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ABSTRACT 
EFFECT OF ADDITION OF ALOE VERA GEL IN FEED  

ON PRODUCTION PERFORMANCE OF LATE LAYING PERIOD 
ARABIAN CHICKEN ( AGE 24 MONTH)  

 
 
 The purpose of this research was to find out effect of addition Aloe gel 
(Aloe vera) in feed on production performance of final Arabian chicken (age 24 
month). 
 The materials used were 100 twenty four month old Arabian chicks. This 
research has 5 treatments (P0 =  feed with no treatments Alo gel, P1 = feed with 
0,75 % Aloe gel, P2 = feed with 1,5 % Aloe gel, P3 = feed with 2,25 % Aloe gel 
and P4 = feed with 3 % Aloe gel. Every treatment was repeated 4 times, with 5 
chicks each. The variables were consumption, body weight gain, hen day egg 
production (HDP), feed conversion, carcass weight and income over feed cost 
(IOFC). The data was analyzed with randomized completely design. If there was 
signficant effect, it was followed by Duncan’s Multiple Range Test. 
 The result of this research showed that Aloe gel of Arabian chicken has no 
effect (P>0.05) on consumption and carcass weight but it has significant effect 
(P<0.01) on body weight gain, hen day egg production, feed conversion and 
income over feed cost. 
 The conclusion of this research was Aloe gel at 0,75 % in feed could 
increase HDP, feed conversion and IOFC. It is suggested to add Aloe gel 0,75% 
in Arabian chicken feed to improve it‘s performance. 
 
Key words : Aloe gel, Arabian chicken, production performance 
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RINGKASAN 
 

EFEK PENAMBAHAN GEL LIDAH BUAYA (Aloe vera) 
DI DALAM PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI 

AYAM ARAB AFKIR (UMUR 24 BULAN) 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 sampai dengan 21 
Juni 2007 di Peternakan Ayam Arab milik bapak Isrok Suharmani, di  Kelurahan 
Janti, Kecamatan Sukun, Kotamadya Malang. Analisa pakan yang digunakan 
selama penelitian  dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efek penambahan gel 
Lidah Buaya (Aloe vera) di dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 
Arab afkir (umur 24 bulan). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
informasi dan kajian ilmiah tentang pengaruh penambahan gel Lidah Buaya (Aloe 
vera) di dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam Arab afkir. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam Arab afkir (umur 
24 bulan) sebanyak 100 ekor. Metode yang digunakan selama penelitian ini 
adalah percobaan lapang dengan rancangan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 
perlakuan dengan 4 kali ulangan. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara 
perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Perlakuan 
berupa level penambahan gel lidah buaya (Aloe vera) pada pakan basal, yaitu P0 = 
0 %, P1 = 0,75 %, P2 = 1,5 %, P3 = 2,25 % dan P4 = 3 %. Kandang yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah kandang batteray. Kandang terdiri dari 2 
tingkat dan tiap tingkat terdapat 10 petak kandang dengan ukuran tiap petak 40 x 
20 x 35 cm. Kandang yang digunakan berjumlah 100 petak dimana tiap-tiap petak 
diisi 1 ekor ayam.Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. 
Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan campuran yang 
terdiri dari jagung, bekatul dan konsentrat yang disusun berdasarkan saran dari 
pabrik yaitu dengan perbandingan 50 : 15 : 35. Pakan dan air minum diberikan 
secara ad libitum. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan 
produksi ayam Arab afkir yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan, Hen Day Egg Production (HDP),konversi pakan, berat karkas, dan Income 
Over Feed Cost (IOFC). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan gel Lidah Buaya dalam 
pakan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap pertambahan bobot 
badan, HDP, konversi pakan, IOFC. Dimana pertambahan bobot badan tertinggi 
terdapat pada perlakuan P3 (103,80 ± 10,15 g/ekor), lalu perlakuan P2 (86,90 ± 
8,05 g/ekor), P1 (83,35 ± 3,33 g/ekor), P4 (75 ± 9,21 g/ekor) dan yang terendah 
pada perlakuan P0 (74,10 ± 4,08 g/ekor). HDP tertinggi pada perlakuan P1 (42,83 
± 3,59 %), lalu diikuti perlakuan P0 (34,34 ± 2,21 %), P2 (34,33 ± 1,15 %), P3 
(27,67 ± 1,27 %), dan terendah pada perlakuan P4 (26,84 ± 2,52 %). Konversi 
pakan terendah terdapat pada perlakuan P1 (4,35 ± 0,45), lalu P2 (5,40 ± 0,56), P0 
(5,67 ± 0,52), P4 (6,33 ± 0,70) sedangkan tertinggi pada perlakuan P3 (6,40 ± 
0,82). Sedangkan IOFC tertinggi pada perlakuan P1 (Rp. 20745,54 ± 4047,39), 
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lalu P2 (Rp. 13541,12 ± 2090,24), P0 (Rp. 11120,12 ± 3844,20), dan P4 (Rp. 
5851,04 ± 2969,98), dan yang terendah pada perlakuan P3 (Rp. 5809,11 ± 
3113,13). Penambahan gel Lidah Buaya dalam pakan memberikan pengaruh tidak 
berbeda nyata terhadap konsumsi pakan dan berat karkas. Konsumsi pakan 
tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (2728,60 ± 262,54 g/ekor), P0 (2670,80 ± 
245,99 g/ekor), P2 (2468,00 ± 136,54 g/ekor), P3 (2450,10 ± 175,62 gram), dan 
terendah perlakuan P4 (2362,50 ± 267,93 g/ekor). Berat karkas tertinggi terdapat 
pada perlakuan P3 (1063,43 ± 98,93 g/ekor), P2 (1053,80 ± 66,88 g/ekor), P1 
(1053,23 ± 67,02 g/ekor), P0 (1048,72 ± 94,59 g/ekor) dan terendah pada 
perlakuan P4 (905,19 ± 53,23 g/ekor).  

Berdasarkan hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa penambahan gel 
Lidah Buaya (Aloe vera) sebesar 0,75 % dapat meningkatkan Hen Day 
production, memperbaiki konversi pakan dan meningkatkan IOFC ayam Arab 
afkir, namun tidak memperbaiki konsumsi pakan dan berat karkas. Sedangkan 
penambahan gel lidah buaya sebesar 2,25 % dapat meningkatkan pertambahan 
bobot badan ayam Arab afkir. Penambahan gel Lidah Buaya (Aloe vera) sebesar 
0,75 % dalam pakan memberikan hasil terbaik terhadap penampilan produksi 
ayam Arab afkir, sehingga untuk memperoleh penampilan produksi ayam Arab 
afkir yang paling baik disarankan menambahkan gel lidah buaya sebesar 0,75 % 
di dalam pakan ayam Arab afkir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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). Oleh karena itu harus dilakukan dengan manajemen pakan yang baik yaitu 

dengan melihat segi kualitas dan kuantitas pakan, sehingga efisiensi penggunaan 

pakan bisa dimaksimalkan. Jika umur ayam arab lebih dari 1,5 tahun maka 

produktifitasnya hanya mencapai 50 % dan setelah dibawah itu maka akan dijual, 

karena diperhitungkan tidak mampu mencukupi ongkos pakannya (Anonymous, 

2006)  

Salah satu alternatif untuk mempertahankan produksi telur ayam Arab 

afkir yaitu dengan penambahan feed additive. Feed additive adalah bahan yang 

tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan dalam pakan dengan jumlah 

sedikit dengan tujuan tertentu (Kamal, 1992). Feed additive bermanfaat untuk 

meningkatkan  palatabilitas ayam, peningkatan pencernaan dan penyerapan zat-

zat makanan sehingga produksi telur optimal. Feed additive yang dibuat dari 

bahan-bahan kimia dapat memberikan efek samping berupa residu pada produk 

hasil ternak dan berakibat buruk bagi yang mengkonsumsinya. Produk feed 

additive banyak yang impor dan harganya relatif mahal sehingga tidak terjangkau 

oleh peternak.  
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Mengingat hal tersebut perlu dicari solusi feed additive yang bersifat 

alami, banyak tersedia di lingkungan kita, harganya murah dan mudah didapat. 

