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Penulis 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF SUBSTITUTION OF CORN WITH  FUNCTIONAL 

SHANGHAI WASTE  ON BROILER PRODUCTION PERFORMANCES 

 

 

 The objective of this experiment is to examine the effect of corn 

substitution with Functional Shanghai Waste (AKSF) on broiler production 

performances, that is feed consumption, body weight, feed conversion ratio, 

Income Over Feed Cost (IOFC), as well as legs skin color. Eighty one-day-old 

(DOC) broiler chicks were used in this experiment. The method applied was 

single experiment employing 5 treatments (P0 : without corn substitution ; P1 : 

corn substitution with AKSF 25% or 15% of feed; P2 : corn substitution with 

AKSF 50% or 30% of feed; P3 : corn substitution with AKSF 75% or 45% of 

feed; P4 : corn substitution with AKSF 100% or 60% of feed). Each treatment had 

4 replications with 4 broiler chicks on each. Data collected at the end of the 

experiment (35 days) were subjected to analysis of variance of   Completely 

Randomized Design. If there was significant influence, it was followed by Least 

Significant Different (LSD) tests. 

 The result of this experiment showed that utilization of AKSF in replacing 

of corn significantly influenced (P<0.01) feed consumption, body weight, feed 

conversion ratio, IOFC, as well as legs skin color. 

 Based on the best result, it can be concluded that AKSF can be used for 

substituting 75 % of corn in broiler diet. 

 

Keyword : Corn, AKSF, performances production, broiler. 



 RINGKASAN 

 

PENGARUH PENGGUNAAN AFKIRAN KACANG SHANGHAI 

FUNGSIONAL SEBAGAI PENGGANTI JAGUNG TERHADAP 

PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PEDAGING 

 

Penelitian ini dilaksanakan  di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Brawijaya di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak serta Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Universitas Brawijaya Malang, mulai tanggal 8 Mei sampai 13 Juni 2008. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggantian jagung 

dengan afkiran kacang shanghai fungsional pada pakan terhadap penampilan 

produsi ayam pedaging, yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) dan warna kulit kaki.  

Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu DOC ayam pedaging 

strain Lohmann produksi PT. Multibreeder Adirama sebanyak 80 ekor yang tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (Straight run atau unsex) dan dipelihara selama 35 

hari dengan berat rata – rata 39,36 ± 2,82 g/ekor serta Koefisien Keragaman (KK) 

sebesar 7,16 %. Bahan pakan meliputi konsentrat (Broiler Comfeed), bekatul dan 

jagung yang disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan ayam pedaging periode 

starter dan periode finisher. Afkiran kacang shanghai fungsional (AKSF) 

digunakan sebagai pengganti jagung pada pakan sesuai dengan perlakuan. 

Kandang yang digunakan sebanyak 20 unit kandang battery berukuran 60 cm x 60 

cm x 40 cm yang dilengkapi lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas 

dan penerangan. Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 

ulangan, masing – masing ulangan terdiri dari 4 ekor ayam. Perlakuan yang 

diberikan adalah : P0 = Pakan tanpa penggantian jagung (pakan kontrol), P1 = 

Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 25 % (15 % dalam pakan), P2 = 

Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 50 % (30 % dalam pakan), P3 = 

Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 75 % (45 % dalam pakan), P4 = 

Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 100 % (60 % dalam pakan). Jika 

terdapat perbedaan pengaruh dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

pengganti jagung memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi pakan, memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

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

terhadap konversi pakan, serta pada Income Over Feed Cost (IOFC) memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), begitu pula pada warna kulit kaki 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu AKSF sebagai pengganti jagung 

dapat digunakan sebesar 75 % (45 % dalam pakan).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan 

ayam pedaging, selain bibit dan manajemen. Penyediaan pakan yang memadai, 

dalam arti cukup jumlah dan cukup kandungan zat makanannya pada suatu 

peternakan unggas sangat menunjang keberhasilan. Namun, seiring dengan 

meningkatnya harga bahan pakan yang cukup tajam terasa sangat memberatkan 

peternak karena biaya pakan dapat mencapai 60 % dari total biaya produksi. Salah 

satu bahan pakan yang harganya berfluktuatif adalah jagung, dimana bahan 

tersebut merupakan bahan utama dalam pakan ayam pedaging. Dilain pihak 

jagung juga dipakai sebagai bahan pangan manusia, sehingga mengakibatkan 

adanya kompetisi antara manusia dan ayam. Selain itu  produksi jagung dalam 

negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional karena keberadaan jagung dalam 

negeri masih tergantung musim, akibatnya pemenuhan kebutuhan jagung dalam 

negeri masih kurang dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan jagung di luar 

negeri, sehingga masih perlu mengimpor jagung dari luar negeri untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Keadaan inilah yang mempengaruhi mahalnya harga jagung 

dalam negeri, terutama bila dipergunakan untuk pakan ternak.  

Salah satu usaha yang bertujuan untuk menurunkan biaya pakan adalah 

penggunaan bahan pakan alternatif. Bahan pakan alternatif dapat dikelompokkan  

berdasarkan kandungan zat makanannya yaitu sebagai sumber energi, protein, 

mineral dan vitamin. Bahan pakan alternatif bisa berasal dari limbah pertanian, 



peternakan maupun limbah industri. Syarat bahan pakan alternatif adalah bukan 

bahan pangan pokok manusia, terjamin pasokannya, banyak terdapat disekitar 

kita, baik kualitasnya dan memiliki harga yang murah (Rasidi, 2001). 

Adapun salah satu bahan pakan alternatif yang berpotensi untuk 

menggantikan jagung adalah afkiran kacang shanghai. Bahan yang berbentuk 

bulat dan terbuat dari kacang tanah, tepung tapioka, gula dan bawang putih ini 

merupakan salah satu limbah dari industri kacang shanghai dengan kandungan zat 

makanan yang cukup baik, yaitu  protein kasar (PK) 8 %; serat kasar (SK) 2,16 %; 

lemak kasar (LK) 24,15 %; dan energi metabolis (EM) 3333,92 kkal/kg (Edlyn, 

2008). Selain harganya cukup murah yaitu Rp. 800,-  ketersediaan bahan tersebut 

dapat dibilang cukup di beberapa daerah yang terdapat perusahaan kacang 

shanghainya. Sebagai salah satu contoh adalah pabrik kacang shanghai Gangsar 

yang terletak di Kabupaten Tulungagung. Pabrik tersebut mampu memproduksi 

kacang shanghai sebanyak 3 - 10 ton per hari dengan perkiraan afkirannya sebesar 

2 – 8 %. Perlu diketahui bahwa afkiran kacang shanghai juga memiliki kelemahan 

jika digunakan sebagai pengganti jagung yaitu tidak adanya pigmen kuning yang 

sangat berguna dalam memberi warna kuning pada karkas dan telur unggas, 

densitas yang lebih rendah dan kandungan lemak kasar yang terlalu tinggi. Oleh 

karena itu perlu dilakukan beberapa proses terhadap kacang shanghai untuk 

mendapatkan afkiran kacang shanghai fungsional yaitu dengan penambahan zat 

kuning, meningkatkan nutrient density dan merubah sruktur lemak agar bahan 

tidak cepat mengalami ketengikan, sehingga diharapkan dapat menyamai 

kandungan zat makanan dari jagung.  



Guna menghasilkan afkiran kacang shanghai yang memiliki potensi seperti 

jagung, perlu pengolahan afkiran kacang shanghai agar lebih fungsional, maka 

dapat dilakukan dengan penambahan kunyit sebagai sumber karoten (zat warna 

kuning). Untuk meningkatkan nutrient density dilakukan dengan mengubah 

bentuk fisik secara mekanik seperti  pelleting dan crumbling. Perubahan struktur 

lemak kasar dilakukan dengan perlakuan panas pada suhu 121 
o
C dan tekanan 

sebesar 1,5 atm selama 15 menit dengan autoklaf yang merupakan salah satu cara 

pengawetan/pengolahan dengan sistem high temperature short time (HTST). 

Produk limbah kacang shanghai yang telah diolah selanjutnya disebut afkiran 

kacang shanghai fungsional. 

Salah satu parameter produktifitas ternak dapat dilihat dari pengamatan 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging, yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) dan 

warna kulit kaki. Afikran kacang shanghai fungsional akan memberikan pengaruh 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang mengkonsumsi pakan 

perlakuan tersebut dan dapat dilihat dari parameter yang diamati. Berdasarkan 

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menggunakan afkiran kacang shanghai 

fungsional sebagai pengganti jagung yang akan dikonsumsi oleh ayam pedaging 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi perumusan masalah 

disini adalah sampai berapa banyak tingkat penggantian jagung menggunakan 

afkiran kacang shanghai fungsional pada pakan ayam pedaging terhadap 



penampilan produksi ayam pedaging, yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) dan 

warna kulit kaki . 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggantian 

jagung menggunakan afkiran kacang shanghai fungsional pada pakan terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) serta warna kulit 

kaki. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan tentang penggunaan 

afkiran kacang shanghai fungsional sebagai pengganti jagung dalam pakan ayam 

pedaging terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) 

serta warna kulit kaki. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan 

ayam pedaging, dimana dalam penyediaannya harus cukup jumlah dan cukup 

kandungan zat makanannya. Namun, karena mahalnya harga pakan membuat 

usaha peternakan pada saat ini kesulitan mendapatkan keuntungan yang 



maksimal. Bahan pakan yang memiliki harga mahal dan berfluktuatif adalah 

jagung, dimana bahan tersebut merupakan bahan pakan utama untuk ayam 

pedaging sebagai sumber energi. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu diupayakan pemilihan jenis 

bahan pakan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif yang tentunya 

harganya lebih murah, tidak bersaing dengan manusia, mudah didapat dan 

berkualitas baik. Afkiran kacang shanghai merupakan salah satu limbah industri 

yang berpotensial untuk dijadikan bahan pakan alternatif untuk ayam pedaging. 

Hal ini bisa dilihat dari jenis bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan kacang 

shanghai tersebut. Menurut Riana (2000), kacang tanah mengandung EM sebesar 

3969 kkal/kg dan PK 25,8 %, sedangkan pada tepung tapioka menurut Rasyaf 

(2005) memiliki kandungan EM 2.970 Kkal/kg dan PK antara 0,56 % - 2,33 %. 

Hal ini didukung hasil analisis yang dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, yaitu EM 3333,92 

kkal/kg; PK 8  %; SK 2,16 %; dan LK 24,15 % (Edlyn, 2008).  

Afkiran kacang shanghai merupakan salah satu limbah pabrik kacang 

shanghai. Terdiri dari kacang tanah, tepung tapioka, bawang, gula dan garam serta 

penyedap makanan. Limbah tersebut terdiri dari produk kacang shanghai yang 

tidak layak dikonsumsi manusia serta tidak sesuai dengan standar yang ditentukan 

oleh pabrik. Meskipun Afkiran kacang shanghai ini memiliki kandungan EM, PK, 

SK dan LK yang dapat digunakan sebagai pengganti jagung. Akan tetapi afkiran 

kacang shanghai juga memiliki kelemahan jika digunakan sebagai pengganti 

jagung yaitu tidak adanya pigmen kuning yang sangat berguna dalam memberi 



warna kuning pada karkas dan telur unggas, densitas yang lebih rendah dan 

kandungan lemak kasar yang terlalu tinggi dari jagung. 

Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa proses terhadap kacang shanghai 

untuk mendapatkan afkiran kacang shanghai fungsional yaitu dengan penambahan 

zat kuning, yaitu kunyit sebagai sumber karoten, meningkatkan nutrient density 

dengan mengubah bentuk fisik secara mekanik seperti pelleting dan crumbling 

dan merubah sruktur lemak agar bahan tidak cepat mengalami ketengikan dengan 

perlakuan panas pada suhu 121 
o
C dan tekanan sebesar 1,5 atm selama 15 menit 

dengan alat autoklaf yang merupakan salah satu cara pengawetan/pengolahan 

dengan sistem high temperature short time (HTST), sehingga diharapkan dapat 

menyamai kandungan zat makanan dari jagung. Proses tersebut adalah untuk 

menghasilkan afkiran kacang shanghai fungsional. 

Salah satu parameter produktifitas ternak dapat dilihat dari pengamatan 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging, yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) dan 

warna kulit kaki. Afikran kacang shanghai fungsional akan memberikan pengaruh 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang akan mengkonsumsi pakan 

perlakuan tersebut dan dapat dilihat dari parameter yang diamati. Berdasarkan 

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menggunakan afkiran kacang shanghai 

fungsional sebagai pengganti jagung yang akan dikonsumsi oleh ayam pedaging 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 

 

 



1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan afkiran kacang shanghai 

fungsional sebagai pengganti jagung pada pakan dapat memberikan pengaruh 

yang sama terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur di 

bawah 8 minggu ketika dijual dengan bobot tertentu, mempunyai pertumbuhan 

yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang 

banyak (Rasyaf, 2004). Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua 

yaitu periode starter dengan umur 1 – 3 minggu dan periode finisher dengan umur 

lebih dari 3 minggu  (Rasyaf, 1994).  

