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ABSTRACT 

EFFECT OF CORN MEAL SUBSTITUTION WITH NOODLE WASTE 

AND FORTIFICATION OF NOODLE WASTE IN DIET  

ON BROILER PERFORMANCE 

 

 

The experiment aimed to investigate effect of corn meal substitution with 

noodle waste and fortification of noodle waste in diet on broiler performance. The 

materials used for this experiment were 144 one-day-old Lohmann broiler chicks. 

This experiment was arranged in Completely Randomized Design in nine 

treatments and four replications with four chicks each. The treatments were 0 % 

substitute corn meal (P0), 25 % LM substitute corn meal (P1), 50 % LM substitute 

corn meal (P2), 75 % LM substitute corn meal (P3), 100 % LM substitute corn 

meal (P4), 25 % LMF substitute corn meal (P5), 50 % LMF substitute corn meal 

(P6), 75 % LMF substitute corn meal (P7), and 100 % LM substitute corn meal 

(P8). Variable measured were feed intake (FI) (g/bird), body weight gain (BWG) 

(g/bird), feed convertion ratio (FCR), shank color (SC), and income feed over cost 

(IOFC). Data were subjected to analyze of variance of the Completely 

Randomized Design. Differences beetwen mean were analyzed by Ortogonal 

Contras Test and Duncan’s Multiple Range Test. The experiment was 

significantly (P<0.01) in BWG, FCR, SC, and IOFC, but was not signicant in FI. 

The conclusion of this experiment is that substitution corn with LMF is better than 

with LM in broiler performance and level substitution corn meal with LMF could 

100 % replace in diet is the most optimal to improve broiler performance. 
 
Key words: fortification of noodle waste, corn, diet, broiler performance 

 



RINGKASAN 

PENGARUH PENGGANTIAN TEPUNG JAGUNG DENGAN LIMBAH 

MIE DAN LIMBAH MIE FORTIFIKASI DALAM PAKAN TERHADAP 

PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PEDAGING 

 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2009 sampai dengan      

11 Mei 2009 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggantian 

tepung jagung dengan limbah mie dan limbah mie fortifikasi dalam pakan 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, warna kulit kaki, dan Income Feed 

Over Cost (IOFC). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 144 ekor anak ayam  

pedaging umur 1 hari (DOC) unsexed dengan rataan bobot awal 38,22 ± 1,92 g. 

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah tepung jagung, 

konsentrat, dan bekatul yang disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk 

ayam pedaging periode pemeliharaan (starter dan finisher) dan diberikan secara 

ad libitum. Limbah mie digunakan sebanyak 0 % dalam pakan atau 0 % 

mengganti tepung jagung (P0), 15 % dalam pakan atau 25 % mengganti tepung 

jagung (P1), 30 % dalam pakan atau 50 % mengganti tepung jagung (P2), 45 % 

dalam pakan atau 75 % mengganti tepung jagung (P3), dan 60% dalam pakan atau 

100 % mengganti tepung jagung (P4). Limbah mie fortifikasi terdiri dari 89 % 

limbah mie, 10 % tepung daun kelor, dan 1 % tepung kunyit. Limbah mie 

fortifikasi digunakan sebanyak 0 % dalam pakan atau 0 % mengganti jagung (P0), 
15 % dalam pakan atau 25 % mengganti tepung jagung (P5), 30 % dalam pakan 

atau 50 % mengganti tepung jagung (P6), 45 % dalam pakan atau 75 % mengganti 

tepung jagung (P7), dan 60% dalam pakan atau 100 % mengganti tepung jagung 

(P8). Kandang yang digunakan sebanyak 36 unit kandang percobaan berukuran 70 

x 70 x 70 cm dengan alas sekam yang dilengkapi lampu pijar sebagai pemanas 

dan penerangan, tempat pakan, tempat minum, dan pemanas. Metode yang 

digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 9 perlakuan dan 4 ulangan. Masing-masing 

ulangan berisi 4 ekor ayam. Bila terdapat perbedaan yang nyata dilakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s dan uji kelompok dengan Uji Kontras Ortogonal. 

