga tubuh sehingga lemak karkas juga 

akan meningkat. 

Menurut Anggorodi (1985) penimbunan lemak dapat terjadi karena 

kelebihan energi setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk 

produksi dan penimbunan lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem 

kandang, umur, dan jenis kelamin. Menurut March, dkk (1982) yang dikutip oleh 

Azis (2005) ayam pedaging yang mengkonsumsi energi berlebih cenderung 

meningkatkan deposisi lemak didalam tubuhnya. Ditambah pula oleh Matram 

(1994) penimbunan lemak lebih dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis kelamin, 

pertumbuhan, ransum, umur pemotongan dan strain.  

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

bioaktif bawang putih mempengaruhi bobot akhir, dan bobot karkas namun tidak 

mempengaruhi bobot dressed dan bobot lemak abdominal. Penggunaan bioaktif 

bawang putih yang terbaik dalam ransum adalah 25 gram per 1000 gram pakan 

yang dapat memberikan bobot hidup tertinggi 1802,96±78,21 dan dihasilkan 

rataan bobot karkas 1285,85±50,00 gram/ekor. 

 
5.2. Saran 

 Disarankan penelitian tentang pengaruh pemberian bioaktif bawang putih 

(allium sativum linn)  pada ransum terhadap bobot hidup, bobot dressed, bobot 

karkas dan lemak abdominal pada ayam pedaging dengan level pemberian 25 

gram karena memberikan pengaruh yang lebih optimal terhadap bobot hidup dan 

bobot karkas tetapi tidak pada bobot dressed dan lemak abdominal. 
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Lampiran 1. Data bobot badan ayam pedaging betina (gram/ekor) pada awal 
penelitian dan perhitungan koefisien keragaman  

 

No 
(n) 

Bobot Awal 
(X) 

Simpangan 
(X-X) 

Kuadrat Simpangan 
(X-X) 

1 41 0,26 0,07 
2 40 -0,74 0,55 
3 41,5 0,76 0,58 
4 42 1,26 1,58 
5 39 -1,74 3,03 
6 41,5 0,76 0,58 
7 40,1 -0,64 0,41 
8 40 -0,74 0,55 
9 39 -1,74 3,03 

10 40,5 -0,24 0,06 
11 39,5 -1,24 1,54 
12 39,5 -1,24 1,54 
13 40,1 -0,64 0,41 
14 42 1,26 1,58 
15 40 -0,74 0,55 
16 39 -1,74 3,03 
17 41,5 0,76 0,58 
18 42 1,26 1,58 
19 40,1 -0,64 0,41 
20 41 0,26 0,07 
21 40,5 -0,24 0,06 
22 39 -1,74 3,03 
23 40 -0,74 0,55 
24 42 1,26 1,58 
25 39 -1,74 3,03 
26 40,1 -0,64 0,41 
27 42 1,26 1,58 
28 40,6 -0,14 0,02 
29 42 1,26 1,58 
30 42 1,26 1,58 
31 40 -0,74 0,55 
32 41,5 0,76 0,58 
33 42,5 1,76 3,09 
34 42 1,26 1,58 
35 39 -1,74 3,03 
36 41 0,26 0,07 
37 41,5 0,76 0,58 
38 41,5 0,76 0,58 
39 40 -0,74 0,55 
40 41,5 0,76 0,58 
41 40 -0,74 0,55 
42 42 1,26 1,58 
43 39,5 -1,24 1,54 
44 40 -0,74 0,55 
45 39 -1,74 3,03 
46 40,1 -0,64 0,41 



47 41,5 0,76 0,58 
48 39 -1,74 3,03 
49 39,5 -1,24 1,54 
50 40,7 -0,04 0,00 
51 42,5 1,76 3,09 
52 41 0,26 0,07 
53 42 1,26 1,58 
54 42,5 1,76 3,09 
55 40,5 -0,24 0,06 
56 41 0,26 0,07 
57 42 1,26 1,58 
58 42 1,26 1,58 
59 41 0,26 0,07 
60 42,5 1,76 3,09 
61 41 0,26 0,07 
62 40,5 -0,24 0,06 
63 39 -1,74 3,03 
64 40 -0,74 0,55 
65 41,6 0,86 0,74 
66 42 1,26 1,58 
67 42 1,26 1,58 
68 41,5 0,76 0,58 
69 40 -0,74 0,55 
70 41,5 0,76 0,58 
71 40 -0,74 0,55 
72 39 -1,74 3,03 

Jumlah 2933,40  86,36 
Rata-rata 40,74  1,20 

 
Rata- rata bobot badan ayam pedaging betina strain lohman pada periode stater: 
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Koefisien keragaman diatas menunjukkan bahwa besarnya keragaman 

bobot badan ayam pedaging betina yang digunakan dalam penelitian sebesar  

2.71%. Besarnya koefisien keragaman yang layak dan dikategorikan dalam taraf 

homogen adalah tidak boleh lebih dari 15% (Yitnosumarto, 1993). 