 Dalam pemeliharaan ayam pedaging terdapat hal – hal yang perlu 

diperhatikan, hal tersebut adalah pemilihan bibit, pengelolaan, pemberian pakan 

dan pencegahan penyakit (Prayitno dan Yuwono, 1997). Salah satu strain ayam 

pedaging unggul yang ada di Indonesia adalah Lohmann. Ciri – ciri dari strain ini 

adalah warna bulu putih, kulit kuning, jengger merah terang, serta berkaki pendek 

dan besar. Berat badan 2,1 kg untuk ayam jantan dan 1,8 kg untuk ayam betina, 

berat badan tersebut dapat dicapai dalam waktu 35 hari (Anonymous, 2007). 

 

2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

  Pakan yang diberikan pada ayam pedaging harus sesuai dengan kebutuhan 

ayam pedaging. Oleh karena itu zat makanan yang terkandung didalam pakan 

yang dikonsumsi harus memadai (Wiharto, 1996). Hal yang perlu diperhatikan 

dalam pakan adalah kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino 

esensial serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 1978).  



 Tinggi atau rendahnya kadar energi metabolis dalam pakan ternak unggas, 

akan mempengaruhi banyak sedikitnya ternak unggas mengkonsumsi pakan 

(Murtidjo, 2006) sedangkan zat makanan yang merupakan sumber energi 

terbanyak adalah lemak (Tillman dkk., 1984). Standar kebutuhan zat makanan 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1.  

 Menurut Perry et al. (2003), masalah yang sering timbul dari pakan yang 

kandungan lemaknya tinggi adalah ketengikan. Meskipun tidak menyebabkan 

gangguan nilai nutrisi secara nyata, ketengikan dapat menurunkan nilai energi 

pakan dan palatabilitas ayam. Fungsi energi bagi ternak unggas adalah untuk 

mempertahankan suhu badan normal agar dapat melakukan reaksi fisik dan 

biologis atau aktivitas, mempertahankan agar tubuh hangat dan menjaga agar 

tubuh tidak kedinginan. Fungsi berikutnya dari energi adalah melangsungkan 

pertumbuhan normal dan produksi, seperti membuat daging, lemak, telur, bulu, 

kuku, sisik, serta gerak. 

 Protein adalah zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan serta 

pembentukan dan perbaikan jaringan. Fungsi protein dari pakan yang dikonsumsi 

adalah ternak unggas sanggup memperbaiki jaringan, pertumbuhan jaringan baru, 

metabolisma untuk energi, metabolisma ke dalam zat – zat vital dalam fungsi 

tubuh, enzim – enzim yang esensial bagi tubuh normal, dan hormon – hormon 

tertentu. Tinggi rendahnya protein dalam bahan baku pakan tergantung dari asam 

– asam amino esensial yang terkandung di dalam bahan baku, begitu juga halnya 

dalam komposisi pakan yang dikonsumsi untuk ternak unggas (Murtidjo, 2006).  

 

 



Tabel 1. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging.  

Periode Zat Makanan  

Starter Finisher 

Energi Metabolis (EM) (kkal/kg) 

Protein Kasar (PK) (%) 

Lemak Kasar (LK) (%) 

Serat Kasar (SK) (%) 

Ca (%) 

P (%) 

N (%) 

K (%) 

Cl (%) 

Mn (ppm)  

Zn (ppm)  

Arginin (%) 

Sistin (%) 

Glisin (%) 

Histidin (%) 

Isoleusin (%) 

Leusin (%) 

Lisin (%) 

Metionin (%) 

Fenilalamin (%) 

Treonin (%) 

Triptofan (%) 

Tirosin (%) 

Valin (%) 

Vitamin A (IU)* 

Vitamin D3 (IU)* 

Vitamin E (IU)* 

Vitamin K (mg/kg)* 

Thiamin (B1) (mg/kg)* 

Riboflavin (B2) (mg/kg)* 

Nicotinic Acid (mg/kg)* 

Pantothenic Acid (mg/kg)* 

Pyridoxine (B6) (mg/kg)* 

Biotin (mg/kg) * 

Folic Acid (mg/kg)* 

Vitamin B12 (mg/kg)* 

       3100  

22 

5-8 

3-5 

0.9-1.1 

0.7-0.9 

0,2 

0,3 

0,2 

60 

40 

1,25 

0.4 

1 

0,35 

0,8 

1,2 

1,1 

0,5 

0,72 

0,8 

0,2 

0,62 

0,9 

14.000-15.000  

5000 

75 

4 

3 

8 

60-70 

18-20 

4-5 

0.15-0.20 

2 

0.016 

        3200  

20 

5-8 

3-5 

0,9-1,1 

0,7-0,9 

0,15 

0,3 

0,15 

60 

40 

1,1 

0,34 

0,9 

0,32 

0,73 

1,09 

1 

0,38 

0,65 

0,74 

0,18 

0,57 

0,82 

11.000-12.000 

4000 

50 

2 

2 

5 

40 

20 

2 

0.05 

1.50 

0.011 
Sumber : Wahju (2004), * Anonymous (2005) 

 Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, sehingga 

disebut dengan mikro nutrient. Meskipun demikian akan sangat fatal bila 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena sangat mempengaruhi pertumbuhan, 

produksi dan kesehatan ayam (Brinckman, 1989). Karena vitamin merupakan zat 



organik dan digolongkan bukan pakan karbohidrat, protein, lemak, air maupun 

mineral. Vitamin mempunyai peran penting dalam reaksi spesifik metabolisma 

tubuh dan proses pertumbuhan dan  produksi, maka dari itu apabila kebutuhan 

vitamin dalam pakan unggas tidak tercukupi akan menyebabkan penyakit 

defisiensi vitamin (Murtidjo, 2006).  

 

2.3 Jagung  

 Jagung merupakan bahan pakan utama untuk ayam sebagai sumber energi 

yang belum bisa tergantikan oleh bahan lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan zat 

makanan yang terkandung pada jagung sangat ideal sebagai bahan pakan sumber 

energi. Penggunaan jagung sebagai bahan pakan sumber energi dengan proporsi 

yang paling besar yaitu 35 % sampai 55 % didukung oleh pendapat Koentjoko 

(1997) yang mengatakan bahwa jagung dapat digunakan dalam pakan sampai 60 

%. Kandungan zat makanan pada jagung dapat dilihat pada Tabel 2. 

 Jagung kuning merupakan sumber pigmen xanthofil yang menimbulkan 

warna kuning pada kaki dan kulit ayam pedaging. Jagung mengandung sekitar 4 

% lemak, 50 % dari jumlah lemak tersebut adalah asam linoleat, yang merupakan 

sumber asam lemak esensial dalam pakan unggas (Tillman dkk., 1984). Koentjoko 

(1997) juga memaparkan bahwa masih adanya kendala pada pengadaan bahan 

baku lokal antara lain kualitas dan kontuinitas kurang terjamin, harga fluktuatif 

dan keberadaan bahan baku yang menyebar. Permasalahan tersebut secara tidak 

langsung mengharuskan para peternak mencari bahan pakan alternatif yang lebih 

murah dan terjamin keberadaannya. 

 



Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Jagung. 

Zat Makanan Kandungan  

Energi Metabolis (EM) (kkal/kg) 

Protein Kasar (PK) (%) 

Lemak Kasar (LK) (%) 

Serat Kasar (SK) (%) 

Ca (%) 

P (%) 

N (%) 

K (%) 

Cl (%) 

Mn (ppm) (%) 

Zn (ppm) (%) 

Arginin (%) 

Sistin (%) 

Glisin (%) 

Histidin (%) 

Isoleusin (%) 

Leusin (%) 

Lisin (%) 

Metionin (%) 

Fenilalamin (%) 

Treonin (%) 

Triptofan (%) 

Tirosin (%) 

Valin (%) 

Xanthofil (mg/kg)* 

Vitamin A (IU/100g)** 

 

  3370  

8,6 

3,9 

2 

0,02 

0,1 

0,02 

0,28 

0,04 

5 

10 

0,5 

0,18 

0,4 

0,2 

0,4 

0,1 

0,2 

0,18 

0,5 

0,4 

0,1 

0,41 

0,4 

17 

117 

 
Sumber : Wahju (2004), *Anonymous (2008), **Wahyudi (2005) 

 

2.4 Afkiran Kacang Shanghai  

 Afkiran kacang shanghai berasal dari limbah pabrik makanan ringan 

(snack) yang bahannya terdiri dari kacang tanah, tepung tapioka, bawang, gula 

dan garam serta penyedap makanan yang diolah (bentuk bulat), digoreng 

kemudian dikemas. Afkiran kacang shanghai terdiri dari produk kacang shanghai 

dan pecahan kacang shanghai (limbah) yang tidak layak dikonsumsi manusia. 

 Apabila dilihat dari segi bahannya, afkiran kacang shanghai mempunyai 

kandungan zat makanan yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam 



bahan yang dipakai dalam pembuatannya. Menurut Riana (2000) energi yang 

terkandung pada kacang tanah adalah 3969 kkal/kg dan PK 25,8 % sedangkan 

pada tepung tapioka, menurut Sjofjan dan Surisdiarto (1998) memiliki kandungan 

EM 2.970 kkal/kg dan PK antara 0,56 - 2,33 %, sehingga dapat dipakai sebagai 

pengganti bahan pakan sumber enegi. Hal ini selanjutnya diperjelas lagi dengan 

hasil penelitian Edlyn (2008) yang menyatakan bahwa kandungan energi dan 

protein yang terkandung pada afkiran kacang shanghai hampir sama dengan 

kandungan energi dan protein pada jagung. Dapat dilihat pada Tabel 3. 

Apabila ditinjau dari segi keberadaannya afkiran kacang shanghai dapat 

dikatakan cukup. Hal ini dapat disimpulkan dari banyaknya jumlah perusahaan 

kacang shanghai yang ada di Indonesia. Di pulau Jawa ada sekitar 31 perusahaan 

lokal yang terdaftar di Dinas Perindustrian Republik Indonesia dan 2 perusahaan 

besar kualitas ekspor yang memproduksi kacang shanghai, yaitu PT. Dua Kelinci 

dengan salah satu produknya Shanghai DK dan PT. Garuda Food dengan salah 

satu produknya Katom Garuda (Anonymous, 2006). Berdasarkan penelitian Edlyn 

(2008) atas wawancara pribadinya dengan pemilik perusahaan kacang shanghai 

terbesar di Tulungagung yaitu UD. Gangsar, dalam sehari perusahaan tersebut 

dapat memproduksi 3 - 10 ton per hari dengan produksi puncak pada bulan puasa 

sampai hari raya Idul Fitri. Perkiraan afkiran dalam satu hari produksi mencapai 2 

– 8 %.  

Tabel 3. Hasil Analisis Kandungan Zat Makanan Afkiran Kacang Shanghai (% BK). 

Zat Makanan                  Kandungan 

EM (kkal/kg) 

PK (%) 

SK (%) 

LK (%) 

Abu (%) 

        3.333,92 

8,00 

2,16 

24,15 

2,43 

Sumber       : Edlyn, (2008). 



2.5 Kunyit  

Kunyit atau Curucuma domestica termasuk salah satu tanaman rempah 

yang berasal dari wilayah Asia khususnya Asia Tenggara. Senyawa yang 

terkandung dalam tanaman kunyit adalah senyawa kurkuminoid yang memberi 

warna kuning pada kunyit. Kurkuminoid ini kebanyakan berupa kurkumin, 

senyawa ini mempunyai kegunaan sebagai antioksidan, antiinflamasi, efek 

pencegah kanker serta menurunkan resiko serangan jantung (Wikipedia, 2008). 

Kandungan zat kimia yang terdapat pada kunyit dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Zat Kimia Kunyit. 

Kandungan Zat (dari berat kering) Jumlah  

Kadar Minyak Atsiri (%) 

Kadar Pati  (%) 

Kadar Serat Kasar (SK) (%) 

Kadar Abu (%) 

Kadar Kurkumin (%) 

Glukosa (%) 

Fruktosa (%) 

Protein (%) 

Warna Minyak   

2,50 – 3,00 

47,81 – 55,03 

2,87 – 3,44 

6,47 – 7,52 

10,92 

28 

12 

8 

Kuning 

Sumber       : Wikipedia (2008)  

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan 

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

dapat menimbulkan stres oksidatif. Beberapa bentuk antioksidan diantaranya 

adalah vitamin, mineral dan fitokimia. Berbagai tipe antioksidan bekerjasama 

dalam melindungi sel normal dan menetralisir radikal bebas (Wikipedia, 2008). 