Salah satu diantaranya adalah gel lidah buaya yang didapat dari tanaman lidah 

buaya (Aloe vera). Tanaman lidah buaya ini merupakan tanaman yang 

mengandung bioaktif dan banyak khasiatnya. Kandungan bioaktif dalam lidah 

buaya berupa antrakinon (antibakteri) dan saponin (Tarmudji, 2006). Sinurat, dkk. 

(2003) dalam laporan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, penggunaan 

bioaktif (zat aktif yang terdapat dalam tanaman) lidah buaya yang ditambahkan ke 

dalam pakan berpotensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan pada 

ayam pedaging. Efisiensi ini dapat dicapai melalui peningkatan ukuran dan fungsi 

saluran pencernaan serta penurunan jumlah total bakteri aerob di dalam ususnya. 

Konsentrasi lidah buaya yang efektif digunakan dalam pakan berkisar antara 0,25 

- 1,00 gr/kg (setara gel kering). Dengan pemberian gel lidah buaya ini dapat 

menekan jumlah total bakteri aerob di dalam saluran pencernaannya. Hal ini 

memungkinkan peningkatan penyerapan zat makanan, yang direfleksikan dengan 

perbaikan konversi pakan yang dalam hal ini mempunyai arti penting karena 

berkaitan dengan efisiensi biaya produksi. 

Dari kajian diatas maka peneliti tertarik untuk memanfaatkan tanaman 

lidah buaya sebagai feed additive dalam pakan ayam Arab afkir. Dalam hal ini 

penulis mengambil judul efek penambahan gel lidah buaya (aloe vera) di dalam 

pakan terhadap penampilan produksi ayam Arab afkir (umur 24 bulan). 

 
 

 

 

 2



1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efek 

penambahan gel Lidah Buaya (Aloe vera) di dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam Arab afkir (umur 24 bulan). 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penambahan gel Lidah 

Buaya (Aloe vera) di dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam Arab afkir 

(umur 24 bulan). 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efek 

penambahan gel Lidah Buaya (Aloe vera) dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam Arab afkir. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Ayam Arab afkir adalah jenis ayam Arab betina berumur sekitar 1,5 - 2 

tahun (Pambudhi, 2003). Ayam Arab yang telah diafkir dapat dimanfaatkan 

sebagai ayam pedaging dan memiliki kelebihan yaitu kandungan lemak dalam 

daging lebih sedikit sehingga harga ayam ini lebih mahal dibanding ayam 

pedaging, biasanya harganya disamakan dengan harga ayam kampung, oleh 

karena itu lebih menguntungkan bagi peternak.  

Pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha pemeliharaan ayam 

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

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging yang disini adalah ayam Arab 

afkir yaitu dengan pemberian feed additive dalam pakan. Koentjoko (1978) 
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menyatakan bahwa feed additive fungsinya untuk meningkatkan palatabilitas 

ayam, peningkatan pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan sehingga 

penampilan produksi ayam dapat meningkat. 

Salah satu feed additive yang diberikan yaitu gel lidah buaya yang didapat 

dari tanaman lidah buaya. Lidah buaya ini merupakan tanaman yang mudah 

didapat dan mengandung bioaktif yang berupa antrakinon (antibakteri) dan 

saponin yang berfungsi mengurangi jumlah bakteri aerob di dalam usus dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Tarmudji, 2006). Sedang Sinurat 

(2004), menyatakan bahwa penambahan lidah buaya 0,5 g/kg pakan (setara gel 

kering) dapat meningkatkan pertambahan bobot hidup sebesar 6,3 % dan 

perbaikan konversi pakan sebesar 5,2 % ayam pedaging umur 1 - 35 hari.  

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dilakukan penelitian tentang 

penggunaan tanaman lidah buaya sebagai feed additive dalam pakan ayam Arab 

afkir agar didapat konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, HDP, konversi 

pakan dan berat karkas yang optimal. 

 
1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penambahan gel Lidah Buaya di 

dalam pakan dapat meningkatkan penampilan produksi ayam Arab afkir (umur 24 

bulan). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Arab  

Ayam Arab adalah ayam kelas mediteranian dimana merupakan hasil 

persilangan dengan ayam buras. Ayam Arab yang mulai dikenal oleh masyarakat 

kira-kira tujuh tahun yang lalu. Menurut beberapa ilmuan, Ayam Arab sudah 

dikembangkan di Jawa Timur sejak tahun 1990. Bangsa ayam ini mulai digemari 

masyarakat karena mampu bertelur lebih banyak (produksi telur tinggi) dari ayam 

buras dan perawatannya lebih mudah dari pada ayam Ras. Menurut Susilowati, 

dkk. (2004) Klasifikasi ayam Arab yaitu:  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Family  : Phasianidae 

Sub Famili : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus-Gallus 

Ayam Arab merupakan ayam kelas mediteranian yaitu ayam yang jarang 

mengeram dan mempunyai produksi telur yang cukup tinggi. Ayam Arab 

mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan mengingat bangsa ayam ini 

sangat menyerupai ayam kampung (ayam lokal) yang sampai saat ini masih cukup 

digemari karena memiliki keunggulan-keunggulan yang spesifik seperti rendah 

lemak-kolesterol. Produktivitas ayam Arab dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Produktivitas Ayam Arab  

Jenis Ayam Bobot Dewasa 
(gr) 

Produksi Telur 
per tahun 

Berat Telur 
Rata-rata (gr) 

Arab Asli 
Dorab 
Ras Petelur 

1300 
1400 
1850 

250 
252 
259 

           41 
41.25 

           62.6 
Sumber : Rozi (2006) 

Ciri khas dari bangsa ayam ini adalah adanya warna bulu putih pada 

bagian leher hingga kepala dengan bulu badan warna bintik-bintik hitam. 

Sedangkan karakteristik dari ayam arab ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Ayam Arab 

Karakteristik Jantan Betina 
Tinggi Pundak (cm) 
Warna Bulu Badan 
Warna Bulu Leher 
Warna Paruh 
Warna Kulit 
Warna Kaki 
Panjang Paruh (cm) 
Tinggi Jengger (cm) 
Lebar Jengger (cm) 
Panjang Badan ( cm) 
Lingkar Dada ( cm) 
Panjang Paha (cm ) 

25-32 
Kuning, Hitam 
Kuning, Hitam 
Kuning Kehitaman 
Putih Kemerahan 
Kuning, Kuning Kecoklatan 
2,5 - 2,75 
1 - 6 
3 - 4 
23 - 28 
24,5 – 30,5 
8,5 - 13 

23-24 
Kuning Lorek Hitam 
Lurik Kuning Hitam 
Kuning Kehitaman 
Putih Kemerahan 
Kuning 
2,5 – 2,75 
1 - 2 
2 - 3 
21 - 22 
22 - 23 
8 – 9 

Sumber : Susilowati, dkk. ( 2004 ) 

 Ayam Arab adalah ayam hasil persilangan antara ayam kampung dengan 

ayam Belgia (Anonymous, 2003). Sesuai dengan namanya, ayam ini berasal dari 

Arab. Ayam Arab yang tersebar di Indonesia dewasa ini merupakan hasil 

persilangan dengan ayam Buras. Bangsa ayam ini tidak memiliki naluri untuk 

mengeram. Setiap periode bertelur, ayam Arab hanya berhenti lima hari. Setiap 

periode rata-rata bertelur 50 butir. Ciri khas dari bangsa ayam ini adalah adanya 

warna bulu putih pada bagian leher hingga kepala dengan bulu badan warna 

bintik-bintik hitam.  
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Ditinjau dari genetik dan karakteristik fisiknya ayam Arab mempunyai 

sifat yang merupakan gabungan dari ayam kampung dan ayam ras petelur. Serta 

sekaligus membuang kelemahan dari kedua ayam tersebut. 