Variabel yang diukur adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian tepung jagung dengan 

limbah mie dan limbah mie fortifikasi sampai tingkat 60 % dalam pakan (100 % 

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

pertambahan bobot badan, konversi pakan, warna kulit kaki, dan IOFC, tetapi 

memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Secara uji 

kelompok, penggantian tepung jagung dengan limbah mie dalam pakan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap PBB, konversi pakan, dan 

warna kulit kaki, tetapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan dan IOFC. Tingkat penggantian tepung jagung paling optimal 

pada kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan limbah mie adalah 



sebesar 30 % dalam pakan atau 50 % sebagai pengganti tepung jagung, sedangkan 

tingkat penggantian tepung jagung paling optimal pada kelompok perlakuan 

penggantian tepung jagung dengan limbah mie fortifikasi adalah sebesar 60 % 

dalam pakan atau 100 % sebagai pengganti tepung jagung. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggantian tepung 

jagung dengan limbah mie fortifikasi lebih baik dibandingkan dengan limbah mie 

dan penggunaan limbah mie fortifikasi pada level 60 % dalam pakan (100 % 

sebagai pengganti tepung jagung) merupakan level yang paling optimal. 

Disarankan ketika harga jagung  mahal agar menggunakan limbah mie fortifikasi 

100 % sebagai pengganti tepung jagung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada usaha peternakan ayam pedaging, pakan adalah salah satu dari 

komponen produksi yang memegang peranan sangat penting, disamping aspek 

manajemen lainnya. Biaya pakan dalam peternakan ayam pedaging memerlukan 

sedikitnya 70 % dari biaya produksi. Oleh karena, itu mengefisienkan biaya pakan 

akan berdampak besar pada keberhasilan usaha. 

Salah satu bahan pakan yang harganya meningkat cukup tajam dan selalu 

berfluktuasi adalah tepung jagung, dimana tepung jagung biasanya menempati 

urutan tertinggi dalam hal persentase komposisi bahan pakan dalam pakan ayam 

pedaging. Tingkat penggunaan tepung jagung dalam pakan ayam berkisar antara 

50 – 60  %, sehingga dapat diperhitungkan bahwa untuk lima sampai dengan 

sepuluh tahun ke depan industri peternakan unggas akan sangat bergantung pada 

bahan pakan tersebut. Oleh karena itu, fluktuasi ketersediaan dan harga tepung 

jagung menjadi hal yang sangat penting untuk terus dicermati oleh peternak, tetapi 

jagung juga dipakai sebagai bahan pangan, sehingga mengakibatkan adanya 

kompetisi antara manusia dan ayam. Di lain pihak, produksi jagung dalam negeri 

tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional karena ketersediaan jagung dalam 

negeri masih bergantung musim, akibatnya pemenuhan kebutuhan jagung dalam 

negeri masih bergantung dan mengandalkan dari jagung impor. Keadaan inilah 

yang memengaruhi mahalnya harga jagung dalam negeri, terutama bila digunakan 

untuk pakan ternak.  
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Mahal dan berfluktuasinya harga tepung jagung dalam negeri terus terjadi 

sepanjang tahun. Menurut beberapa pedagang di beberapa daerah di Jawa Timur 

harga jagung rata-rata per kg di bulan September 2008 – Januari 2009 adalah 

berkisar antara Rp. 2.500,- – Rp. 3.500,-. Mahalnya harga tepung jagung tersebut 

secara tidak langsung mengharuskan para peternak mencari bahan pakan alternatif 

yang lebih murah sebagai pengganti tepung jagung sehingga dapat menurunkan 

biaya pakan dan memaksimalkan pendapatan. 

Salah satu bahan alternatif adalah limbah mie. Limbah mie memiliki 

potensi, baik kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas limbah mie mudah 

didapatkan dengan harga yang lebih murah daripada harga tepung jagung, 

sedangkan dari segi kualitas limbah mie memilki kandungan energi metabolis 

(EM) dan protein kasar (PK) yang lebih tinggi daripada tepung jagung. Menurut 

Agustin (2007) limbah mie memiliki kandungan EM dan PK berturut-turut adalah 

3650 Kkal/kg dan 11,61 %, sedangkan kandungan EM dan PK tepung jagung 

berturut-turut adalah 3370 Kkal/kg dan 8,6 %. Namun di sisi lain ada kelemahan 

dari limbah mie jika digunakan sebagai pengganti jagung yaitu hampir tidak ada 

zat pigmen kuning (xanthofil dan karoten) yang sangat berguna dalam memberi 

warna kuning pada kulit kaki dan karkas yang akan berpengaruh terhadap 

penampilan produksinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya teknologi fortifikasi, 