 Pada penelitian yang menggunakan kunyit sebanyak 0 %; 0,8 %; 1 %; 1,2 

% dalam pakan dapat memberikan hasil bahwa konsumsi pakan meningkat 



pertambahan bobot badan dan nilai konversi pakan juga meningkat, sehingga 

disarankan pemakaian optimal kunyit pada level 1,2 % dalam pakan (Winarsih, 

2002). Penelitian lain mengatakan pemberian kunyit 0 % sampai 1 % dalam pakan 

menghasilkan konsumsi pakan menurun, pertambahan bobot badan meningkat dan 

nilai konversi pakan menurun, sehingga disarankan pemakaian optimal kunyit 

pada level 0,5 % dalam pakan (Sultan, 2003). Kemudian dengan penambahan 

kunyit sebesar 0,25 % dan 0,5 % dalam pakan tidak berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan dan berat karkas, 

sehingga disarankan untuk penggunaan kunyit 0,25 % dalam pakan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal (Nadzifah, 2005).  

Pada penelitian yang lain dengan penambahan kunyit sebesar 0,1 % 

sampai 0,3 % dalam pakan menghasilkan konsumsi pakan meningkat, 

pertambahan bobot badan meningkat dan konversi pakan menurun, disarankan 

pada pemakaian optimal kunyit pada level 0,1 % dalam pakan mengakibatkan 

konsumsi pakan meningkat (Samarasinghe et al., 2003). Disarankan juga untuk 

penambahan kunyit sebesar 0,04 % dalam pakan untuk memberikan hasil yang 

optimal pada penelitian yang menggunakan kunyit sebesar 0,04 % sampai 0,16 % 

dalam pakan, karena hasil yang didapatkan adalah konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan dan konversi pakan menurun (Bintang dan Nataamijaya, 2006). Hasil 

yang berbeda pada penelitian tersebut diatas bisa dikarenakan jenis pakan basal 

yang digunakan berbeda, selain itu faktor – faktor lain juga mempengaruhi seperti 

manajemen selama pemeliharaan, strain ayam, varietas kunyit yang akan 

memberikan hasil yang berbeda pada setiap penelitian. 



Kunyit dalam bentuk tepung dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

organ pencernaan. Kunyit sering digunakan masyarakat untuk meningkatkan 

nafsu makan dan mengobati kelainan organ tubuh khususnya pencernaan. Kunyit 

memungkinkan ditambahkan dalam pakan dan diharapkan dapat meningkatkan 

kerja organ pencernaan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas ayam pedaging. 

 

2.6 Pelleting dan Crumbling 

Pelleting merupakan proses pembuatan pakan dalam bentuk silinder 

melalui proses pencetakan adonan bahan pakan (mash feed) yang telah melalui 

proses conditioning. Menurut Rasidi (1998) menyarankan untuk efisiensi pakan 

sebaiknya ukuran diameter pellet berkisar 2,5 – 5 mm. Keuntungan dari 

pemakaian jenis pakan ini adalah meningkatkan konsumsi pakan, dan 

meningkatkan kadar energi metabolis pakan seperti komposisi pakan yang 

mengandung energi metabolis rendah dan pakan yang memiliki serat kasar tinggi, 

dan mengurangi jumlah pakan yang terbuang  

Dari segi ekonomis, pemakaian jenis pakan bentuk pellet akan 

memperpanjang lama penyimpanan dan menjamin keseimbangan zat makanan 

pakan yang terkandung dalam komposisi pakan (Murtidjo, 2006). Adapun tujuan 

dari proses pelleting yaitu (1) penanganan mekanisasi fasilitas (2) menghilangkan 

debu dan kotoran serta meningkatkan palatabilitas (3) meningkatkan kerapatan 

pakan, melalui penurunan transportasi dan biaya tenaga (4) menurunkan kapasitas 

tempat penyimpanan (5) meningkatkan nilai-nilai zat makanan pada bahan pakan 

melalui pemanasan seketika itu juga dan tekanan (Wahju, 2004).  



Pelleting pada pakan ayam pedaging dapat meningkatkan performans, 

dikarenakan dengan mengkonsumsi pakan yang berbentuk pellet ataupun crumble 

(butiran pecah yang didapatkan dari pecahan pellet) maka energi yang terpakai 

untuk mengkonsumsi pakan akan lebih sedikit daripada yang yang dipakai untuk 

mengkonsumsi pakan berbentuk tepung. Selain itu ayam tidak akan memilih 

pakan, sehingga kandungan makanan yang terdapat di dalam pakan tersebut dapat 

terkonsumsi secara keseluruhan. Efisiensi jumlah pakan yang dikonsumsi juga 

meningkat dengan nutrisi yang sempurna karena ternak unggas tidak dapat 

memilih bahan baku yang disenangi, seperti bila mengkonsumsi pakan bentuk 

tepung (Murtidjo,2006). Pakan berbentuk crumble juga lebih disukai pada banyak 

produser unggas, karena lebih dapat adaptasi pada mekanikal tempat pakan. 

 

2.7 Usaha Penggunaan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional Sebagai 

Pengganti Jagung 

 

 Afkiran kacang shanghai dapat digunakan untuk menggantikan sebagian 

jagung sebagai sumber energi apabila dilihat dari segi kandungan zat 

makanannya. Zat makanan yang terkandung pada jagung dan afkiran kacang 

shanghai yang telah dipaparkan pada Tabel 5 secara garis besar kedua bahan 

tersebut memiliki kandungan zat makanan yang layak dijadikan bahan pakan 

sumber energi. Namun afkiran kacang shanghai masih perlu disentuh dengan 

teknologi pengolahan. Hal ini dikarenakan 1) lemak yang terkandung didalamnya 

terlalu tinggi. Kandungan lemak yang terlalu tinggi pada pakan dapat merugikan 

bila tidak diberi antioksidan, karena lemak mudah mengalami ketengikan. 

Meskipun nilai zat makanannya tidak terpengaruhi, lemak yang tengik 



mempunyai bau dan rasa yang tidak sedap sehingga dapat menurunkan 

palatabilitas dan konsumsi ayam (Anggorodi, 1979),  2) Tidak adanya pigmen 

kuning. Karoten atau pigmen kuning pada jagung berpengaruh terhadap kualitas 

karkas dan telur yang dihasilkan (Sjofjan, 2002), 3) nutrient density yang lebih 

rendah juga karena warna yang tidak seperti jagung dan kandungan karoten yang 

tidak ada, nutrient density yang rendah akan  mempengaruhi jumlah konsumsi 

pakan yang akan semakin menurun (Natsir, 1995). 

 Peningkatan nilai nutrisi afkiran kacang shanghai dapat dilakukan dengan 

mengubah tiga faktor kelemahan diatas, melalui 1) merubah struktur lemak kasar 

serta pengawetan yaitu dengan perlakuan panas 121 
0
C, tekanan sebesar 1,5 atm 

selama 15 menit menggunakan autoklaf, 2) penambahan pigmen kuning dilakukan 

dengan penambahan kunyit sebagai sumber karoten dan minyak atsiri serta 

senyawa aktif dan 3) meningkatkan nutrient density perlakuan dengan merubah 

bentuk fisik secara mekanik seperti pelleting dan crumbling. Proses pembuatan 

afkiran kacang shanghai fungsional tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2.8  Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

2.8.1 Konsumsi Pakan  

Pakan yang dikonsumsi oleh ternak unggas sangat menentukan terhadap 

pertambahan bobot badan sehingga berpengaruh terhadap efisiensi suatu usaha 

peternakan. Syarat pakan yang dikonsumsi harus berkualitas baik yaitu 

mengandung zat makanan yang sesuai dengan kebutuhan ternak unggas. 

Konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, kesehatan ayam, 

perkandangan, wadah pakan, kandungan energi dalam pakan dan stress yang 



terjadi pada ternak unggas tersebut. Jumlah konsumsi pakan dapat dihitung setiap 

akhir minggu. Menurut Wiharto (1994) syarat pakan yang berkualitas baik adalah 

mengandung protein sesuai dengan umur ternak unggas tersebut, lemak kurang 

dari 8 %, serat kasar kurang dari 6 %, mengandung mineral, vitamin dan energi 

metabolis lebih dari 2.750 kkal/kg. 

Konsumsi pakan dapat dihitung dengan mengurangkan pakan pemberian 

dengan pakan sisa. Adapun hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik 

dengan jumlah konsumsi pakan, bila kandungan energi tinggi, konsumsi pakan 

rendah dan sebaliknya apabila energi dalam pakan rendah, konsumsi pakan 

menjadi tinggi (Scott et al., 1992). Ayam  yang diberi pakan dengan kandungan 

energi berlebih sehingga menghasilkan karkas yang lebih berlemak. Sedangkan 

ayam yang diberi pakan dengan kandungan energi metabolis lebih rendah dari 

2.400 kkal/kg tidak akan mencapai pertumbuhan maksimal (Suprijatna, 2005). 

 

2.8.2 Pertambahan Bobot Badan  

Indarto dan Surisdiarto (1999) mengatakan bahwa bobot badan akhir yang 

dihasilkan setiap ayam akan berbeda, dikarenakan sekarang ini banyaknya galur 

dan jenis pakan yang beredar, sehingga para peternak dalam memelihara ayam 

pedaging akan berbeda pula, begitu juga dengan pemilihan bibitnya. Pertambahan 

bobot badan sangat berkaitan dengan konsumsi pakan. Pertambahan bobot badan 

yang lebih tinggi disebabkan oleh tingginya konsumsi pakan sehingga 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi pula. Perhitungan 

pertambahan bobot badan diperoleh setiap minggu dari selisih bobot badan akhir 

dengan bobot badan minggu sebelumnya. 



 Pertambahan bobot badan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

PBB = BB ( t ) –BB ( t-l ) 

Keterangan : PBB = Pertambahan bobot badan 

BB ( t ) = Bobot badan pada waktu t 

BB ( t-l ) = Bobot badan pada waktu yang lalu 

t = Dalam peternakan ayam biasanya dalam kurun waktu 

satu minggu.  

 Titus dan Frittz (1971) laju pertumbuhan unggas dipengaruhi oleh spesies, 

jenis kelamin, penyakit dan kualitas pakan serta jumlah pakan yang dikonsumsi. 

 

2.8.3 Konversi Pakan  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan bobot badan yang dicapai dalam periode dan waktu yang 

sama. Angka konversi pakan yang tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang 

kurang efisien sebaliknya angka konversi pakan yang rendah menunjukkan 

penggunaan pakan yang efisien dalam menghasilkan pertambahan bobot badan 

(Rasyaf, 2004).  

Konversi pakan juga merupakan salah satu cara untuk mengukur efisiensi 

produksi pada usaha peternakan. Menurut North (1992), konversi pakan dapat 

bervariasi tergantung umur ternak, jenis kelamin, bobot badan serta temperatur 

lingkungan. 

 

 

 



2.8.4 Income Over Feed Cost 

 Income Over Feed Cost (IOFC) adalah suatu perhitungan yang bertujuan 

untuk mengetahui pendapatan kotor yang diperoleh dalam suatu usaha peternakan 

berdasarkan biaya pakan yang digunakan. Nilai IOFC sangat tergantung pada nilai 

konversi pakan. IOFC dihitung dengan mengetahui harga pakan perlakuan, 

banyaknya konsumsi pakan dan harga jual produksi (Rasyaf, 1995). Perhitungan 

IOFC untuk ayam pedaging adalah sebagai berikut : 

(Bobot Hidup (kg) X harga ayam hidup (Rp)) – ( ∑ konsumsi pakan (kg) X 

harga pakan (Rp)). 

 

2.8.5  Warna kulit kaki 

Warna kuning pada kulit dikarenakan adanya penimbunan lemak atau 

pigmen lipokrom pada dermis dan tidak adanya pigmen melanin pada dermis atau 

epidermis. Warna kuning tersebut dapat dibentuk melalui pemberian pigmen 

karotenoid dalam pakan (Suprijatna et al., 2005).  

Jagung kuning merupakan sumber karotenoid yang sangat potensial. 

Selain itu tepung kunyit dapat digunakan untuk membuat kulit ayam pedaging 

tidak pucat. Beberapa cara untuk mengukur warna kulit pada kaki adalah dengan 

kipas warna roche, mata warna IDL, standart NEPA (National Egg And Poultry 

Association) dan keragaman warna kulit. Walaupun di Indonesia selera konsumen 

kurang dipengaruhi oleh warna kulit karkas namun untuk pasar-pasar tertentu 

warna kulit yang kuning lebih disukai (Amrullah, 2004). 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari pada tanggal 8 Mei sampai 13 

Juni 2008 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di 

Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Analisa Proksimat di 

laksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dan proses autoklaf 

dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini digunakan Day Old Chick (DOC) ayam pedaging 

sebanyak 80 ekor yang tidak dibedakan jenis kelaminnya (Straight run atau unsex) 

dan dipelihara selama 35 hari. Strain Lohmann platinum produksi PT 

Multibreeder Adirama Indonesia dengan bobot badan awal 39,36 ± 2,82 g/ekor, 

serta koefisien keragaman (KK) sebesar 7,16 %. Secara lengkap data bobot badan 

awal dan koefisien keragaman dapat dilihat pada Lampiran 3.  