Adapun sifat-sifat yang dimiliki adalah : 

1. Produksi telur per hari tinggi (70 – 80 %) selama 2 tahun  

2. Tidak memiliki sifat mengeram 

3. Tahan terhadap penyakit 

4. Tidak mudah stress 

5. Mampu mengkonsumsi pakan dari sisa dapur (toleran terhadap pakan 

dengan kualitas rendah) 

6. Konsumsi pakan rendah 80 g/ekor/hari. 

7. Pemeliharaan mudah 

8.   Kualitas dan harga telur maupun karkas sama seperti ayam kampung. 

 Oleh karena itu apabila ayam Arab betina telah habis masa produksi 

telurnya dapat dijadikan sebagai ayam pedaging, untuk meningkatkan keuntungan 

maka diupayakan bagaimana untuk meningkatkan konversi sehingga keuntungan 

lebih besar.  

 
2.2. Feed Additive 

Feed Additive adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang 

ditambahkan pada pakan dengan jumlah sedikit bertujuan untuk memacu 

pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan dengan mengurangi 

mikroorganisme pengganggu atau meningkatkan mikroba yang menguntungkan 

yang ada dalam saluran pencernaan (Tarmudji, 2006). Ditambahkan Koentjoko 

(1978) feed additive dibedakan menjadi 4 macam yaitu: feed additive untuk 
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meningkatkan palatabilitas (misalnya: zat pengikat pellet, zat pemberi warna 

harum), feed additive untuk membantu proses pencernan (misalnya: enzim, 

antibiotika, senyawa arsen dan nitrofuran), feed additive untuk memenuhi 

keinginan konsumen (misalnya: karotenoid untuk pigmentasi  broiler dan kuning 

telur) serta feed additive untuk meningkatkan metabolisme (misalnya: zat-zat 

thyroaktif, senyawa estrogen dan hormon). Lidah buaya merupakan feed additive 

berupa enzim yang berguna mengurangi jumlah bakteri aerob di dalam usus dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan pada ayam pedaging (Tarmudji, 2006). 

 
2.3. Lidah Buaya (Aloe vera) 

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman yang berasal dari kawasan 

Afrika dan telah dikenal lama memiliki khasiat pengobatan. Lidah buaya 

merupakan tanaman xerofit yang dapat beradaptasi pada lingkungan yang 

kekurangan air (Rakhmani, 2004). Menurut Yohanes (2005), Klasifikasi Lidah 

Buaya sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Klass  : Liliopsida 

Sub klass : Lilidae 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Aloaceae 

Genus  : Aloe  

Spesies : Aloe vera 

Tanaman lidah buaya ini masuk ke Indonesia sekitar abad 17 yang 

awalnya merupakan tanaman hias. Namun belakangan ini lidah buaya dinilai 
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punya nilai ekonomis yang tingi karena sebagai bahan baku kosmetik, farmasi, 

aneka produk makanan dan minuman. Jenis-jenis lidah buaya yaitu: 

1. Aloe ferok cirinya: tingginya mencapai 3 - 5 m, daun berduri, warna hijau  

keabu-abuan dan berlapis lilin. 

2. Aloe barbadensis cirinya: duri hanya ditepi daun, panjang daun mencapai 

60 - 80 cm dan beratnya mencapai 1,2 - 1,5 kg. 

3. Aloe chinensis baker cirinya: durinya dibagian tepi daun, bentuk daun 

cekung, panjang daun 50 - 80 cm dan beratnya mencapai 0,8 - 1,5 kg 

(Anonymous, 2002). 

Pemanenan lidah buaya ditandai dengan ukuran pelepah daun besar, daun 

berwarna hijau dan tidak terlalu tua dengan berat 300 - 600 g (Yudo, 2003). 

Kandungan lidah buaya terdiri dari asam amino, lignin, saponin, kompleks 

antrakinon, mineral, vitamin, monosakarida dan polisakarida (Purbaya, 2003). 

Ditambahkan Tarmudji (2006), kandungan bioaktif dalam lidah buaya berupa 

antrakinon (antibakteri) dan saponin. Antrakinon dan saponin merupakan 

antibiotik yang bersifat anti bakteri berfungsi untuk mengurangi mikroorganisme 

pathogen sehinggga memperlancar pencernaan dan hal tersebut dapat 

mempengaruhi banyaknya penyerapan gizi dalam usus yang dapat meningkatkan 

efisiensi pakan. Lidah buaya dapat meningkatkan selera makan, kandungan B12 

sangat penting untuk proses pertumbuhan dan fungsi tubuh, merupakan toksik 

bagi sistem kekebalan tubuh (Anonymous, 2004). Ditambahkan Tarmudji (2006),  

penggunaan lidah buaya sebagai feed additive pada ayam pedaging dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan mengurangi  jumlah bakteri aerob 

di dalam usus. Kandungan zat makanan gel lidah buaya dapat dilihat dalam Tabel 
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3, sedangkan zat lainnya dapat dilihat pada Tabel 4 dan kandungan mineral dan 

asam aminonya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Gel Lidah Buaya 

Zat Makanan Satuan Kandungan 
(per 100 gr bahan) 

Air 
Abu 
Protein 
Lemak 
Serat kasar 
Karbohidrat 
Energi 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
kal 

95.42 
0.18 
0.22 
0.01 
0.12 
0.07 
92.20 

Sumber: Djubaedah, et al. (2002) 

Tabel 4.  Zat- zat yang terkandung dalam gel lidah buaya  

Zat Kegunaan 
Lignin Mempunyai kemampuan penyerapan yang 

tinggi, sehingga memudahkan peresapan 
ke gel sel 

Saponin a. Mempunyai kemampuan membersihkan 
dan bersifat antiseptic 

b. Bahan pencuci yang sangat baik 

Kompleks anthaquinin aloin, 
barboloin, isobarboloin, 
anthranol, aloe emodin, 
anthracene aloetic acid, ester 
asam, suramat, asam krisophanat, 
eteral oil, resistanol 

a. Bahan laksatif 
b. Penghilang rasa sakit dan penghilang 

racun 
c. Senyawa antibakteri 
 

Vitamin B1, B2, niacianida, B6, 
cholin, asam folat 

Bahan penting untuk menjalankan fungsi 
tubuh 

Enzim Oksidase, amylase, 
katalase, lipase, protease 

a. Mengatur proses kimia dalam tubuh 
b. menyembuhkan luka dalam dan luar 

Mono dan polisakarida, selulosa, 
glukosa, maltosa, aldopentosa, 
rhaminosa 

a. Memenuhi metabolisme tubuh 
b. Berfungsi untuk memproduksi 

mucopolisakarida 

Sumber : Furnawanthi (2002) 
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Tabel 5. Kandungan mineral dan asam amino gel lidah buaya  

Bahan Kegunaan Unsur Konsentrasi 
(ppm) 

Mineral 
 

a. Memberikan ketahanan terhadap 
penyakit dan memberikan 
vialitas 

b. Berinteraksi dengan vitamin 
untuk mendukung fungsi tubuh 

 

Kalsium (Ca) 
Fosfor (P) 
Besi (Fe) 
Mg 
Mn 
Kalium 
Na 
Tembaga (Cu) 

458,00 
20,00 
1,18 
60,80 
1,04 

797,00 
84,40 
0,11 

Asam Amino a. Bahan untuk pertumbuhan dan 
perbaikan  

b. Untuk sintesa bahan lain 
c. Sumber energi 

Asam aspartat 
Asam  
glutamat 
Alanin 
Isoleusin 
Threonin 
Prolin 
Valin 
Leusin 
Histidin 
Serin 
Glisin 
Methionin 
Lysin 
Arginin 
Tyrosin 
Triptopan 

43,00 
52,00 
28,00 
14,00 
31,00 
14,00 
14,00 
20,00 
18,00 
45,00 
28,00 
14,00 
37,00 
14,00 
14,00 
30,00 
0,1% 

Sumber : Furnawanthi (2002) 

Penambahan lidah buaya 0,5 g/kg pakan (setara gel kering) dapat 

meningkatkan pertambahan bobot hidup sebesar 6,3 % dan perbaikan konversi 

pakan sebesar 5,2 % ayam pedaging umur 1 - 35 hari (Sinurat, 2004).  