yaitu penambahan zat makanan tertentu ke dalam bahan pakan. Dengan adanya 

teknologi fortifikasi dengan tepung daun kelor dan tepung kunyit, akan 

menambah kandungan xanthofil dan karoten dari limbah mie sehingga bisa 

menutup kekurangan dari limbah mie tersebut. Selain itu, menurut Agustin (2007) 

limbah mie memiliki kerapatan jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan 
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tepung jagung. Rendahnya kerapatan jenis pakan akan berpengaruh terhadap 

menurunnya konsumsi pakan, sehingga perlu adanya teknologi pelleting yang 

ditujukan untuk mengurangi seleksi pakan ayam pedaging dan meningkatkan 

kerapatan jenis pakan, yang selanjutnya produksi ayam pedaging yang optimal 

dapat tercapai. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penggantian tepung jagung dengan limbah mie dan limbah mie fortifikasi dalam 

pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian tepung 

jagung dengan limbah mie dan limbah mie fortifikasi dalam pakan terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan kajian ilmiah tentang 

pengaruh penggantian tepung jagung dengan limbah mie dan limbah mie 

fortifikasi dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Tepung jagung merupakan bahan pakan dengan persentase terbesar dalam 

pakan ayam pedaging. Berkisar antara 50 - 60 % bahan pakan dalam pakan ayam 
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pedaging adalah tepung jagung. Hal tersebut dikarenakan tepung jagung 

merupakan bahan pakan sumber energi yang memiliki efisiensi yang tinggi. 

Tepung jagung juga merupakan sumber pigmen warna xanthofil dan karoten baik 

pada daging maupun pada kulit kaki. Namun kelemahan dari tepung jagung 

adalah harganya yang berfluktuatif dan ketersediaannya sangat bergantung pada 

musim. Oleh karena itu, diperlukan bahan pakan alternatif yang dapat mengganti 

tepung jagung. 

Limbah mie merupakan bahan pakan sumber energi yang dapat dijadikan 

bahan pakan alternatif pengganti tepung jagung. Hal tersebut disebabkan harga 

limbah mie lebih murah daripada harga tepung jagung, ketersediaannya tidak 

bergantung pada musim, mudah didapat, dan kandungan zat makanannya hampir 

sama dengan tepung jagung. Kandungan EM dan PK limbah mie berturut-turut 

yaitu 3650 Kkal/kg dan 11,61 %. Kandungan tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan tepung jagung yang hanya 3370 Kkal/kg dan 8,6 %. Namun kelemahan 

limbah mie adalah limbah mie memiliki kerapatan jenis yang lebih rendah 

dibandingkan dengan tepung jagung, sehingga perlu adanya teknologi pelleting 

yang ditujukan untuk mengurangi seleksi pakan ayam pedaging dan 

meningkatkan kerapatan jenis pakan. Kelemahan limbah mie adalah tidak adanya 

pigmen warna xanthofil dan karoten seperti pada tepung jagung. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan fortifikasi limbah mie dengan tepung daun kelor dan tepung 

kunyit, sehingga dapat menyamai kandungan zat makanan jagung. Tepung daun 

kelor merupakan leguminosa yang dapat dijadikan bahan fortifikasi untuk limbah 

mie. Tepung daun kelor merupakan sumber dari pigmen warna xanthofil dan 

karoten yang dapat menutupi kelemahan dari limbah mie. Tepung daun kelor juga 
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memiliki kandungan PK yang tinggi, yaitu 27,1 %, dan memiliki kandungan asam 

amino yang seimbang sehingga dapat mengoptimalkan pembentukan jaringan-

jaringan tubuh terutama untuk pembentukan daging. Dengan demikian secara 

tidak langsung dapat meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. 

Untuk lebih meningkatkan kandungan pigmen warna pada pakan, 

digunakanlah tepung kunyit yang merupakan sumber dari pigmen warna 

(karoten). Selain itu, tepung kunyit juga mengandung curcumin. Curcumin 

berfungsi sebagai zat yang dapat merangsang enzim pankreas untuk mengeluarkan 

getah empedu. Getah empedu tersebut berfungsi untuk mengemulsikan lemak, 

khususnya lemak abdominal. Curcumin juga mempunyai daya anti bakteri yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen terutama pada saluran 

pencernaan sehingga meningkatkan pertumbuhan. 