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan adalah kandang battery sebanyak 20 unit 

kandang percobaan berukuran 60 x 60 x 40 yang dilengkapi lampu pijar 25 watt 



yang berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. Setiap unit kandang ditempati 4 

ekor ayam pedaging. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,001 kg 

2. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan kandang 

3. Higrometer untuk mengukur kelembapan udara 

4. Tempat pakan dan minum 

5. Peralatan dan perlengkapan kandang 

Suhu dan kelembaban kandang selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

3.2.3 Pakan 

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah konsentrat broiler 

produksi PT. Japfa Comfeed Ltd, Surabaya, bekatul dan jagung yang disusun 

berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging periode starter dan 

finisher. Pakan diberikan adalah secara ad libitum. Sedangkan afkiran kacang 

shanghai fungsional digunakan sebagai pengganti jagung pada pakan sesuai 

dengan perlakuan. Adapun beberapa perlakuan untuk mendapatkan afkiran kacang 

shanghai fungsional (Lampiran 1.) yaitu : 

1. Proses autoklaf. 

2. Penambahan kunyit. 

3. Proses pelleting dan crumbling. 

Kandungan zat makanan pada masing – masing bahan yang digunakan pada 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 



Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Pada Masing – Masing Bahan. 

Zat makanan Jagung
(1)
 Konsentrat

(2)
 Bekatul

(1)
 AKSF

(3)
 

EM, (kkal/kg) 3370 2300 2860 3081,52* 

Protein kasar, (%) 8,6 41 10,2 7,51 

Lemak kasar, (%) 3,9 5 7 17,41 

Serat kasar, (%) 2 6 3 7,06 
Keterangan  : *) Berdasarkan perhitungan 70 % dari GE (gross Energy).  

Sumber        : 1. Wahju (1992) 

2. Label Konsentrat Broiler produksi Japfa Comfeed Indonesia 

3. Hasil Analisis Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fak. Peternakan Universitas       

Brawijaya Malang berdasarkan as fed. 

 

Tabel 6. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan.  

Pakan Perlakuan 

Po P1 P2 P3 P4 

  Starter 

Komposisi :      

Jagung (%) 60 45 30 15 0 

Bekatul (%) 0 0 0 0 0 

Konsentrat (%) 40 40 40 40 40 

AKSF (%) 0 15 30 45 60 

      

Kandungan zat makanan* :      

Energi Metabolis (EM, kkal/kg) 
2942 2898,73 2855,45 2812,18 2768,91 

Protein Kasar (PK, %) 
21,56 21,397 21,23 21,07 20,91 

Lemak Kasar (LK, %) 
4,34 6,37 8,39 10,42 12,45 

Serat Kasar (SK, %) 
3,6 4,36 5,12 5,88 6,64 

  Finisher 

Komposisi :      

Jagung (%) 60 45 30 15 0 

Bekatul (%) 10 10 10 10 10 

Konsentrat (%) 30 30 30 30 30 

AKSF (%) 0 15 30 45 60 

      

Kandungan zat makanan* :      

Energi Metabolis (EM, kkal/kg) 2998 2954,73 2911,45 2868,18 2824,91 

Protein Kasar (PK, %) 18,48 18,32 18,15 17,99 17,83 

Lemak Kasar (LK, %) 4,54 6,57 8,95 10,62 12,65 

Serat Kasar (SK, %) 3,3 4,06 4,82 5,58 6,34 

Sumber : *) Perhitungan berdasarkan Kandungan Zat Makanan pada Masing - Masing  Bahan  (as 

fed) 

Pakan perlakuan disusun berdasarkan periode pemeliharaan, yaitu starter 

dan finisher. Pakan perlakuan periode starter terdiri dari jagung (60 %) dan 



konsentrat (40 %) dicampur dengan bahan pakan yang diteliti yaitu afkiran kacang 

shanghai fungsional (AKSF) sebanyak 0 % (P0); 15 % dalam pakan atau 25 % 

sebagai pengganti jagung (P1); 30 % dalam pakan atau 50 % sebagai pengganti 

jagung (P2); 45 % dalam pakan atau 75 % sebagai pengganti jagung (P3) dan 60 % 

dalam pakan atau 100 % sebagai pengganti jagung (P4). Pakan perlakuan periode 

finisher terdiri dari jagung (60 %) bekatul (10 %) dan konsentrat (30 %) dicampur 

dengan bahan pakan yang diteliti yaitu afkiran kacang shanghai fungsional 

(AKSF) sebanyak 0 % (P0); dan untuk pakan perlakuan selanjutnya disusun 

seperti pada pakan perlakuan periode starter. Susunan dan kandungan zat 

makanan pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan lapang dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 

ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 4 ekor ayam.  

Perlakuan yang diberikan adalah  : 

P0 = Pakan tanpa penggantian jagung (pakan kontrol) 

P1 = Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 25 % (15 % dalam pakan) 

P2 = Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 50 % (30 % dalam pakan) 

P3 = Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 75 % (45 % dalam pakan) 

P4 =Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 100 % (60 % dalam pakan) 

Skema percobaan penggunaan afkiran kacang shanghai fungsional sebagai 

pengganti jagung pada pakan ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 



3.4 Variabel yang diamati 

 Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang diberikan 

dengan jumlah sisa pakan atau angka yang menunjukkan rata - rata jumlah 

pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode 

pemeliharaan (g/ekor) (Scott et al., 1992). 

2. Pertambahan bobot badan dapat dihitung dengan cara diperoleh setiap 

minggu dari selisih bobot badan akhir dengan bobot badan minggu 

sebelumnya. (Rasyaf, 2004). Pertambahan bobot badan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

PBB = BB ( t ) –BB ( t-l ) 

Keterangan : PBB = Pertambahan bobot badan 

BB ( t ) = Bobot badan pada waktu t 

BB ( t-l ) = Bobot badan pada waktu yang lalu 

t     = Dalam peternakan ayam biasanya dalam kurun waktu      

satu minggu.  

3. Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan bobot badan yang dicapai dalam periode dan waktu 

yang sama (Rasyaf, 2004). 

Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 

                                      PBB (g) 

4. Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan pendapatan kotor yang 

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan ayam hidup 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan (Rp/kg) (Rasyaf, 1994). 



5. Warna kulit kaki yang berwarna kuning dapat dibentuk melalui pemberian 

pigmen karotenoid dalam pakan serta dapat diukur dengan kipas warna 

Roche (Suprijatna et al., 2005). 

                     

3.5 Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini akan ditabulasi dan dianalisis dengan analisis 

varian dari percobaan yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan menggunakan 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Apabila ada perbedaan 

pengaruh diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) (Steel and Torrie, 1992). 

 

3.6 Batasan Istilah  

1. Bahan pakan Alternatif : Bahan pakan pengganti yang berasal dari limbah 

pertanian, peternakan maupun industri. Syarat bahan pakan 

alternatif adalah bukan bahan pangan pokok manusia, terjamin 

pasokannya, baik kualitasnya, memiliki harga yang murah dan 

keberadaan akan bahan tersebut dapat dikatakan cukup. 

2. Afkiran Kacang Shanghai Fungsional : Limbah dari industri kacang 

shanghai yang terdiri dari produk kacang shanghai dan pecahan 

kacang shanghai yang tidak layak dikonsumsi manusia, dan telah 

mendapatkan beberapa proses pengolahan yaitu proses autoklafing, 

penambahan kunyit dan proses pelleting serta crumbling. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Rata – rata konsumsi pakan ayam pedaging untuk periode starter, periode 

finisher dan kumulatif pada masing – masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

7. 

 Tabel 7. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan (g/ekor). 

Konsumsi Pakan 
Perlakuan 

Periode Starter Periode Finisher Kumulatif 

P0 900,44 ± 5,86 
ab
 1987,68 ± 52,04 

b
 2888,12 ± 46,92 

b
 

P1 953,53 ± 33,27 
b
 1933,14 ± 30,45 

ab
 2886,66 ± 42,90 

b
 

P2 928,34 ± 37,26 
ab
 1984,24 ± 51,71 

b
 2912,58 ± 76,05 

b
 

P3 973,03 ± 23,60 
b
 1975,72 ± 45,50 

b 
 2948,74 ± 66,12 

b
 

P4 855,60 ± 100,53 
a
 1845,88 ± 109,72 

a
 2701,48 ± 100,76 

a
 

Keterangan : notasi yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) pada periode starter dan periode finisher, sedangkan pada kumulatif 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

pengganti jagung sampai 100 % memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) pada 

periode starter, dan periode finisher, sedangkan pada kumulatif memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Uji BNT menunjukkan bahwa perlakuan 

P0, P1, P2, dan P3 secara statistik dapat dikatakan tidak berbeda, baik pada periode 

starter, finisher, maupun kumulatif. Tetapi pada perlakuan P4 secara signifikan 

(P<0,05) menyebabkan penurunan konsumsi pakan pada periode starter dan 

periode finisher. Perlakuan P4 secara sangat signifikan (P<0,01) menyebabkan 

penurunan konsumsi pakan pada kumulatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh 



kandungan lemak kasar, serat kasar, dan kerapatan jenis pakan perlakuan, sesuai 

dengan pendapat Rachmat (1985) dan Hunton (1995).  

Adanya penurunan konsumsi pakan bisa disebabkan oleh kandungan 

lemak dalam pakan yang semakin meningkat pada perlakuan P4, yaitu 12,45 % 

pada periode starter dan 12,65 % pada periode finisher. Perbedaan kandungan LK 

ini diduga menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi pakan pada ayam yang 

mendapat perlakuan P4 yang secara statistik signifikan dibandingkan dengan 

perlakuan lain. Hal ini membuktikan bahwa rentangan kebutuhan LK cukup tinggi 

dan kandungan LK pada pakan perlakuan P4 melebihi standar yang ditentukan. 

Standar kebutuhan LK dalam pakan adalah 5 - 10 %. Sesuai dengan Anggorodi 

(1990) yang menyatakan bahwa ayam yang diberi pakan dengan kandungan 

lemak antara 5 – 10 % akan menyimpan 10 – 15 % lebih banyak energi dalam 

karkas apabila dibandingkan dengan pakan yang sama tetapi memiliki kandungan 

lemak yang lebih rendah. Sehingga pada perlakuan P4 akan menyimpan energi 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lain, dan dengan semakin tingginya 

energi yang ada maka konsumsi pakan akan menurun, sebab energi yang ada di 

dalam tubuh sudah terpenuhi sehingga ayam akan berhenti mengkonsumsi pakan 

untuk memenuhi energinya.  

 Jika ditinjau dari proses pengolahan AKSF salah satunya yaitu melalui 

proses autoklaf. Tujuan utama dari perlakuan pemanasan dengan menggunakan 

autoklaf adalah merubah struktur lemak kasar dari afkiran kacang shanghai dan 

tidak menurunkan lemak kasarnya, dengan perubahan struktur lemak dan 

pengurangan terhadap radikal bebas karena proses autoklaf diharapkan dapat 

meningkatkan daya cerna, sebab dengan dilakukannya proses autoklaf terjadi 



perubahan molekul – molekul, yaitu molekul besar menjadi molekul kecil 

sehingga terjadi peregangan struktur yang akan mempermudah enzim – enzim 

untuk masuk dan pakan akan lebih mudah dicerna. Seperti yang dinyatakan oleh 

(Widyani dan Suciaty, 2008) bahwa pengawetan bahan pangan dapat dilakukan 

dengan proses sterilisasi yaitu dengan pemanasan 121 
0
C dan selama 15 menit 

menggunakan uap panas dalam autoklaf. Terjadinya penurunan LK diduga karena 

adanya proses pengeringan dengan oven. Kandungan LK awal pada kacang 

shanghai tersebut adalah sebesar 18,57 %, dan terjadi penurunan sekitar 1,16 % 

sehingga didapatkan LK sebesar 17,41 %. Anggorodi (1990) menyatakan bahwa 

pakan yang mengandung lemak terlalu tinggi dapat menurunkan konsumsi zat 

makanan yang lainnya, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan.  

Kemungkinan lain penyebab turunnya konsumsi pakan bisa dikarenakan 

kandungan SK dalam pakan yang semakin meningkat pada perlakuan P4, yaitu 

6,64 % pada periode starter dan 6,34 % pada periode finisher. Perbedaan 

kandungan SK ini diduga menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi pakan 

pada ayam yang mendapat perlakuan P4 yang secara statistik signifikan 

dibandingkan dengan perlakuan lain. Standar kebutuhan SK dalam pakan adalah 3 

- 5 % (Wahju, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa kandungan SK pada pakan 

perlakuan P4 melebihi standar yang ditentukan. Serat kasar yang terlalu tinggi 

dapat menurunkan konsumsi pakan, karena SK yang semakin tinggi di dalam 

pakan mengakibatkan daya cerna pakan menurun. Menurut (Tillman dkk., 1989 

disitasi Sjofjan dan Surisdiarto, 1998) pakan yang semakin rendah daya cernanya 

menyebabkan saluran pencernaan memerlukan waktu yang semakin lama untuk 

mencerna. Dengan demikian konsumsi pakan semakin lambat dan pada akhirnya 



total pakan yang terkonsumsi semakin kecil. Sesuai juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Basthomi (2006) yaitu kandungan SK yang melebihi dari 6,5 % 

yang diberikan saat periode starter dan periode finisher menunjukkan penurunan 

pada tingkat konsumsi pakan. Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sjofjan dan Surisdiarto (1998) bahwa pada penggantian jagung menggunakan 

tepung gaplek dalam pakan ayam pedaging yang menggunakan konsentrat terjadi 

peningkatan SK pada pakan perlakuan, yaitu 4,39 % pada periode starter dan 4,41 

% pada periode finisher dengan meningkatnya penggantian jagung menggunakan 

tepung gaplek, sehingga didapatkan daya cerna pakan menurun. Pakan yang 

memiliki daya cerna rendah akan dikonsumsi dalam jumlah sedikit. 