 
2.4. Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan adalah masuknya sejumlah zat makanan yang ada dalam 

pakan yang tersusun dari berbagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat 

makanan ayam pedaging (Rasyaf, 2003). Ditambahkan Srigandono (1987), 

konsumsi pakan adalah sejumlah makanan yang dimakan oleh seekor ternak.     
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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 (Swick, 2001). 

Ditambahkan (Sudaryani, 1994) menyatakan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya: temperatur lingkungan, pakan telah bau atau 

rusak oleh jamur, kandungan energi dalam pakan, kondisi kesehatan ayam dan 

masa produksi ayam. Menurut Murtidjo ( 2006), menyatakan bahwa unggas yang 

diberi pakan dengan kandungan energi tinggi akan lebih sedikit dalam 

mengkonsumsi pakan dan sebaliknya pakan yang berenergi rendah akan lebih 

banyak dikonsumsi.  

Lidah buaya berfungsi mengurangi jumlah bakteri aerob di dalam usus dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Anonymous, 2004). Ditambahkan 

Tarmudji (2006), gel lidah buaya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 

sekitar 3,5 % ayam pedaging umur 1 - 35 hari. 

 
2.5. Pertambahan Bobot Badan  

Pertambahan bobot badan merupakan selisih antara bobot badan akhir 

dengan bobot badan awal dalam jangka waktu tertentu Rasyaf (2003).  Menurut 

Srigandono (1987), pertambahan bobot badan ini dihitung dalam harian, 

dinyatakan dalam satuan g atau kg perhari.  

Pertambahan bobot badan merupakan bagian dari pertumbuhan. Davies 

(1982), menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dapat digunakan untuk 

menilai pertumbuhan ternak. Pertumbuhan yang optimal membuktikan bahwa 

pengelola berhasil dalam beternak, didukung kondisi lingkungan yang sesuai  

pertumbuhan akan berjalan cepat (Indarto,1991). 
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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, hormon dan 

lingkungan. 

 

2.6. Hen Day Production (HDP) 

 Hen Day Production (HDP) merupakan salah satu ukuran produktivitas 

dari ayam petelur yang diperoleh dengan membagi jumlah telur dengan jumlah 

ayam pada saat itu (Amrullah, 2003 dalam Romdloniyah, 2006). Produksi telur 

harian atau HDP dihitung setiap hari dengan satuan yang digunakan adalah persen  

(%) (Kurniawan, 2001). HDP merupakan salah satu faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kebutuhan zat makanan ayam petelur. Dimana ayam petelur 

akan mengkonsumsi pakan dengan jumlah yang lebih banyak dari yang 

dibutuhkan untuk mendukung produksi telur (NRC, 1994). 

 Ayam Arab merupakan ayam petelur unggul dengan produksi telur pada 

saat puncaknya dapat mencapai 83 % atau jika diambil rata-rata produksinya 

mencapai 72 % atau pertahunnya berkisar telur tersebut lebih dua kali lipat dari 

produksi ayam kampung yang rata-rata hanya sekitar 60 hingga 100 butir 

pertahunnya (Komandoko, 2002) 

 

2.7. Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah rasio atau perbandingan antara jumlah makanan 

yang dihabiskan dengan produk yang dihasilkan, dapat berupa daging, telur 
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maupun susu (Srigandono, 1987). Ditambahkan Jull (1987) dalam Romdloniyah 

(2006), konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan produksi telur (kg) yang diperoleh dalam satuan waktu 

tertentu. Konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

faktor genetik, jenis pakan yang digunakan, temperatur, jumlah pakan yang 

terbuang, bahan additif yang digunakan dalam pakan dan manajemen 

pemeliharaanya (Gillespie, 1992). Ditambahkan Fadilah (2004), menyatakan 

bahwa faktor penyebab tingginya konversi pakan antara lain ayam sakit, pakan 

banyak terbuang, kandungan gas amoniak didalam kandang tinggi, temperatur di 

dalam kandang tinggi serta kualitas pakan yang jelek.  

 

2.8. Berat Karkas 

Karkas adalah bagian tubuh ayam yang telah dipotong tanpa bulu, kepala, 

leher, dan kaki bagian bawah serta organ dalam (Dwiyanto et al., 1980). Kualitas 

karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum pemotongan, antara lain 

genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, serta proses 

setelah pemotongan diantaranya metode pelayuan, stimulasi listrik, metode 

pemasakan, pH karkas, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, 

hormon, antibiotik, marbling, metode penyimpanan dan preservasi, serta macam 

otot daging (Abubakar, 2003). Menurut Jull (1982), kualitas karkas dinilai 

berdasarkan konformasi, perdagingan, perlemakan dibawah kulit, tingkat 

kebersihan dari bulu halus, derajat kemerahan dan perobekan kulit, serta bebas 

dari tulang patah.   
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North (1984) menyatakan bahwa makin berat ayam yang dipotong 

karkasnya semakin tinggi. Menurut Schoct et al., (2000) karkas ayam pedaging 

berkisar antara 82,75 - 84,87 % dari bobot hidup. 

Pada bobot hidup yang sama, % karkas ayam betina lebih besar daripada 

ayam jantan. % karkas ayam pedaging jantan dan betina pada tingkat umur yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 6. Umumnya % dada ayam betina juga lebih 

besar daripada jantan, tetapi % paha dan betisnya relatif kecil.  

Tabel 6. % Karkas Ayam Pedaging Pada Berbagai Umur Pemotongan  

BagianTubuh 
Ayam Pedaging 

% karkas dan bagian 
tubuh ayam pedaging 
(umur 8 minggu) 

% karkas dan bagian tubuh 
ayam pedaging (umur 10 
minggu) 

jantan betina jantan betina  
Karkas 
Kepala dan leher 
Kaki 
Hati 
Rempela 
Jantung 
Usus 
Darah 
Bulu 

64,6 
6,5 
3,3 
2,6 
4,4 
0,6 
6,6 
5,4 
6,0 

71,0 
4,8 
4,5 
3,1 
5,6 
0,6 
6,5 
4,2 
9,7 

73,1 
4,8 
3,0 
2,1 
4,4 
0,6 
4,7 
1,8 
5,5 

64,4 
4,5 
3,7 
2,7 
4,2 
0,4 
6,1 
6,1 
7,9 

Sumber: Murtidjo (2006). 

Adanya variasi dari komposisi karkas ayam, antara lain disebabkan adanya 

perbedaan umur, jenis kelamin dan pakan (komposisi, bentuk dan cara 

pemberian). 

 
2.9. Income Over Feed Cost (IOFC) 

 IOFC merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara mengurangi 

pendapatan dari hasil penjualan telur dengan total biaya yang dikeluarkan untuk 

pakan selama periode pemeliharaan. Apabila dikaitkan dengan pegangan 

berproduksi dari segi teknis maka dapat diduga bahwa semakin efisien ayam 
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mengubah zat makanan menjadi telur maka semakin baik pula nilai IOFCnya. 