Lampiran 2. Data Bobot Hidup Ayam, Bobot Dressed, Bobot Karkas, % 
Karkas, Bobot Lemak Abdominal, dan % Bobot Lemak 
Abdominal 

 

KODE  
  

Bobot Hidup  
Hidup Ayam 
(gram) 

Bobot 
Dressed  
(gram) 

Bobot 
Karkas 
(gram) 

% Karkas 
  

Bobot 
BLA 
  

% 
BLA 
  

P0U1 1635,75 1540,8 1123,67 68,69 25,71 1,57 
P0U2 1632,15 1459,7 1128,34 69,13 24,18 1,48 
P0U3 1545,13 1393,91 1169,43 75,68 25,34 1,64 
P0U4 1620,6 1485,68 1124,69 69,40 24,11 1,49 
jumlah 6433,63 5880,09 4546,13 282,91 99,34 6,18 
rata2 1608,41 1470,02 1136,5325 70,73 24,84 1,55 
   
P1U1 1792,31 1686,55 1208,45 67,42 25,05 1,40 
P1U2 1683,4 1548,6 1201,37 71,37 24,15 1,43 
P1U3 1775,21 1525,42 1259,35 70,94 24,37 1,37 
P1U4 1625,21 1576,75 1039,21 63,94 25,56 1,57 
jmlh 6876,13 6337,32 4708,38 273,67 99,13 5,78 
rata2 1719,03 1584,33 1177,10 68,42 24,78 1,44 
   
P2U1 1662,2 1511,68 1143,37 68,79 24,58 1,48 
P2U2 1735,35 1534,58 1278,23 73,66 24,31 1,40 
P2U3 1809,9 1755,23 1257,75 69,49 24,16 1,33 
P2U4 1740,71 1506,65 1174,03 67,45 24,35 1,40 
jmlh 6948,16 6308,14 4853,38 279,38 97,40 5,61 
rata2 1737,04 1577,04 1213,35 69,85 24,35 1,40 
 
P3U1 1776,5 1538,59 1226,06 69,02 23,23 1,31 
P3U2 1710,3 1513,55 1249,13 73,04 24,87 1,45 
P3U3 1738,81 1595,65 1245,89 71,65 23,69 1,36 
P3U4 1826,36 1679,33 1205,15 65,99 24,35 1,33 
jmlh 7051,97 6327,12 4926,23 279,69 96,14 5,46 
rata2 1762,99 1581,78 1231,56 69,92 24,04 1,36 

 
P4U1 1650,36 1512,24 1171,19 70,97 23,47 1,42 
P4U2 1934,45 1748,37 1313,23 67,89 24,23 1,25 
P4U3 1746,73 1537,55 1278,43 73,19 24,39 1,40 
P4U4 1849,39 1537,5 1267,63 68,54 24,46 1,32 
jmlh 7180,93 6335,66 5030,48 280,59 96,55 5,39 
rata2 1795,23 1583,92 1257,62 70,15 24,14 1,35 
 



P5U1 1891,14 1673,65 1212,14 64,10 23,21 1,23 
P5U2 1779,22 1603,46 1304,31 73,31 23,45 1,32 
P5U3 1707,75 1645,5 1303,5 76,33 23,49 1,38 
P5U4 1833,71 1667,26 1323,45 72,17 24,17 1,32 
jmlh 7211,82 6589,87 5143,40 285,91 94,32 5,24 
rata2 1802,96 1647,47 1285,85 71,48 23,58 1,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda 
Nyata Jujur Untuk Data Bobot Hidup 

 
 Ulangan No. Perlakuan 

1 2 3 4 
Jumlah 

  
rataan 

  
1 P0 1635,75 1632,15 1545,13 1620,6 6433,63 1608,41±42,68 
2 P1 1792,31 1683,4 1775,21 1625,21 6876,13 1719,03±78,74 
3 P2 1662,2 1735,35 1809,9 1740,71 6948,16 1737,04±60,35 
4 P3 1776,5 1710,3 1738,81 1826,36 7051,97 1762,99±50,20 
5 P4 1650,36 1934,45 1746,73 1849,39 7180,93 1795,23±123,36
6 P5 1891,14 1779,22 1707,75 1833,71 7211,82 1802,96±78,21 

Total 10409,26 10476,87 10326,53 10499,98 41702,64  
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Sk Db Jk Kt Fhit Ftabel 0.05 Ftabel 0,01 

Perlakuan 5 101093,31 20218,66 3,80** 2,77 4,25 
Galat 20 106551,86 5327,59 10,60   
Total 25  

F hitung > F tabel 0,05 maka pemberian bawang putih memberikan perbedaanpengaruh yang 
berbeda nyata terhadap bobot akhir.  