Terjadinya penurunan konsumsi juga bisa disebabkan karena AKSF 

mempunyai kerapatan jenis yang lebih rendah daripada jagung. Kerapatan jenis 

AKSF adalah 601,6 ± 29,99 g/l sedangkan kerapatan jenis jagung adalah 697 ± 

27,99 g/l. Sehingga kerapatan jenis pakan perlakuan P4 lebih rendah dari pakan 

perlakuan yang lain yaitu 646,27 ± 24,97 g/l untuk pakan starter dan 611,52 ± 

24,44 g/l untuk pakan finisher. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Handayani (1995) yaitu penggantian jagung dengan kombinasi gaplek, sorghum, 

dan bungkil kacang tanah bentuk crumble didapatkan kerapatan jenis yang lebih 

rendah dari kerapatan jenis pada jagung, sehingga terjadi penurunan konsumsi 

pakan.  

Pakan yang mempunyai kerapatan jenis yang rendah berarti dalam berat 

pakan yang sama mempunyai volume yang lebih besar. Semakin tinggi tingkat 

penggantian jagung dengan AKSF menyebabkan ayam mengkonsumsi pakan 

yang mempunyai volume yang sama namun berbobot pakan rendah. Akibatnya 



ayam akan berusaha meningkatkan konsumsi pakan untuk memenuhi 

kebutuhannya, akan tetapi peningkatan konsumsi pakan tersebut dibatasi oleh 

kemampuan tembolok dalam menampung pakan yang dikonsumsi. Ayam 

pedaging tidak dapat menyesuaikan konsumsi pakan apabila kerapatan jenis pakan 

lebih kecil dari 560 g/l, meskipun energi dan zat makanan yang terkandung dalam 

pakan masih dalam batas kebutuhan ayam pedaging (S.C.A., 1983 disitasi oleh 

Octavianus dkk., 2000). Akan tetapi jika dilihat dari kerapatan jenis dan volume 

pakan pada perlakuan P4 seharusnya tidak terjadi penurunan konsumsi pakan, 

karena kerapatan jenisnya sudah diatas standar yaitu 560 g/l dan pada perlakuan 

P4 masih bisa mengkonsumsi pakan lebih banyak dari hasil konsumsi yang ada. 

Kerapatan jenis, dan volume pakan masing – masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kerapatan Jenis (g/l), Volume Pakan (l) pada Masing – masing Pakan 

Perlakuan. 

Kerapatan Jenis (g/l) 

Volume 

Pakan/Periode (l) 

Volume 

Pakan/Hari (ml) Perlakuan 

Starter Finisher Starter Finisher Starter Finisher 

P0 700,86 ± 29,73 659,29 ± 18,38 1,28 3,01 61,18 215,35 

P1 698,14 ± 38,96 645,28 ± 43,60 1,37 3,00 65,04 213,99 

P2 686,39 ± 31,72 625,42 ± 16,73 1,35 3,17 64,40 226,62 

P3 663,93 ± 42,10 622,66 ± 16,08 1,47 3,23 69,79 230,77 

P4 646,27 ± 24,97 611,52 ± 24,44 1,32 2,96 63,04 211,75 

  

Terjadinya penurunan konsumsi pakan bisa dikarenakan penambahan 

tepung kunyit sebanyak 1 % dari berat kacang shanghai pada pakan yang akan 

menyebabkan sedikit rasa pahit dan juga memberikan aroma dan bau yang khas. 

Diduga faktor tersebut dapat mempengaruhi konsumsi pakan karena palatabilitas 

pakan menurun, sebab pada perlakuan P4 kandungan kunyit dalam pakan lebih 



banyak daripada perlakuan lain. Pada perlakuan P1 kandungan kunyitnya sebesar 

0,15 % dalam pakan, sedangkan pada perlakuan P2 sebesar 0,3 % dalam pakan, 

pada perlakuan P3 sebesar 0,45 % dalam pakan dan pada perlakuan P4 sebesar 0,6 

% dalam pakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultan 

(2003) yang menyatakan bahwa penggunaan kunyit lebih dari 0,5 % sebagai 

pakan tambahan dalam pakan menurunkan konsumsi pakan.  

Akan tetapi pada ayam yang mendapat perlakuan P0 sampai dengan 

perlakuan P3 tidak menunjukkan adanya perbedaan konsumsi, dikarenakan 

perbedaan zat makanan yang terkandung pada pakan perlakuan P0 sampai P3 

masih dalam rentangan kebutuhan bagi ayam pedaging. Tidak adanya perbedaan 

konsumsi juga dikarenakan adanya penambahan kunyit pada perlakuan P3 sebesar 

0,45 % dalam pakan, dan dengan penambahan kunyit sebesar 0,45 % dalam pakan 

masih dapat meningkatkan nafsu makan. 

Pada penelitian yang sama yaitu yang dilakukan oleh Edlyn (2008) dengan 

tingkat penggantian jagung 50 %, didapatkan hasil konsumsi pakan sebesar 

2788,96 ± 77,41 g/ekor, dan pada penelitian ini didapatkan hasil konsumsi pakan 

sebesar 2912,58 ± 76,05 g/ekor. Jika dibandingkan akan terlihat lebih baik pada 

penggunaan AKSF daripada AKS, hal ini diduga karena afkiran kacang shanghai 

pada penelitian ini telah melalui beberapa proses pengolahan yaitu dengan 

menggunakan autoklaf, penambahan kunyit serta pelleting dan crumbling. 

Adapun hal lain yang membedakan bahwa penggunaan AKSF mendapatkan hasil 

konsumsi lebih baik daripada AKS yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Edlyn (2008) bahwa kerapatan jenis AKSF lebih tinggi dari kerapatan jenis AKS 

sebab pada AKSF dilakukannya pelleting dan crumbling agar dapat meningkatkan 



nutrient density. Nilai kerapatan jenis pada AKS adalah 471,2 ± 32,85 g/l, dan 

AKSF sebesar 601,6 ± 29,99 g/l sehingga tingkat konsumsi pakan pada 

penggantian jagung yang sama yaitu 50 % dikatakan lebih baik pada penelitian 

yang menggunakan AKSF. Selain itu karena adanya penambahan kunyit dalam 

pakan yang diharapkan dapat meningkatkan nafsu makan dan sebagai zat anti 

oksidan yang dapat mengurangi ketengikan dalam pakan.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

 Rata - rata pertambahan bobot badan per ekor ayam pedaging untuk 

periode starter,  finisher dan kumulatif dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan (g/ekor). 

Pertambahan Bobot Badan 
Perlakuan 

Periode Starter Periode Finisher Kumulatif 

P0 675,63 ± 88,10 
b
 867,14 ± 45,37 

b
 1542,77 ± 80,79 

b
 

P1 668,91 ± 80,94 
b
 894,12 ± 191,98 

b
 1688,48 ± 52,19 

b
 

P2 688,78 ± 45,09 
b
 973,88 ± 45,51 

b
 1648, 42 ± 103,46 

b
 

P3 673,53 ± 87,43 
b
 895,10 ± 95,98 

b
 1568,64 ± 119,39 

b
 

P4 510,05 ± 61,10 
a
 648,88 ± 21,46 

a
 1158,93 ± 48,40 

a
 

Keterangan : notasi yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) pada periode starter, sedangkan pada periode finisher dan kumulatif 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

penggganti jagung sampai 100 % memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan pada periode starter, dan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada periode  finisher dan kumulatif. Uji 

BNT  menunjukkan bahwa pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3 secara statistik tidak 

berbeda, baik pada periode starter, finisher maupun kumulatif. Tetapi pada 



perlakuan P4 secara signifikan (P<0,05) menyebabkan penurunan pertambahan 

bobot badan pada periode starter. Pada perlakuan P4 secara sangat signifikan 

(P<0,01) menyebabkan penurunan pertambahan bobot badan pada periode finisher 

dan kumulatif. 

 Tidak adanya perbedaan pada perlakuan P0 sampai P3 dikarenakan 

kandungan energi, protein dan zat makanan yang lain pada perlakuan tersebut 

masih dalam rentangan kebutuhan ayam pedaging. Selain itu dapat dilihat bahwa 

tingkat konsumsi pakan pada perlakuan tersebut secara statistik tidak berbeda. 

Rendahnya pertambahan bobot badan pada perlakuan P4 dikarenakan pakan yang 

dikonsumsi ayam pada perlakuan tersebut cukup rendah dibandingkan dengan 

konsumsi ayam pada perlakuan lain (Tabel 9).  Hal ini sesuai dengan pendapat 

North (1984) bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot badan ayam pedaging, dimana dengan konsumsi pakan yang 

rendah akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang rendah, dan konsumsi 

pakan yang tinggi akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi pula. 

Semakin tingginya penggunaan AKSF sebagai pengganti jagung, maka  

kandungan LK dan SK juga meningkat. Pakan yang mengandung LK dan SK 

yang tinggi dapat mempengaruhi pertambahan bobot badan. Hal ini sesuai dengan 

Anggorodi (1990) bahwa pakan yang mengandung lemak terlalu tinggi dapat 

menurunkan konsumsi zat makanan yang lainnya, sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan. Terlebih lagi, proses pencernaan pakan dengan kandungan lemak 

tinggi membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan pakan yang 

memiliki kandungan lemak lebih rendah. Selain itu ayam yang diberi pakan 

dengan kandungan lemak antara 5 - 10 % akan menyimpan 10 - 15 % lebih 



banyak energi dalam karkas apabila dibandingkan dengan pakan yang sama tetapi 

memiliki kandungan lemak yang lebih rendah (Anggorodi, 1990). Hal ini terjadi 

pada perlakuan P4, karena LK pada pakan perlakuan tersebut diatas batas 

maksimal kebutuhan ayam pedaging. Sesuai dengan penelitian Edlyn (2008) 

bahwa pada pakan perlakuan yang mengandung lemak sebesar 11,07 % pada 

ayam periode finisher dapat menurunkan pertambahan bobot badan, sedangkan 

pada penelitian ini yaitu pakan perlakuan P4 periode finisher mengandung LK 

sebesar 12,65 %, sehingga terjadi penurunan pertambahan bobot badan. Seperti 

yang dipaparkan oleh Jull (1982) menyebutkan bahwa laju pertumbuhan unggas 

dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan kandungan zat makanan dalam pakan. 

Konsumsi protein adalah hasil perkalian dari konsumsi pakan dengan 

kandungan protein dalam pakan. Rendahnya konsumsi protein pada perlakuan P4 

dikarenakan rendahnya konsumsi pakan, sehingga terjadi penurunan pertambahan 

bobot badan. Seperti juga yang dipaparkan oleh Tillman dkk, (1984) bahwa daya 

cerna pakan yang rendah menunjukkan zat makanan yang dikonsumsi ternak tidak 

banyak dimanfaatkan di dalam tubuh, tetapi banyak diekskresikan melalui feces, 

dengan demikian akan menurunkan pertambahan bobot badan ternak. Konversi 

protein adalah hasil pembagian dari konsumsi protein dan pertambahan bobot 

badan. Konversi protein didapatkan dari perbandingan antara konsumsi protein 

dengan pertambahan bobot badan (Tabel 10). Semakin tinggi penggunaan AKSF 

sebagai pengganti jagung pada pakan menyebabkan nilai konversi protein yang 

semakin tinggi. Hal ini dikarenakan rendahnya pertambahan bobot badan yang 

dicapai, sebab PK yang dikonsumsi tidak memenuhi dengan kebutuhan, meskipun 

kandungan zat makanan lain juga sangat mempengaruhi, sehingga terjadi 



penurunan kualitas pakan dan pertambahan bobot badan yang dicapai tidak 

optimal. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Amrullah (2003) yang menyatakan 

bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan, besar kecilnya pengaruh 

dalam konversi pakan ini tergantung pada besar kecilnya perbedaan kualitas 

pakan. Pada perlakuan P4 terjadi penurunan konsumsi, dan didapatkan 

pertambahan bobot badan yang jauh lebih rendah. Hal ini dikarenakan kualitas 

pakan pada P4 lebih rendah dari kualitas pakan pada perlakuan lain. Konsumsi 

protein dan konversi protein tiap periode pada masing – masing perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Konsumsi Protein (g/ekor), PBB (g/ekor) dan Konversi Protein pada 

Periode  Starter (St), Periode Finisher (Fn) dan Kumulatif Selama 

Penelitian. 