Penekanan biaya pakan dengan tidak mengurangi hasil produksi adalah tujuan 

dari setiap usaha peternakan. Menurut Rasyaf (2003) besarnya IOFC dapat 

dihitung dengan cara sebagai berikut : 

IOFC = (∑ telur x harga telur/kg) – (∑ konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 

 16



BAB III 

MATERI DAN METODA PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 sampai dengan 21 

Juni 2007 di Peternakan Ayam Arab milik bapak Isrok Suharmani, di  Kelurahan 

Janti, Kecamatan Sukun, Kotamadya Malang. Analisis proksimat bahan pakan 

yang digunakan selama penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Ayam Arab  

Pada penelitian ini digunakan ayam Arab afkir (umur 24 bulan) sebanyak 

100 ekor dengan jenis kelamin betina dan dipelihara selama 30 hari. Rataan bobot 

badan awal sebesar 1464,38 ± 142,139 gram dengan koefisien keragaman 9,71 % 

dan Hen Day Production (HDP) sebesar 33%. Data rata-rata bobot badan ayam 

awal dan koefisien keragaman secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang battery. 

Kandang battery dibentuk dengan sekat-sekat terbuat dari bambu. Kandang terdiri 

dari 2 tingkat dan tiap tingkat terdapat 10 petak kandang dengan ukuran tiap petak 

adalah tinggi 35 cm, lebar 20 cm, dan panjang 40 cm. Kandang yang digunakan 

berjumlah 100 petak dimana tiap-tiap petak diisi 1 ekor ayam. Tiap petak kandang 

battery dilengkapi dengan satu wadah pakan dan tiap kandang battery dilengkapi 

dengan satu wadah minum panjang yang terbuat dari pipa paralon. Bola lampu 
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digunakan sebagai penerang di dalam kandang. Lembaran karet talang digunakan 

sebagai alas pakan pada tiap petak kandang battery, dimaksudkan agar pakan 

yang tercecer dan terjatuh pada alas dapat dihitung sabagai sisa pakan. 

Pengukuran suhu dan kelembaban didalam kandang menggunakan termometer 

ruang yang dilengkapi dengan higrometer. Data suhu dan kelembaban didalam 

kandang selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.2.3 Gel Lidah Buaya (Aloe vera) 

Gel Lidah Buaya disini sebagai feed additive yang digunakan dalam 

penelitian dengan dicampur dengan pakan basal. Adapun proses pembuatan gel 

Lidah Buaya dapat dilihat pada Lampiran 1. Lidah Buaya diperoleh dari lahan 

hijauan milik Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Lawang, 

Kabupaten Malang.  

3.2.4 Pakan basal 

Pakan basal yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan campuran 

yang terdiri dari jagung, bekatul dan konsentrat yang disusun berdasarkan saran 

dari pabrik yaitu dengan perbandingan 50 : 15 : 35. Konsentrat yang digunakan 

pada penelitian ini adalah konsentrat ayam petelur (layer) 124 produksi PT. 

Charoen Pokphand Indonesia. Pemberian pakan dan air minum diberikan secara   

ad libitum. Analisis proksimat pakan basal di laboratorium berdasarkan 100 % BK 

dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Kandungan Zat Makanan Pakan Basal berdasarkan ( % BK) 
 

Zat Makanan Kandungan  
 

Protein kasar (%) 
Lemak kasar (%) 
Serat kasar (%) 
Abu (%) 
BETN (%) 
ME * (Kkal/kg) 

 

17.17  
  5.18  
  7.17  
14.93  
54.65 

                       2968.55  
Keterangan : Hasil analisa proksimat Laboratorium Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya 
 *) Susanto (1988) 
 

Bahan pakan penyusun pakan seperti jagung didapatkan dari Bapak 

Ruba’i di Bumiayu Kota Malang, sedangkan  bekatul berasal dari Bapak Miming 

di Gondanglegi Kabupaten Malang, dan konsentrat ayam petelur (Pokphand 124) 

produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia dibeli di toko BM Jaya milik Bapak 

Ba’i di kelurahan Gadang kota Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 5 

perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 4 kali dan setiap ulangan terdiri 

dari 5 ekor sehingga terdapat 20 unit percobaan. Adapun perlakuannya adalah 

sebagai berikut: 

P0 :  Pakan basal + 0 % gel lidah buaya 

P1 :  Pakan basal + 0.75 % gel lidah buaya  

P2 :  Pakan basal + 1.50 % gel lidah buaya  

P3 :  Pakan basal + 2.25 % gel lidah buaya 

P4 :  Pakan basal + 3.00 % gel lidah buaya 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi 

ayam Arab afkir yang meliputi : 

a. Konsumsi pakan  

Konsumsi pakan adalah rataan pakan yang dikonsumsi oleh setiap ekor 

ayam dihitung dalam periode tertentu yang dapat diketahui dari catatan 

pemberian pakan setiap harinya dengan satuan g/ekor/hari (Hakim, 1987). 

Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa 

b. Pertambahan bobot badan  

Pertambahan bobot badan adalah selisih bobot badan pada saat akhir 

tertentu dengan bobot badan semula dengan satuan g/ekor (Rasyaf, 2003). 

PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

c. Hen Day Production (HDP) 

Hen Day Production (HDP) merupakan salah satu ukuran produktivitas 

dari ayam petelur yang diperoleh dengan membagi jumlah telur dengan 

jumlah ayam pada saat itu (Amrullah, 2003 dalam Romdloniyah, 2006).   

HDP = jumlah telur (butir)  x 100 % 
          jumlah ayam (ekor) 

d. Konversi pakan 

Konversi pakan merupakan angka yang menunjukkan kemampuan ternak 

untuk mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi (Anggorodi, 

1985). 

Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 
                              Produksi Telur (g) 
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c. Berat karkas 

Berat tubuh ayam yang telah dipotong tanpa darah, bulu, kaki, kepala dan 

organ dalam kecuali ginjal, jantung, hati dan gizzard dengan satuan g/ekor 

(Rasyaf, 2003).  

d. Income Over  Feed Cost 

Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan pendapatan setelah dikurangi 

dengan biaya pakan (Herwintono, 2001) 

IOFC = (∑ telur x harga telur/kg) – (∑ konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 

 

3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan Analisis Varian 

(Anova) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila diantara perlakuan 

menunjukkan perbedaan pengaruh maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (UJBD). Adapun model matematik dari RAL (Rancangan Acak 

Lengkap) adalah :         

   ετμ
ijiijY ++=  

Dimana :  = nilai pengamatan pada perlakuan ke-1 ulangan ke-j Y ij

  μ    = nilai tengah umum 
  τ i

  = pengaruh perlakuan ke-I 

  εij  = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-I ulangan ke-j 

    i    = 1,2,3,4,5 
    j    = 1,2,3,4 
 
 

 

 

 21



3.6. Batasan Istilah 

1. Ayam arab afkir 

Ayam arab afkir adalah ayam betina hasil persilangan antara ayam 

kampung dengan ayam Belgia yang berproduksi kurang dari 40 % dan 

berumur sekitar 1,5 - 2 tahun. 

2. Lidah buaya  (Aloe Vera) 

Lidah buaya (Aloe Vera) adalah sejenis tanaman yang mempunyai pelepah 

daun besar seperti lidah.  

 

Gambar 1. Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera) 
 
 

3. Gel lidah buaya 

Gel lidah buaya adalah bagian berlendir yang diperoleh dengan cara 

membuang bagian duri daun Lidah Buaya kemudian diblender. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data rata-rata konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, Hen Day 

Production (HDP), konversi pakan berdasarkan egg mass, berat karkas dan IOFC 

HDP selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan jumlah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, Hen Day 
Production (HDP), konversi pakan berdasarkan egg mass, berat karkas 
dan IOFC berdasarkan HDP selama penelitian.  