BNJ 5 %  = 
n
GalatKTsisadbt )(%5  

   = 
4

59,532749.4 x  =163,86 



Perlakuan Bobot Akhir Notasi 
P0 1608,41±42,68 a 
P1 1719,03±78,74 ab 
P2 1737,04±60,35 ab 
P3 1762,99±50,20 ab 
P4 1795,23±123,36 b 
P5 1802,96±78,21 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda 
Nyata Jujur Untuk Data  Bobot Dressed 

 
Ulangan No Perlakuan 

1 2 3 4 
Jumlah 

  
rataan 

  
1 P0 1540,8 1459,7 1393,93 1485,68 5880,11 1470,03±60,97 
2 P1 1686,55 1548,6 1525,42 1576,75 6337,32 1584,33±71,31 
3 P2 1511,68 1534,58 1755,23 1506,65 6308,14 1577,04±119,42
4 P3 1538,59 1513,55 1595,65 1679,33 6327,12 1581,78±73,55 
5 P4 1512,24 1748,37 1537,55 1537,5 6335,66 1583,92±110,28
6 P5 1673,65 1603,46 1645,5 1667,26 6589,87 1647,47±31,72 

Total 9464,51 9410,26 9456,28 9457,17 37778,22 
Analisa Ragam 
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Sk Db Jk Kt Fhit Ftabel 0.05 Ftabel 0.01 

Perlakuan 5 65929,83 13185,97 2,11 2,77 4,25 
Galat 20 124919,55 6245,98    
Total 25  

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda 
Nyata Jujur Untuk Data  Karkas 

 
Ulangan No Perlakuan 

1 2 3 4 
Jumlah 

  
rataan 

  
1 P0 1123,67 1128,34 1169,43 1124,69 4546,13 1136,53±22,03
2 P1 1208,45 1201,37 1259,35 1039,21 4708,38 1177,10±95,48
3 P2 1143,37 1278,23 1257,15 1174,03 4852,78 1213,20±64,73
4 P3 1226,06 1249,13 1245,89 1205,15 4926,23 1231,56±20,35
5 P4 1171,19 1313,23 1278,43 1267,63 5030,48 1257,62±60,82
6 P5 1212,14 1304,31 1303,5 1323,45 5143,40 1285,85±50,00

Total 7085,88 7476,61 7516,75 7138,16 29207,40  
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Sk Db Jk Kt Fhit Ftabel 0.05 Ftabel 0,01 

Perlakuan 5 58736,52 11747,30 3,84* 2,77 4,25 
Galat 20 61213,53 3060,68    
Total 25  

F hitung > F tabel 0,05 maka pemberian bawang putih memberikan perbedaan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap bobot karkas.  

BNJ 5 %  = 
n
GalatKTsisadbt )(%5  

   = 
4

68,306049.4 x =  124,20    



Perlakuan Data karkas Notasi 
P0 1136,53 a 
P1 1177,10 ab 
P2 1213,20 ab 
P3 1231,56 b 
P4 1257,62 bc 
P5 1285,85 c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Lampiran 6. Analisa Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda 
Nyata Jujur Untuk Data Bobot Lemak Abdominal 

 
Ulangan No 

  
Perlakuan 

  1 2 3 4 
Jumlah 
  

rataan 
  

1 P0 25,71 24,18 25,34 24,11 99,34 24,84±0,81
2 P1 25,05 24,15 24,37 25,56 99,13 24,78±0,64
3 P2 24,58 24,31 24,16 24,35 97,40 24,35±0,17
4 P3 23,23 24,87 23,69 25,67 97,46 24,37±1,11
5 P4 23,47 24,23 24,39 24,46 96,55 24,14±0,46
6 P5 23,21 23,45 23,49 24,17 94,32 23,58±0,41

Total 145,25 145,19 145,44 148,32 584,20  
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Sk Db Jk Kt Fhit Ftabel 0.05 Ftabel 0.01 

Perlakuan 5 4,24 0,85 2,08 2,77 4,25 
Galat 20 8,15 0,41    
Total 25  
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