Konsumsi Protein PBB Konversi Protein 
Perlk 

St Fn Kum St Fn Kum St Fn Kum 

P0 173,24 330,35 503,60 675,63 867,15 1542,78 0,26 0,38 0,33 

P1 183,55 321,48 505,04 668,91 894,12 1688,48 0,27 0,36 0,30 

P2 178,71 329,98 508,68 688,78 973,88 1648,42 0,26 0,34 0,31 

P3 187,41 328,56 515,97 673,53 895,10 1568,63 0,28 0,37 0,33 

P4 164,79 307,15 471,94 510,05 648,88 1158,93 0,32 0,47 0,41 

 

 Menurunnya pertambahan bobot badan pada periode starter, finisher dan 

kumulatif juga dikarenakan kandungan kunyit pada pakan perlakuan semakin 

meningkat, semakin tinggi kandungan kunyit dalam pakan maka akan 

menurunkan konsumsi pakan dan menyebabkan rendahnya pertambahan bobot 

badan. Pada perlakuan P4 kandungan kunyit pada pakan lebih banyak 

dibandingkan dengan perlakuan lain. Pada perlakuan P4 kandungan kunyit sebesar 

0,6 % dalam pakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultan 

(2003) bahwa pemakaian optimal pada pakan adalah sebesar 0,5 % untuk 

meningkatkan pertambahan bobot badan, karena selebihnya akan menurunkan 



daya cerna, sehingga pertambahan bobot badan akan mengalami penurunan. Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edlyn (2008) dengan tingkat 

penggantian jagung 50 % didapatkan  pertambahan bobot badan sebesar 1586,81 

± 50,29 g/ekor, sedangkan pada penelitian ini dengan tingkat penggantian jagung 

yang sama didapatkan pertambahan bobot badan sebesar 1648,42 ± 103,46 g/ekor. 

Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan AKSF sebesar 50 % sebagai pengganti 

jagung lebih baik daripada penggunaan AKS dikarenakan AKSF telah melalui 

pengolahan – pengolahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

 Rata – rata konversi pakan untuk periode starter, periode finisher dan 

kumulatif dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Konversi Pakan 
Perlakuan 

Periode Starter Periode Finisher Kumulatif 

P0 1,36 ± 0,21 
a
 2,30 ± 0,16 

b
 1,88 ± 0,08 

a
 

P1 1,44 ± 0,13 
a
 2,24 ± 0,48 

a
 1,71 ± 0,03 

a
 

P2 1,35 ± 0,05 
a
 2,04 ± 0,11 

ab
 1,77 ± 0,11 

a
 

P3 1,46 ± 0,19 
a
 2,23 ± 0,26 

ab
 1,89 ± 0,12 

a
 

P4 1,68 ± 0,11 
b
 2,85 ± 0,17 

c
 2,34 ± 0,16 

b
 

Keterangan : notasi yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) pada periode starter, sedangkan pada periode finisher dan kumulatif 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

 Hasil analisis statistik menunjukkkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

pengganti jagung sampai 100 % memberikan pengaruh perbedaan yang nyata 

(P<0,05) pada periode starter dan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada periode finisher dan kumulatif. Uji BNT menunjukkan bahwa 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3 secara statistik tidak berbeda, baik pada periode 



starter, periode finisher maupun kumulatif. Hal ini dikarenakan perbedaan 

kandungan energi, protein dan zat makanan yang lain masih dalam rentangan 

kebutuhan ayam pedaging. Tetapi pada perlakuan P4 secara signifikan (P<0,05) 

menyebabkan kenaikan konversi pakan pada pada periode starter. Pada perlakuan 

P4 secara sangat signifikan (P<0,01) menyebabkan kenaikan konversi pakan pada 

pada periode finisher dan kumulatif. Hal ini disebabkan karena konsumsi pakan 

pada perlakuan P4 tidak menghasilkan pertambahan bobot badan yang optimal. 

Jumlah EM, LK dan SK yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan sehingga pertambahan bobot badan yang dicapai tidak optimal.  

Penambahan kunyit dalam pakan juga dapat mempengaruhi konversi 

pakan. Pada perlakuan P4 kandungan kunyit adalah sebesar 0,6 % dalam pakan 

memberikan hasil nilai konversi yang paling tinggi pada semua fase pemeliharaan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultan (2003) yang 

memberikan hasil bahwa penggunaan kunyit yang optimal dalam pakan yaitu 

dengan level 0,5 % menghasilkan nilai konversi pakan yang rendah. Sehingga 

pada perlakuan P4 kandungan kunyit melebih dari 0,5 % yang mengakibatkan 

kenaikan pada konversi pakan (Sultan 2003). Dapat disimpulkan bahwa dengan 

memburuknya konversi pakan pada perlakuan P4 membuktikan bahwa kunyit 

yang diberikan lebih dari batas optimal dapat menurunkan daya cerna. 

Ditinjau dari konversi pakan jika dibandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Edlyn (2008) dengan tingkat penggantian jagung 50 % didapatkan 

nilai konversi pakan sebesar 1,76 ± 0,04 sedangkan pada penelitian ini dengan 

tingkat penggantian jagung yang sama didapatkan nilai konversi pakan sebesar 

1,77 ± 0,11. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan AKSF lebih efisien jika 



dibandingkan dengan penggunaan AKS pada nilai konversi pakan, sebab jika 

ditinjau dari konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, hasil yang dicapai 

terlihat lebih baik pada penelitian yang menggunakan AKSF, sehingga nilai 

konversi yang didapatkan juga akan semakin baik pula.  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 

 Rata - rata Income Over Feed Cost (IOFC) pada masing - masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Pengaruh Perlakuan Terhadap IOFC (Rp/kg) 

Perlakuan IOFC (Rp/kg) 

P0 4306,36 ± 624,21
a
 

P1 6427,15 ± 354,67
ab
 

P2 7070,73 ± 859,74
b
 

P3 7326,21 ± 1007,70
b
 

P4 5241,34 ± 550,79
a
 

Keterangan : notasi yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01)  

 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

pengganti jagung sampai 100 % memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap IOFC. Uji BNT menunjukkan bahwa perlakuan P1, P2 dan P3 

tidak berbeda secara statistik. Hal ini dikarenakan konsumsi pakan dan bobot 

badan pada perlakuan tersebut masih dalam rentangan yang sama. Namun pada 

perlakuan P0, P1 dan P4 menunjukkan perbedaan yang nyata dengan perlakuan P2 

dan P3. Perbedaan yang sangat nyata ini dikarenakan perbedaan besarnya biaya 

konsumsi dan harga ayam di pasaran pada waktu itu.  



Seperti yang kita ketahui bahwa IOFC merupakan pendapatan kotor yang 

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari hasil penjualan ayam dengan 

total biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama periode penelitian. Tinggi 

rendahnya nilai IOFC disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau 

kecil pada penjualan ayam dengan biaya pakan yang harus dikeluarkan selama 

periode pemeliharaan. Dimana semakin rendah pertambahan bobot badan dan 

semakin tinggi nilai konversi pakan pada masing – masing perlakuan maka IOFC 

yang dihasilkan juga semakin rendah. Selain itu IOFC juga dipengaruhi oleh 

harga ayam di pasaran waktu itu. Rasyaf (2005) menyatakan bahwa apabila 

dikaitkan dengan pegangan berproduksi dari segi teknis maka dapat diduga bahwa 

semakin semakin efisien ayam mengubah makanan menjadi daging maka semakin 

baik pula IOFC yang didapatkan. Bobot badan yang dicapai pada perlakuan P4 

dalam penelitian ini tidak optimal dengan pakan yang dikonsumsi, sehingga nilai 

konversi yang dihasilkan pada perlakuan P4 juga tinggi dan IOFC yang dihasilkan 

juga tidak sebaik pada perlakuan P1, P2 dan P3, namun masih lebih baik jika 

dibandingkan dengan P0. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

pengganti jagung dari segi IOFC akan lebih baik, daripada penggunaan jagung, 

namun tidak sampai penggantian jagung 100 % sebab pada penggantian jagung 

100 % dihasilkan konsumsi pakan yang menurun, pertambahan bobot badan yang 

rendah dan nilai konversi pakan yang tinggi.  

Penambahan kunyit dalam pakan juga akan mempengaruhi nilai IOFC, 

karena penambahan kunyit yang terlalu banyak seperti pada perlakuan P4 

mengakibatkan konsumsi pakan menjadi menurun, hal ini mengakibatkan 

menurunnya pertambahan bobot badan, meningkatnya konversi pakan dan nilai 



IOFC juga akan menurun. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Priyanti 

(2006) bahwa dengan kurang optimalnya kerja dari asam laktat di dalam saluran 

pencernaan maka penyerapan zat makanannya pun juga kurang optimal sehingga 

penggunaan pakan menjadi tidak efisien yang berakibat konversi pakan menjadi 

meningkat dan nilai IOFC menurun.   

 Apabila ditinjau dari segi harga, semakin tinggi tingkat penggantian 

jagung dengan AKSF akan semakin menurunkan harga pakan yang dipakai. 

Penurunan ini disebabkan harga AKSF lebih murah yaitu Rp 850,- sedangkan 

harga jagung adalah Rp 2750,-. Sehingga jika ditinjau dari biaya yang dikeluarkan 

penggunaan AKSF jauh lebih efisien untuk menaikkan pendapatan peternak jika 

dibandingkan dengan penggunaan jagung dalam pakan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Amrullah (2003) yang menyatakan bahwa mahalnya harga pakan akan 

menurunkan pendapatan peternak. Secara umum jika ditinjau dari IOFC, 

didapatkan hasil terbaik pada perlakuan P3, selain itu pada perlakuan P3 juga 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang lebih baik dari perlakuan P0. Maka 

dapat dikatakan bahwa pada perlakuan P3 dapat digunakan jika ditinjau dari segi 

ekonomis dan biologis. Harga masing – masing pakan perlakuan berdasarkan 

perhitungan dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Harga Pakan (Rp/kg) pada Masing-masing Perlakuan 

Harga Pakan (Rp/kg) 
Perlakuan  

Starter Finisher 

P0 3618,0 3256,0 

P1 3337,5 2975,5 

P2 3045,0 2683,0 

P3 2752,5 2390,5 

P4 2460,0 2098,0 

 



4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kulit Kaki 

 Rata - rata pigmentasi warna kuning pada shank (kaki bagian bawah pada 

ayam) dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14.Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kulit Kaki 

Perlakuan Warna Kulit Kaki 

P0 6,69 ± 0,83 
c
 

P1 6,75 ± 0,89 
c
 

P2 6,25 ± 0,54 
c
 

P3 4,44 ± 0,31 
b
 

P4 3,31 ± 0,13 
a
 

Keterangan : notasi yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sebagai 

pengganti jagung sampai 100 % memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna kulit kaki pada ayam (shank). Uji BNT menunjukkan 

bahwa pada perlakuan P0, P1 dan P2 secara statistik tidak berbeda, dikarenakan 

kandungan xanthophyll pada pakan masih dalam rentangan kebutuhan ayam 

pedaging, namun pada pada perlakuan P3 dan perlakuan P4 yang terdapat 

perbedaan secara sangat signifikan  dengan semua perlakuan. Hal ini disebabkan 

karena pada perlakuan P4 tingkat penggunaan AKSF sebagai pengganti jagung 

sampai 100 % akan menurunkan xanthophyll dalam jagung pada pakan. Meskipun 

kandungan kunyit dalam pakan perlakuan P4 akan semakin banyak, namun dengan 

semakin banyaknya penambahan kunyit pada pakan tersebut akan semakin 

menurunkan konsumsi pakan. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa pahit serta 

bau yang khas pada kunyit yang akan mempengaruhi palatabilitas pakan, selain 

itu penambahan kunyit dalam pakan yang melebihi batas optimal akan dapat 



menurunkan daya cerna sehingga konsumsi pakan akan menurun, seperti yang 

disarankan pada penelitian Sultan (2003) yang menyatakan bahwa penambahan 

optimal kunyit adalah 0,5 % dalam pakan. Dengan semakin rendahnya konsumsi 

pakan, maka akan berpengaruh buruk terhadap pigmentasi, atau dengan kata lain 

kurkumin pada kunyit tidak memberikan hasil yang baik terhadap warna kulit kaki 

ayam. 

Selain itu penyebab rendahnya warna kulit kaki pada perlakuan P4 bisa 

dikarenakan penggantian jagung sampai 100 %. Begitu pula yang terjadi pada 

perlakuan P3, yaitu penggantian jagung sebesar 75 %, rendahnya warna kulit kaki 

pada perlakuan tersebut diduga karena kurangnya kandungan jagung pada pakan 

perlakuan yang diberikan. Sesuai dengan pendapat Amrullah (2003), xanthophyll 

biasanya terkandung pada bahan pakan yang berwarna kuning. Adanya 

xanthophyll pada pakan ayam akan dapat mempengaruhi warna kuning pada telur, 

paruh dan shank, sehingga pakan yang mengandung cukup jagung tidak akan 

menimbulkan masalah dalam hal warna kuning pada bagian – bagian tersebut.  