 
Perlakuan Variabel 

P0 P1 P2 P3 P4
Konsumsi  
pakan (g/ekor) 

2670,8±245,99 2728,6±262,54 2468±136,54 2450,1±175,62 2362,5±267,93 

HDP (%)   34,34±2,21b     42,83±3,59c    34,33±1,15b    27,67±1,27a      26,84±2,52a

Konversi pakan 
(berdasar HDP) 

      5,67±0,52abc       4,35±0,45a    5,40±0,56ab      6,40±0,82c         6,33±0,70bc

IOFC berdasar 
HDP (Rupiah) 

      11120,12ab         20745,54c      13541,12b           5809,11a            5851,04a  

PBB (g/ekor)   74,10±4,08a    83,35±3,33a 86,90±8,05a 103,80±10,15b      75,00±9,21a

Berat karkas 
(g/ekor) 

1048,72±94,59 1053,23±67,02 1053,80±66,88 1063,43±98,93 905,19±53,23 

Keterangan: Notasi   huruf    superskrip   yang  berbeda   pada  baris   yang   sama  
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa konsumsi pakan dari yang tertinggi 

sampai terendah secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan P1 (2728,60 

± 262,54 g/ekor), P0 (2670,80 ± 245,99 g/ekor), P2 (2468,00 ± 136,54 g/ekor), P3 

(2450,10 ± 175,62 gram), dan terendah perlakuan P4 (2362,50 ± 267,93 g/ekor). 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan dalam pakan ayam arab afkir terhadap 

konsumsi pakan dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 9 menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap konsumsi pakan ayam arab afkir. 

Hal ini disebabkan penggunaan gel lidah buaya dalam pakan hanya sebagai feed 
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additive sehingga tidak mempengaruhi kandungan energi, protein dan serat kasar 

di dalam pakan. Oleh karena itu, pada masing-masing perlakuan mempunyai 

kandungan energi, protein dan serat kasar yang relatif sama. Kandungan energi 

yang sama dalam masing-masing pakan perlakuan mengakibatkan konsumsi 

pakan pada masing-masing perlakuan sama jumlahnya. Penelitian sebelumnya 

Sinurat (2004) juga menunjukkan bahwa penambahan gel lidah buaya pada pakan 

ayam pedaging tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi 

pakan. Konsumsi pakan ayam pedaging baru menurun pada pemberian 0,5 g/kg 

gel lidah buaya (Bintang et al., 2001). NRC (1994) melaporkan bahwa imbangan 

tingkat energi di dalam zat makanan dalam pakan mempengaruhi konsumsi 

pakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah energi pakan, 

serat kasar, kerapatan jenis/kepadatan pakan dan lemak kasar (Parakkasi, 1990). 

 Tabel 8 menunjukkan ada kenaikan jumlah konsumsi pakan pada pakan 

perlakuan P0 hingga P1 namun perlakuan P2 hingga P4 terjadi penurunan konsumsi 

pakan. Perlakuan P1 menunjukkan konsumsi pakan tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lain. Sedangkan konsumsi yang terendah terdapat pada perlakuan P4 

dimana penambahan gel lidah buaya adalah tertinggi dibanding dengan perlakuan 

lain. Kandungan vitamin B12 dalam lidah buaya yang mana pada pemberian level 

rendah dapat meningkatkan nafsu makan. Vitamin B12 pada pemberian level 

rendah dapat meningkatkan nafsu makan (Anonymous, 2004).  Sedangkan mulai 

dari perlakuan P2 hingga P4 ternak unggas mulai tidak menyukainya. Pada 

perlakuan P4 tingkat konsumsi adalah yang terendah, hal tersebut dikarenakan 

penambahan gel lidah buaya adalah yang terbanyak, pakan pada perlakuan P4 

cenderung basah dan berlendir, oleh sebab itu ternak tidak menyukainya karena 
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pakan yang basah akan mudah bau atau rusak karena jamur  sehingga menurunkan 

konsumsi pakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudaryani (1994) bahwa 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satu faktor adalah bau 

atau rusaknya pakan karena jamur sehingga palatabilitas ternak menurun yang 

akan menurunkan konsumsi pakan. Menurut Sinurat (2004) bahwa dalam lidah 

buaya mengandung antrakinon dalam konsentrasi yang tinggi (2ppm) dapat 

menurunkan palatabilitas dan konsumsi pakan. Antrakinon banyak terdapat dalam 

cairan eksudat tanaman Lidah Buaya, cairan eksudat dalam tanaman Lidah Buaya 

± 5 – 10 % (Furnawanthi, 2002). 

  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production  

Tabel 8 menunjukkan bahwa hen day production (HDP) tertinggi terdapat 

pada perlakuan P1 (42,83 ± 3,59 %), lalu diikuti perlakuan P0 (34,34 ± 2,21 %), P2 

(34,33 ± 1,15 %), P3 (27,67 ± 1,27 %), dan HDP terendah terdapat pada perlakuan 

P4 (26,84 ± 2,52 %). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap HDP ayam 

Arab afkir dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 11 menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap HDP. Hal ini 

disebabkan walaupun konsumsi pakan menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata, kandungan energi, protein dan serat kasar pada masing-masing pakan 

perlakuan relatif sama namun hal ini diduga karena perbedaan zat bioaktif lidah 

buaya seperti saponin dan antrakinon pada masing-masing perlakuan yang tidak 

sama sehingga mempengaruhi penyerapan zat makanan dalam pencernaan ayam. 

Jika pemanfaatan zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh ternak optimal maka 
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produksi telur dapat meningkat. Kandungan saponin dalam lidah buaya dapat 

mempengaruhi penyerapan gizi, karena dalam konsentrasi rendah saponin dapat 

meningkatkan permibilitas sel-sel mukosa usus, sehinggga dapat meningkatkan 

penyerapan gizi di dalam usus (Royani, 2006).  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil analisis pertambahan 

bobot badan. Dimana jika pada ayam perlakuan P3 pertambahan bobot badan 

adalah tertinggi namun HDP tergolong rendah dan sebaliknya pada ayam 

perlakuan P1 pertambahan bobot badan tergolong rendah jika dibandingkan 

dengan perlakuan P3 dan P2. Namun perlakuan P1 mempunyai HDP tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Tingginya HDP pada masing-masing 

perlakuan ternyata mengikuti konsumsi pakan, semakin tinggi konsumsi pakan 

maka HDP semakin tinggi dan semakin rendah konsumsi pakan HDP juga 

semakin rendah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini konsumsi 

pakan dan HDP berbanding lurus.   

Tingginya HDP pada ayam perlakuan P1 dapat disebabkan karena 

pemanfaatan zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh ternak adalah seimbang, 

Pada perlakuan P1 kandungan bioaktif lidah buaya seperti antrakinon, saponin, 

vitamin B12 dan zat-zat aktif lainnya adalah yang paling optimal, hal tersebut 

dapat dilihat dari konsumsi pakan yang tertinggi seperti yang dikemukakan 

Anonymous (2004) bahwa vitamin B12 pada pemberian level rendah dapat 

meningkatkan nafsu makan dan menurut Sinurat (2004) lidah buaya yang 

mengandung antrakinon dalam konsentrasi yang tinggi dapat menurunkan 

palatabilitas dan konsumsi pakan. Oleh karena pakan yang dikonsumsi lebih 

banyak daripada perlakuan yang lain dan penyerapan zat makanan oleh usus 
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adalah yang terbaik maka secara langsung energi dan protein yang terserap oleh 

tubuh adalah yang terbanyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain sehingga 

kelebihannya selain untuk hidup pokok dapat diaplikasikan untuk 2 tujuan 

sekaligus yaitu untuk  produksi telur dan peningkatan bobot badan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat NRC (1994) bahwa selain untuk aktivitas, energi diperlukan 

untuk pertumbuhan dan produksi telur. Asupan energi menjadi hal utama dalam 

mengontrol jumlah telur. Oleh karena itu pakan harus mengandung energi yang 

cukup bila mengharapkan produksi yang maksimal. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Amrullah (2004)  Kebutuhan protein untuk unggas yang sedang bertelur 

erat sekali hubungannya dengan laju produksi telur dan bobot telur.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan  