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pada perlakuan P0 sampai P2 tidak 

berbeda secara statistik atau dengan kata lain dihasilkan warna kulit kaki yang 

lebih baik dari P3 dan P4. Hal ini dikarenakan pada perlakuan P1 dan P2 kandungan 

kunyit dalam pakan masih dalam rentangan kebutuhan pakan ayam pedaging. 

Kandungan kunyit pada pakan perlakuan P1 sebesar 0,15 % dan pada perlakuan 

P2 0,3 %. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultan (2003) bahwa 

penambahan kunyit lebih dari 0,5 % dalam pakan dapat menurunkan nafsu makan, 

sehingga disarankan pemakaian optimal kunyit dalam pakan sebesar 0,5 %. 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan afkiran 

kacang shanghai fungsional dapat digunakan sampai 45 % dalam pakan (75 % 

sebagai pengganti jagung).  

 

5.2 Saran 

 Disarankan untuk menggunakan tepung afkiran kacang shanghai 

fungsional sebesar 45 % dalam pakan (75 % sebagai pengganti jagung). Serta 

mencari sumber karoten lain guna mendapatkan hasil yang lebih baik terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging. 
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Lampiran 1. Proses Pembuatan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan struktur 

lemak AKS 

Peningkatan  

Nutrient density 

Limbah industri kacang berupa 

afkiran kacang shanghai ( AKS ) 

Afkiran Kacang Shanghai Fungsional  

Autoklaf dengan suhu 121 0C dan 

tekanan 1,5 atm selama 15 menit. 

Pencampuran dengan penambahan 

kunyit 1%  (w/w). 

AKS mengandung zat kuning 

dan meningkatkan nilai nutrisi 

Proses pelleting dan crumbling. 



Lampiran 3. Koefisien Keragaman Bobot Awal Ayam Pedaging umur 1 hari 

(DOC) yang Digunakan Dalam Penelitian. 

              

Bobot Awal (x) (x-xbar) (x-xbar)2   Bobot Awal (x) (x-xbar) (x-xbar)2 

38,6 -0,755 0,570  40 0,645 0,416 

41,8 2,445 5,978  38,7 -0,655 0,429 

40,2 0,845 0,714  39,7 0,345 0,119 

39,5 0,145 0,021  43,6 4,245 18,020 

36,9 -2,455 6,027  37,9 -1,455 2,117 

37 -2,355 5,546  41,2 1,845 3,404 

36,6 -2,755 7,590  36,5 -2,855 8,151 

37,2 -2,155 4,644  42,3 2,945 8,673 

40,1 0,745 0,555  37,5 -1,855 3,441 

36 -3,355 11,256  38,9 -0,455 0,207 

40,9 1,545 2,387  34,9 -4,455 19,847 

41,6 2,245 5,040  41,2 1,845 3,404 

41,7 2,345 5,499  43 3,645 13,286 

43,9 4,545 20,657  40,7 1,345 1,809 

40,6 1,245 1,550  40,1 0,745 0,555 

45,4 6,045 36,542  34,5 -4,855 23,571 

40,3 0,945 0,893  38,8 -0,555 0,308 

42,6 3,245 10,530  38 -1,355 1,836 

38,4 -0,955 0,912  39,5 0,145 0,021 

41,8 2,445 5,978  43,3 3,945 15,563 

37,2 -2,155 4,644  36,8 -2,555 6,528 

41,9 2,545 6,477  38 -1,355 1,836 

43,1 3,745 14,025  37 -2,355 5,546 

37 -2,355 5,546  44,3 4,945 24,453 

38 -1,355 1,836  43,2 3,845 14,784 

41,8 2,445 5,978  40,1 0,745 0,555 

36 -3,355 11,256  43,1 3,745 14,025 

42,2 2,845 8,094  38 -1,355 1,836 

37,1 -2,255 5,085  41,7 2,345 5,499 

36,5 -2,855 8,151  38,4 -0,955 0,912 

36 -3,355 11,256  37 -2,355 5,546 

36,5 -2,855 8,151  42,3 2,945 8,673 

36,5 -2,855 8,151  35,1 -4,255 18,105 

42,6 3,245 10,530  34,5 -4,855 23,571 

38,1 -1,255 1,575  37,1 -2,255 5,085 

41 1,645 2,706  34,3 -5,055 25,553 

36,6 -2,755 7,590  36,7 -2,655 7,049 

39,4 0,045 0,002  43,6 4,245 18,020 

36,3 -3,055 9,333  39,6 0,245 0,060 

45,9 6,545 42,837  36,5 -2,855 8,151 

Total  3148,4  627,078 

Rata - rata  39,355   

Sd  2,817   

       



Standar Deviasi ( Sd )  = 
1

)( 2

−

−−Σ

n

rataXrataX
  

 

=  
79

078,627
 

 

=    2,817 

 

Koefisien Keragaman ( KK ) =   %100x
rataXrata

Sd

−
 

 

=   %100
355,39

817,2
x  

 

=    7,16 % 

 

Kesimpulan : Bobot awal ayam pedaging umur 1 hari (DOC) pada penelitian ini 

dikatakan seragam, karena hasil perhitungan dari koefisien 

keragaman adalah kurang dari 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Suhu (
0
C) dan Kelembaban (%) Selama Penelitian. 

 

 

Suhu (
0
C) Kelembaban (%) 

Hari 
Pagi Siang  Sore Pagi  Siang  Sore 

1 30,5 33 28 65 75 73 

2 28,5 32,5 28 77 74 75 

3 25,5 33,5 26,5 81 72 83 

4 27,5 32 27,5 81 76 82 

5 26,5 33 26,5 80 80 85 

6 28 32,5 28,5 82 76 76 

7 27 30 30,5 81 72 75 

8 29,5 31,5 28,5 72 71 76 

9 26 32 31,5 76 76 74 

10 28,5 32 28,5 72 74 76 

11 27,5 31,5 27 79 76 80 

12 27,5 31 26,5 81 78 81 

13 27,5 31,5 26 80 80 80 

14 27,5 30,5 27,5 76 80 86 

15 28,5 31 27,5 88 78 77 

16 27,5 30,5 26,5 80 80 81 

17 25 29,5 27,5 82 71 76 

18 24,5 29 26,5 84 70 89 

19 24,5 29,5 26,5 84 81 76 

20 24,5 30 25,5 79 72 72 

21 24 30 27,5 71 81 71 

22 23,5 30 27 73 71 76 

23 24 28,5 28,5 68 68 71 

24 22,5 29 27 76 71 71 

25 24,5 31 26,5 84 72 68 

26 24 29,5 26,5 82 71 70 

27 22,5 31 25 80 72 71 

28 24,5 29,5 25 86 75 75 

29 24,5 29 25 80 80 81 

30 25 28,5 27 82 80 80 

31 22,5 28 26,5 80 81 81 

32 22,5 30,5 23 86 71 71 

33 22,5 28 22 80 80 76 

34 24 31 25 81 81 90 

35 24,5 29,5 24 84 80 81 

Rata-rata 25,57 30,40 26,76 77,31 79,06 75,60 

Sd 2,18 1,70 2,00 5,34 4,27 5,49 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Prosedur Pengukuran Kerapatan Jenis Bahan Pakan. 

 

Prosedur Pengukuran Kerapatan Jenis (g/l): 

1. Sediakan gelas ukur 1 liter untuk mengukur kerapatan jenis bahan. 

2. Siapkan bahan yang akan diukur. 

3. Isi gelas ukur 1 liter dengan bahan yang akan diukur sampai penuh. 

4. Ratakan, namun bahan jangan ditekan. 

5. Timbang bahan yang ada di gelas ukur, tanpa gelas ukur. 

6. Setelah bahan ditimbang, maka didapatkan nilai kerapatan jenis dengan 

volume 1 liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. Prosedur Pengukuran Warna Kulit Kaki Ayam. 



 

Prosedur Pengukuran Warna Kulit Kaki Ayam: 

1. Sediakan kipas warna roche (color fan) untuk mengukur warna kulit kaki 

ayam. 

2. Siapkan ayam yang akan diukur warna kulit kakinya. 

3. Dekatkan kipas warna roche (color fan) pada kaki ayam. 

4. Sesuaikan warna kaki ayam dengan angka dan warna yang ada pada kipas 

tersebut. 

5. Setelah warna kaki ayam sesuai dengan angka dan warna pada kipas 

tersebut, maka didapatkan hasil dari pengukuran warna kulit kaki ayam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Analisis Statistik Konsumsi Pakan Periode Starter Selama Penelitian.  

 

Konsumsi Pakan Periode Starter (g/ekor) Selama Penelitian. 

Ulangan 

Starter 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 896,18 895,25 907,75 902,58 3601,75 900,44 5,86 

P1 933,3 918,05 988,5 974,25 3814,1 953,53 33,27 

P2 958,05 958 880,78 916,53 3713,35 928,34 37,26 

P3 979,1 962,43 1002,78 947,8 3892,1 973,03 23,6 P
er
la
k
u
an
 

P4 883,11 904,5 707,28 927,5 3422,38 855,6 100,53 

  Total 4649,74 4638,23 4487,09 4668,66 18443,7   

 

Faktor Koreksi (FK)   

FK  = rtY
t

i

r

j
ij */

2

1 1













∑ ∑
= =

 

 = (18443,68)
2
 / 5 *  4 

 = 17008473 

Jumlah Kuadrat Total (JKTotal) 
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 = (896,175
2
 + 933,3

2
...  + 927,5
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) - 17008473 

 = 17082096 - 17008473 

 = 73623,61 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKPerlakuan) 
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2
 + 3814,1

2
 + ... + 3422,38

2
) – 17008473 

     4  

 

  = 17042520 - 17008473 

  = 34047,31 

Jumlah Kuadrat Galat Percobaan (JKGalat Percobaan) 

JKGalat Percobaan  = JKTotal – JKPerlakuan 

  = 73623,61- 34047,31 

  = 39576,31 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTPerlakuan  = JKPerlakuan  / dbperlakuan 

  = 34047,31 /  4 

  = 8511,83 

Kuadrat Tengah Galat Percobaan 

KTGalat Percobaan  = JKgalat Percobaan / dbGalat Percobaan 

   = 39576,31 / 15 

   = 2638,42 

F Hitung   = KTPerlakuan /  KTGalat Percobaan 

   = 8511,83 / 2638,42 

   = 3,23 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 15011,63 8511,826 3,226 3,06 4,89 

Galat 15 39576,31 2638,421    

Total 19      

 



Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi  ayam periode 

starter. Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yang berupa uji pembandingan 

berganda dengan menggunakan Uji BNT. 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  

   =  

   = 36,32 

BNT 5%  = ttabel 5% (dbgalat) x SED 

   = t0,025 (15) x 36,32 

   = 2,131 x 36,32 

   = 77,40 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P0 

P3 

P2 

P1 

1158,93 

1542,77 

1568,64 

1648,42 

1688,48 

a 

b 

b 

b 

b 

 

 

 

 



Lampiran 9. Analisis Statistik Konsumsi Pakan Periode Finisher Selama 

Penelitian. 

 

Konsumsi Ayam Periode Finisher (g/ekor) Selama Penelitian. 

Ulangan 

Finisher 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 2029,18 2008,5 1911,65 2001,38 7950,7 1987,68 52,04 

P1 1976 1904,45 1922,85 1929,25 7732,55 1933,14 30,45 

P2 1946,5 2059,75 1955,8 1974,93 7936,98 1984,24 51,71 

P3 2013,45 1976,1 2001,73 1911,6 7902,88 1975,72 45,5 P
er
la
k
u
an
 

P4 1961,3 1792,2 1909,9 1720,13 7383,53 1845,88 109,72 

  Total 9926,43 9741 9701,93 9537,29 38906,6   

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK = 75686273   KTPerlakuan =  14269,57    

JKTotal =  118332   KTGalat Percobaan =  4083,58 

JKPerlakuan = 57078,26   F Hitung  =  3,49 

JKGalat Percobaan = 61253,73  

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 57078,26 14269,57 3,494 3,06 4,89 

Galat 15 61253,73 4083,582    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi  ayam periode 

finisher. Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yang berupa uji pembandingan 

berganda dengan menggunakan Uji BNT. 



Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =    

   =  

   =     45,19 

BNT 5%  =   ttabel 5% (dbgalat) x SED 

   =   t0,025 (15) x 45,19  

   =   96,29 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P1 

P3 

P2 

P0 

1845,88 

1933,14 

1975,72 

1984,24 

1987,68 

a 

ab 

b 

b 

b 

 



Lampiran 10. Analisis Statistik Konsumsi Pakan Kumulatif Selama Penelitian. 

 

Konsumsi Pakan Kumulatif  (g/ekor) Selama Penelitian. 

Ulangan 

Kumulatif 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 2925,35 2903,75 2819,4 2903,96 11552,5 2888,12 46,92 

P1 2909,3 2822,5 2911,35 2903,5 11546,7 2886,66 42,9 

P2 2904,55 3017,75 2836,57 2891,45 11650,3 2912,58 76,05 

P3 2992,55 2938,52 3004,5 2859,4 11795 2948,74 66,12 P
er
la
k
u
an
 

P4 2844,41 2696,7 2617,17 2647,63 10805,9 2701,48 100,76 

 Total 14576,2 14379,2 14189 14205,9 57350,31   

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK = 164452903   KTPerlakuan =  36988,20    

JKTotal =  221002,38   KTGalat Percobaan =  4869,97 

JKPerlakuan = 147952,80   F Hitung  =  7,60 

JKGalat Percobaan = 73049,59 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 147952,8 36988,2 7,595 3,06 4,89 

Galat 15 73049,587 4869,972    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi selama 

penelitian. Sehingga pada taraf 1% perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji 

pembandingan berganda dengan menggunakan Uji BNT. 



Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  

   =  

   = 49,35 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 49,35 

   = 2,95 x 49,35 

   = 145,42 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P1 

P0 

P2 

P3 

2701,48 

2886,66 

2888,12 

2912,58 

2948,74 

a 

b 

b 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11. Analisa Statistik Pertambahan Bobot Badan Periode Starter Selama 

Penelitian. 

 

Pertambahan Bobot Badan Periode Starter (g/ekor) Selama Penelitian. 

Ulangan 

Starter 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 691,98 715,83 547,85 746,85 2702,51 675,63 88,1 

P1 650,98 566,45 757,25 700,98 2675,66 668,91 80,94 

P2 709,7 742,45 652 650,98 2755,13 688,78 45,09 

P3 771,38 722,93 593,6 606,23 2694,14 673,53 87,43 P
er
la
k
u
an
 

P4 478,65 550,15 440,25 571,15 2040,2 510,05 61,1 

  Total 3302,69 3297,81 2990,95 3276,19 12867,6   

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  8278756    KTPerlakuan =  22438,91    

JKTotal =  172921,90   KTGalat Percobaan =  5544,42 

JKPerlakuan =  89755,64   F Hitung  =  4,05 

JKGalat Percobaan  =  83166,25  

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 89755,64 22438,91 4,047118 3,06 4,89 

Galat 15 83166,25 5544,417    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan 

ayam periode starter. Sehingga pada taraf 5% perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu 

uji pembandingan berganda dengan menggunakan Uji BNT. 



Uji Beda Nyata Terkecil 

SED  =  

  =  

  = 52,65 

BNT 5% = ttabel 5% (dbgalat) x SED 

  = t0,025 (15) x 52,65 

  = 2,13 x 52,65 

  = 112,20 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P1 

P3 

P0 

P2 

510,05 

668,91 

673,53 

675,63 

688,78 

a 

b 

b 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12. Analisis Statistik Pertambahan Bobot Badan Periode Finisher 

Selama Penelitian. 

 

Pertambahan Bobot Badan Periode Finisher (g/ekor) Selama Penelitian. 

Ulangan 

Finisher 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 822,67 914,58 896,83 834,5 3468,58 867,14 45,37 

P1 1065,25 1053 757,25 700,98 3576,48 894,12 191,98 

P2 1004,75 983,5 1000,25 907 3895,5 973,88 45,51 

P3 973,17 755,5 934,75 917 3580,42 895,1 95,98 P
er
la
k
u
an
 

P4 635,25 644 680,5 635,75 2595,5 648,88 21,46 

  Total  4501,09 4350,58 4269,58 3995,23 17116,5     

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  14648686    KTPerlakuan =  59901,53 

JKTotal =  391578,60    KTGalat Percobaan =  10131,50 

JKPerlakuan =  239606,10    F Hitung  =  5,91 

JKGalat Percobaan  =  151972,40 

  

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 239606,1 59901,53 5,912407 3,06 4,89 

Galat 15 151972,5 10131,5    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan 

ayam periode finisher. Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji 

pembandingan berganda dengan menggunakan Uji BNT. 

 



Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  

   =  

   = 71,17 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 71,17 

   = 209,75 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P0 

P1 

P3 

P2 

648,88 

867,14 

894,12 

895,10 

973,88 

a 

b 

b 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13. Analisis Statistik Pertambahan Bobot Badan Kumulatif Selama 

Penelitian 

 

Pertambahan Bobot Badan Kumulatif  (g/ekor) Selama Penelitian 

Ulangan 

Kumulatif 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 1514,64 1630,41 1444,68 1581,35 6171,08 1542,77 80,79 

P1 1716,23 1619,45 1739 1679,23 6753,91 1688,48 52,19 

P2 1714,45 1725,95 1652,25 1501,03 6593,68 1648,42 103,46 

P3 1744,54 1478,43 1528,35 1523,23 6274,55 1568,64 119,39 P
er
la
k
u
an
 

P4 1113,9 1194,15 1120,75 1206,9 4635,7 1158,93 48,4 

  Total  7803,76 7648,39 7485,03 7491,74 30428,9     

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  46295898    KTPerlakuan =  178123,80 

JKTotal =  822153,10    KTGalat Percobaan =  7310,51 

JKPerlakuan =  712495,30    F Hitung  =  24,37 

JKGalat Percobaan  =  109657,80 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 712495,3 178123,8 24,36544 3,06 4,89 

Galat 15 109657,7 7310,513    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

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

badan ayam kumulatif selama penelitian. Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, 

yaitu uji pembandingan berganda dengan menggunakan Uji BNT. 



Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  

   =  

   = 60,46 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 60,46 

   = 2,95 x 60,46 

   = 178,17 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P0 

P3 

P2 

P1 

1158,93 

1542,77 

1568,64 

1648,42 

1688,48 

a 

b 

b 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14. Analisis Statistik Konversi Pakan Periode Starter Selama Penelitian. 

 

Konversi Pakan Periode Starter Selama Penelitian. 

Ulangan 

Starter 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 1,30 1,25 1,66 1,21 5,42 1,36 0,21 

P1 1,43 1,62 1,31 1,39 5,75 1,44 0,13 

P2 1,35 1,29 1,35 1,41 5,40 1,35 0,05 

P3 1,27 1,33 1,60 1,65 5,85 1,46 0,19 P
er
la
k
u
an
 

P4 1,85 1,64 1,61 1,62 6,72 1,68 0,11 

  Total  7,20 7,13 7,53 7,28 29,14 

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK = 42,46    KTPerlakuan =  0,07    

JKTotal  =  0,62    KTGalat Percobaan =  0,02 

JKPerlakuan = 0,29    F Hitung  =  3,22 

JKGalat Percobaan  = 0,33 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 0,29 0,07 3,22 3,06 4,89 

Galat 15 0,33 0,02    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan  periode 

starter. Sehingga pada taraf 5% perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji 

pembandingan berganda dengan menggunakan Uji BNT. 

Uji Beda Nyata Terkecil 



SED   =  

   = 
4

)02,0(2
 

   = 0,10 

BNT 5%  = ttabel 5% (dbgalat) x SED 

   = t0,025 (15) x 0,10 

   = 2,13 x 0,10 

   = 0,20 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P2 

P0 

P1 

P3 

P4 

1,35 

1,36 

1,44 

1,46 

1,68 

a 

a 

a 

a 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lampiran 15. Analisis Statistik Konversi Pakan Periode Finisher Selama 

Penelitian. 

 



Konversi Pakan Periode Finisher Selama Penelitian. 

Ulangan 

Finisher 1 2 3 4 Total 

Rata - 

rata Sd 

P0 2,47 2,20 2,13 2,40 9,20 2,30 0,16 

P1 1,85 1,81 2,54 2,75 8,95 2,24 0,48 

P2 1,94 2,09 1,96 2,18 8,17 2,04 0,11 

P3 2,07 2,62 2,14 2,08 8,91 2,23 0,26 P
e
rl
ak
u
an
 

P4 3,09 2,78 2,81 2,71 11,39 2,85 0,17 

  Total 11,42 11,50 11,58 12,12 46,62 

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  108,67    KTPerlakuan =  0,37    

JKTotal =  2,58    KTGalat Percobaan =  0,07 

JKPerlakuan =  1,48    F Hitung  =  5,07 

JKGalat Percobaan  =  1,10 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 1,48 0,37 5,07 3,06 4,89 

Galat 15 1,10 0,07    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi  pakan periode 

finisher. Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji pembandingan berganda 

dengan menggunakan Uji BNT. 

Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  



   = 
4

)07,0(2
 

   = 0,19 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 0,19 

   = 2,95 x 0,19 

   = 0,55 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 

P2 

P3 

P0 

P4 

2,24 

2,04 

2,23 

2,30 

2,85 

a 

ab 

ab 

b 

c 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16. Analisis Statistik Konversi Pakan Kumulatif Selama Penelitian. 

 

Konversi Pakan Kumulatif Selama Penelitian. 

Ulangan 

Kumulatif 1 2 3 4 Total Rata - rata Sd 



P0 1,93 1,78 1,95 1,84 7,50 1,88 0,08 

P1 1,70 1,74 1,67 1,73 6,84 1,71 0,03 

P2 1,69 1,75 1,72 1,93 7,09 1,77 0,11 

P3 1,72 1,99 1,97 1,88 7,56 1,89 0,12 P
er
la
k
u
an
 

P4 2,55 2,26 2,34 2,19 9,34 2,34 0,16 

 Total 9,59 9,52 9,65 9,57 38,33 

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  73,46   KTPerlakuan =  0,24   

JKTotal =  1,14    KTGalat Percobaan =  0,01 

JKPerlakuan =  0,96    F Hitung  =  20,64 

JKGalat Percobaan  =  0,18 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 0,96 0,24 20,64 3,06 4,89 

Galat 15 0,18 0,01    

Total 19      

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi  pakan periode 

finisher. Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji pembandingan berganda 

dengan menggunakan Uji BNT. 

Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  

   = 
4

)01,0(2
 



   = 0,07 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 0,07 

   = 2,95 x 0,07 

   = 0,21 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 

P2 

P0 

P3 

P4 

1,71 

1,77 

1,88 

1,89 

2,34 

a 

a 

a 

a 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lampiran 17. Analisis Statistik Income Over Feed Cost (IOFC)  

 

Income Over Feed Cost (IOFC) (Rp/kg) Selama Penelitian 

Ulangan 
Prlk 

1 2 3 4 
Total 

Rata - 

rata 
Sd 

P0 3926,43 5014,75 3657,98 4626,28 17225,43 4306,36 624,21 

P1 6619,99 6014,52 6807,01 6267,07 25708,59 6427,15 354,67 

P2 7685,44 7473,24 7323,78 5800,48 28282,94 7070,73 859,74 
P3 8793,95 6542,85 6835,25 7132,78 29304,83 7326,21 1007,70 

P4 4563,56 5577.39 5038,44 5785,99 20965,37 5241,34 550,79 

Total 31589,37 30622,74 29662,46 29612,59 121487,15     

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  737956380,8   KTPerlakuan =  6504125,75   

JKTotal =  33736922,2    KTGalat Percobaan =  514694,61 

JKPerlakuan =  26016503    F Hitung  =  12,63 

JKGalat Percobaan   =  7720419,2 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 26016503 6504125,75 12,63 3,06 4,89 

Galat 15 7720419,2 514694,613       

Total 19           

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P< 0,01) terhadap Income Over Feed Cost 

(IOFC). Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji pembandingan berganda 

dengan menggunakan Uji BNT. 

Uji Beda Nyata Terkecil 



SED   =  

   = 
4

)613,514694(2
 

   = 507,29 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 507,29 

   = 2,95 x 507,29 

   = 1494,99 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 

P4 

P1 

P2 

P3 

4306.36 

5241.34 

6427.15 

7070.73 

7326.21 

a 

a 

ab 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 18. Analisis Statistik Warna Kulit Kaki Ayam Selama Penelitian. 

 

Warna Kulit Kaki Ayam Selama Penelitian. 

Ulangan 

Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata - rata Sd 

P0 7,25 7,5 5,75 6,25 26,75 6,69 0,83 

P1 6,00 6,00 7,25 7,75 27 6,75 0,89 

P2 6,75 6,25 6,5 5,5 25 6,25 0,54 

P3 4,75 4,5 4,5 4,00 17,75 4,44 0,31 

P4 3,25 3,25 3,5 3,25 13,25 3,31 0,13 

  Total  28 27,5 27,5 26,75 109,75   

 

Berdasarkan perhitungan yang sama dengan Lampiran 8. didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

FK =  602,25   KTPerlakuan =  9,45  

JKTotal =  43,43   KTGalat Percobaan =  0,38 

JKPerlakuan =  37,79   F Hitung  =  25,13 

JKGalat Percobaan  =  5,64 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 37,7939 9,4484 25,128 3,06 4,89 

Galat 15 5,6405 0,376       

Total 19           

 

Keterangan : 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap warna kulit kaki ayam. 

Sehingga perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji pembandingan berganda dengan 

menggunakan Uji BNT. 

 



Uji Beda Nyata Terkecil 

SED   =  

   = 
4

)376,0(*2
 

   = 0,19 

BNT 1%  = ttabel 1% (dbgalat) x SED 

   = t0,005 (15) x 0,19 

   = 2,95 x 0,19 

   = 0,55 

 

Tabel BNT 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 

P3 

P2 

P0 

P1 

3,31 

4,44 

6,25 

6,69 

6,75 

a 

b 

c 

c 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