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa konversi pakan terendah pada perlakuan  

P1 (4,35 ± 0,45), lalu P2 (5,40 ± 0,56), P0 (5,67 ± 0,52), P4 (6,33 ± 0,70) dan 

konversi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (6,40 ± 0,82). Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan ayam Arab afkir 

dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 12 menunjukkan bahwa perlakuan  

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan. Hal 

ini disebabkan karena konsumsi pakan pada masing-masing perlakuan relatif 

sama namun produksi telur masing-masing perlakuan berbeda sangat nyata (Tabel 

8). Didukung penelitian sebelumnya Sinurat dkk. (2005) bahwa konversi pakan 

menunjukkan perlakuan Lidah Buaya Kering (LBK), Semi Likuid Lidah Buaya 

(SLLB), dan antrakinon pada konsentrasi 1,0 g/kg lebih baik daripada konsentrasi 
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0,5 g/kg ransum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa lidah buaya mengandung 

antrakinon, sehingga untuk keamanan kesehatan lebih dianjurkan pemakaian 

Lidah Buaya Semi Likuid (SLLB) 1,0 daripada pemakaian antrakinon 1,0 g/kg. 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dengan produksi 

telur yang dihasilkan sehingga dengan nilai konsumsi pakan yang sama namun 

produksi telur semakin tinggi maka nilai konversi pakan akan semakin rendah. 

Semakin kecil nilai konversi pakan akan semakin baik karena hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan pakan semakin efisien (Siregar dkk., 1980). 

 Tabel 8 menunjukkan ada penurunan konversi pakan pada pakan 

perlakuan P0 hingga P1. Namun pada perlakuan P2 hingga P4 terjadi kenaikan 

konversi pakan. Perlakuan P1 menunjukkan konversi pakan terendah dibandingkan 

dengan perlakuan lain. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan P1, jumlah 

konsumsi pakannnya relatif sama dengan perlakuan lainnya namun memiliki HDP 

tertinggi bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Konversi pakan ayam Arab 

pada umur 80 minggu (20 bulan) dapat mencapai 3,92 (Romdloniyah, 2006). Pada 

penelitian ini konversi pakan terendah yaitu ayam pada P1 dengan konversi pakan 

sebesar 4,35. Hal tersebut memang kurang sesuai dengan literatur diatas karena 

ayam Arab pada penelitian ini berumur 24 bulan dimana biasanya telah diafkir 

karena produksinya kurang dari 40 %, dan penghitungan konversi pakan pada 

ayam ini hanya 1 bulan sedangkan biasanya konversi dihitung kumulatif. Usia 

produktif ayam arab mencapai 1 - 2 tahun (Pambudhi, 2003).  

Banyak zat yang bermanfaat terkandung di dalam Lidah Buaya, antara lain 

antrakinon (sebagai anti bakteri) dan saponin. Oleh sebab itu, dengan pemberian 

bioaktif lidah buaya ini dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan. Hal ini 
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didasarkan pada beberapa kemungkinan sebagai berikut : pertama, lidah buaya 

yang mengandung saponin yang dapat mempengaruhi penyerapan gizi, karena 

dalam konsentrasi rendah saponin dapat meningkatkan permiabilitas sel-sel 

mukosa usus, sehingga dapat meningkatkan penyerapan zat gizi di dalam usus. 

Kedua, efisiensi ini mungkin disebabkan oleh penurunan populasi 

mikroorganisme patogen dalam saluran pencernaan, karena adanya antrakinon 

yang dapat berfungsi sebagai antibiotik. Dari hasil penelitian Balitnak sebelumnya 

disebutkan bahwa, ekstrak lidah buaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen Escherichia coli dan Salmonella hedar, tetapi tidak menghambat bakteri 

yang menguntungkan di dalam usus (Lactobacillus sp). Dan ketiga, mekanisme 

peningkatan absorbsi gizi dalam usus dan penurunan populasi mikroba patogen 

dalam usus secara bersama-sama dapat berimbas pada peningkatan efisiensi 

penggunaan pakan, yang akan diikuti dengan pertumbuhan ayam lebih cepat 

(Sinurat, 2003). 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost  

 Tabel 8 menunjukkan bahwa Income Over Feed Cost (IOFC) tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 (Rp. 20745,54 ± 4047,39), lalu P2 (Rp. 13541,12 ± 

2090,24), P0 (Rp. 11120,12 ± 3844,20), dan P4 (Rp. 5851,04 ± 2969,98), 

sedangkan IOFC terendah terdapat pada perlakuan P3 (Rp. 5809,11 ± 3113,13). 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap IOFC ayam Arab afkir dilakukan 

analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 14 menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap IOFC ayam Arab 
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afkir. Hal ini disebabkan karena konsumsi pakan ayam Arab antar perlakuan 

relatif sama namun terjadi perbedaan pada nilai HDP sehinggga nilai IOFC nya 

berbeda-beda pada masing-masing perlakuan. 

 Selama penelitian berlangsung, pakan yang digunakan adalah konsentrat 

komersiil dengan harga Rp. 3.150,00/kg, bekatul Rp. 1.000,00/kg, jagung Rp. 

2.000,00/kg dan lidah buaya Rp. 1.500,00/kg. Pada Lampiran 8 diketahui bahwa 

harga pakan perlakuan yang paling mahal adalah perlakuan P0 sebesar Rp. 

2252.5/kg dan yang paling murah Rp. 2230.6/kg. Namun dari hasil analisis 

statistik ternyata yang menunjukkan IOFC tertinggi didapat dari perlakuan P1. Hal 

ini dikarenakan walaupun pakan perlakuan P1 harganya Rp. 2246.9/kg namun 

produksi telur perlakuan P1 merupakan produksi telur yang paling tinggi sehingga 

dengan konsumsi pakan yang relatif sama antar perlakuan namun produksi telur 

perlakuan P1 tertinggi sehingga nilai IOFC nya paling tinggi. 

 Tabel 8 menunjukkan ada kenaikan IOFC pada perlakuan P0 hingga P1 

namun pada perlakuan P2 hingga P4 terjadi penurunan IOFC. Perlakuan P1 

menunjukkan IOFC tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini 

disebabkan karena pada P1, jumlah konsumsi pakannya sama namun memiliki 

HDP tertinggi bila dibandingkan dengan perlakuan lain. 

 Biaya pakan dalam sebuah usaha peternakan ayam sangat tinggi, biasanya 

mencapai 70 % dari total biaya produksi, karenanya jika perhitungan kurang tepat, 

peternak bisa rugi. Kerugian bisa dicegah jika peternak dapat menekan biaya 

pakan serendah-rendahnya. Dalam hal ini, pakan harus diberikan seekonomis 

mungkin tanpa mengurangi mutu dan nilai gizinya (Pambudhi, 2003). Untuk 

menghemat biaya pakan, peternak perlu meningkatkan efisiensi penggunaan 
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pakan. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pakan adalah dengan 

menambahkan feed additive dalam pakan. Feed additive adalah suatu bahan yang 

dicampurkan ke dalam pakan yang dapat mempengaruhi kesehatan maupun 

keadaaan gizi ternak (Adams, 2000). Feed additive dimaksudkan untuk memacu 

pertumbuhan atau meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak (Sinurat et 

al., 2004). Pemberian gel lidah buaya kering dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan efesiensi penggunaan bahan kering pakan hingga 6,80 % dan 

pemberian gel segar bahkan meningkatkan efisiensi hinggga 17,80 % (Bintang et 

al., 2001). 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan  
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan tertinggi sampai 

terendah secara berurutan selama penelitian yaitu perlakuan P3 (103,80 ± 10,15 

g/ekor), lalu perlakuan P2 (86,90 ± 8,05 g/ekor), P1 (83,35 ± 3,33 g/ekor), P4 (75 ± 

9,21 g/ekor) dan terendah terdapat pada perlakuan P0 (74,10 ± 4,08 g/ekor). Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot badan ayam Arab 

afkir dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot 

badan ayam Arab afkir. Hal ini disebabkan walaupun konsumsi pakan 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang tidak nyata, kandungan energi, protein 

dan serat kasar pada masing-masing pakan perlakuan relatif sama namun hal ini 

diduga karena perbedaan kandungan zat bioaktif lidah buaya seperti saponin dan 

antrakinon pada masing-masing perlakuan yang tidak sama sehingga 
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mempengaruhi penyerapan zat makanan dalam pencernaan ayam. Kandungan zat 

bioaktif dalam lidah buaya berupa antrakinon, saponin dan zat-zat aktif lainnnya 

yang berupa vitamin B1, B2, niacianida, B6, cholin, asam folat dapat menjalankan 

fungsi tubuh secara normal dan sehat (Furnawanthi, 2002). Berlawanan dengan 

penelitian sebelumnya Bintang et al. (2001) menunjukkan pemberian tepung lidah 

buaya hingga 1,00 g/kg pakan tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan 

bobot hidup ayam pedaging. Perbedaan hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

dapat terjadi karena jenis ayam yang dipakai berbeda. Sebelumnya ayam Arab 

diberi pakan secara restricted feeding, namun pada penelitian ini pakan diberikan 

secara ad libitum, sehingga ayam akan mengkonsumsi pakan sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal tersebut menyebabkan pertambahan bobot ayam tersebut 

cenderung naik.  Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan bahwa Lidah 

buaya dapat meningkatkan selera makan dan kandungan B12 sangat penting untuk 

proses pertumbuhan dan fungsi tubuh (Anonymous, 2004). 

 Tabel 8 menunjukkan ada kenaikan pertambahan bobot badan pada pakan 

perlakuan P0 hingga P3 namun pada perlakuan P4 terjadi penurunan pertambahan 

bobot badan. Perlakuan P3 menunjukkan pertambahan bobot badan tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini diduga karena kandungan zat 

bioaktif yang optimum dalam pakan perlakuan tersebut memberikan pengaruh 

terhadap penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan ayam Arab afkir 

terutama penyerapan energi dan protein untuk pertambahan bobot badan. 

Kandungan zat bioaktif yang berupa saponin dapat mempengaruhi penyerapan zat 

makanan, karena dalam konsentrasi yang normal, saponin dapat meningkatkan 

permibilitas sel sel mukosa usus sehingga dapat meningkatkan penyerapan zat 
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makanan di dalam usus (Royani, 2006). Ditambahkan Tarmudji (2006) bahwa 

antrakinon yang terdapat dalam gel lidah buaya bersifat antibakteri yang berfungsi 

untuk mengurangi mikroorganisme pathogen (Escheria coli dan Salmonelae 

hedar) dan meningkatkan jumlah bakteri non pathogen dalam saluran pencernaan. 

Senyawa antibakteri ini juga dapat merangsang dinding empedu untuk 

mengeluarkan cairan sehingga dapat memperlancar metabolisme lemak. Bakteri 

non pathogen yang ada dalam saluran pencernaan dapat berfungsi untuk 

memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, 

meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesehatan ternak serta lidah buaya 

mengandung enzim oksidase, amylase, katalase, lipase dan protease (Furnawanthi, 

2002). Enzim amilase memegang peranan penting dalam hidrolisis protein dan 

meningkatkan pencernaan pati dalam usus halus sedangkan enzim lipase 

berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang digunakan 

sebagai sumber energi (Wahju, 1985). Dalam lidah buaya juga mengandung 

mineral seperti kalsium, potasium, sodium, choline magnesium, zinc copper, foloc 

acid, vitamin c yang berfungsi untuk pembentukan tulang, pembentukan dan 

penggantian jaringan serta pengaturan metabolisme dalam tubuh (Djunaedi, 

2005). Perbaikan sistem pencernaan akan meningkatkan penyerapan zat makanan 

yang akan berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, hal tersebut 

dikarenakan zat-zat makanan yang terdapat dalam pakan diserap secara sempurna 

oleh usus sehingga kebutuhan zat-zat makanan akan terpenuhi untuk hidup pokok 

dan kelebihannya akan digunakan untuk pertumbuhan disini adalah pertambahan 

bobot badan. 
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 Sedangkan pada perlakuan P4 terjadi penurunan pertambahan bobot badan 

karena zat bioaktif yang terkandung dalam pakan berlebih, terutama kandungan 

antrakinon dan saponin apabila berlebih juga tidak baik. Saponin umumnya 

mempunyai karakteristik yaitu rasa pahit, sifat iritasi mucosal, sifat penyabunan, 

dan sifat  hemolitik dan sifat membentuk komplek dengan asam empedu dan 

cholesterol.  Saponin yang berlebihan mempunyai efek menurunkan konsumsi 

pakan karena rasa pahit dan terjadinya iritasi pada oral mucosa dan saluran 

pencernaan.  Pada anak ayam yang diberi 0,9 % triterpenoid saponin bisa 

menurunkan konsumsi pakan, menurunkan pertambahan berat badan, menurunkan 

kecernaan lemak, meningkatkan ekskresi cholesterol dan menurunkan absorpsi 

vitamin A dan D (Anonymous, 2001). 

 

4.6 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Karkas 

 Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa berat karkas yang tertinggi sampai 

terendah secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan P3 (1063,43 ± 98,93 

g/ekor), P2 (1053,80 ± 66,88 g/ekor), P1 (1053,23 ± 67,02 g/ekor), P0 (1048,72 ± 

94,59 g/ekor) dan berat karkas terendah perlakuan P4 (905,19 ± 53,23 g/ekor). 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap berat karkas ayam Arab afkir 

dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 13 menunjukkan bahwa perlakuan 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap berat karkas ayam Arab afkir. 

Tidak adanya perbedaan yang nyata ini disebabkan oleh bobot ayam yang relatif 

sama antar perlakuan sehinggga berat karkas yang didapatkan hampir sama. 

Didukung penelitian sebelumya Sinurat et al. (2004) bahwa penambahan gel lidah 
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buaya dalam pakan ayam pedaging tidak mempengaruhi persentase karkas, namun 

perlakuan berpengaruh nyata terhadap bobot rempela, bobot usus dan panjang 

usus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat karkas yang tertinggi dicapai 

pada pakan perlakuan P3, dimana pada pakan perlakuan P3 ayam juga 

mendapatkan pertambahan bobot badan yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan 

ada kecenderungan bahwa PBB yang tinggi berkorelasi dengan bobot badan akhir 

yang tinggi. North (1992) menyatakan bahwa semakin berat ayam yang dipotong, 

maka karkasnya akan semakin tinggi pula.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penambahan 

gel lidah buaya dalam pakan sebesar 0,75 % dapat meningkatkan Hen Day 

production, memperbaiki konversi pakan dan meningkatkan IOFC ayam Arab 

afkir. Penambahan gel lidah buaya sebesar 2,25 % di dalam pakan dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan ayam Arab afkir.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disarankan bahwa untuk 

memperoleh penampilan produksi ayam Arab afkir yang paling baik disarankan 

menambahkan gel lidah buaya sebesar 0,75 % di dalam pakan ayam Arab afkir. 

.  
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