 

1.6 Hipotesis 

Penggantian tepung jagung dengan limbah mie dan limbah mie fortifikasi 

dalam pakan dapat meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah Mie 

Limbah mie merupakan sisa (rontokan) dari proses pembuatan mie instan 

dan sudah tidak layak dikonsumsi manusia serta tidak sesuai dengan standar yang 

ditentukan oleh pabrik. Limbah mie memiliki kandungan zat makanan sebagai 

berikut : protein kasar (PK) 11,61 %; lemak kasar (LK) 18,28 %; serat kasar (SK) 

0,65 %; energi metabolis (EM) 3650 Kkal/kg (Djaenuddin dkk., 2005). Bentuk 

fisik pakan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, dimana bentuk butiran lebih 

disukai oleh unggas daripada dalam bentuk mash. Semakin tinggi tingkat 

penggunaan limbah mie dalam pakan maka terjadi kecenderungan penurunan 

konsumsi pakan karena pakan lebih berbentuk mash (Murtidjo, 1992). 

Menurut Anggorodi (1995) limbah mie memiliki kandungan zat makanan 

yang berpotensi sebagai bahan pakan ternak, dalam pembuatannya berasal dari 

bahan-bahan seperti tepung terigu, minyak sayur, garam mineral, antioksidan dan 

additive. Pembuatan mie instan berbahan dasar gandum, yang mana telah 

diketahui protein dalam gandum merupakan protein dalam bentuk glutelin. 

Protein dalam bentuk glutelin, umumnya defisien terhadap satu atau lebih asam 

amino atau mempunyai beberapa zat yang mengurangi ketersediaan asam amino, 

sedangkan dari segi harga, limbah mie memiliki harga yang lebih murah daripada 

jagung yaitu sekitar Rp. 1.000,- – Rp. 1.500,-/kg. Adapun kandungan zat makanan 

dalam limbah mie disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan zat makanan limbah mie  

Zat Makanan  Kandungan 

Energi metabolis (Kkal/kg)  3650 

Protein kasar (%)  11,61 

Lemak kasar (%)  18,28 

Serat kasar  (%)  0,65 

Sumber : Agustin (2007) 

Berdasarkan data pada Tabel 1. kandungan energi limbah mie cukup tinggi 

sebagai campuran bahan pakan, demikian pula dengan kandungan proteinnya. 

Limbah mie juga mempunyai kandungan serat kasar yang cukup rendah, sehingga 

semakin tinggi penggunaan limbah mie dalam pakan dapat menurunkan serat 

kasar bahan pakan lain yang mempunyai serat kasar yang lebih tinggi, karena 

diketahui bahwa kandungan serat kasar dari limbah mie ini hanya 0,65 %, 

sedangkan kandungan lemak kasar dari limbah mie adalah 18,28 %.  

 

2.2 Kelor (Moringa oleifera) 

Tanaman kelor (Moringa oleifera, Lam) adalah tanaman pakan yang 

tingginya mencapai 7 – 12  meter, batangnya lunak dan mudah patah tetapi 

memiliki akar yang kuat. Tanaman kelor berbunga dan berganti daun dengan 

cepat, dan tahan terhadap musim kemarau (Jonni dkk., 2008). Tanaman kelor 

menghasilkan buah polong seperti buncis dengan rasanya seperti asparagus. 

Spesies ini merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat, karena seluruh bagian 

tanaman ini mulai dari daun, bunga dan akar dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

tujuan, diantaranya adalah sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Misalnya 

daunnya banyak dikonsumsi sebagai sayuran dan akarnya biasa digunakan 

sebagai rempah-rempah (Sanchez, 2006). 
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Klasifikasi kelor (Moringa oleifera, Lam) (Anonymous, 2009) : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Brassicales 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera 

Menurut Fuglie (2001) banyak manfaat yang dapat diambil dari tanaman 

kelor diantaranya adalah bunga, daun, dan akar dari tanaman tersebut. Selain 

dapat digunakan sebagai sayuran, tanaman tersebut juga dapat digunakan sebagai 

obat tradisional serta sebagai pakan ternak. Daunnya bisa digunakan sebagai 

pakan ternak domba, kambing, sapi, babi, kelinci dan cocok untuk pakan ikan-

ikan budidaya seperti gurami. Selain itu, kulit kayu, daun dan akar mempunyai 

bau yang sangat tajam dan menyengat, juga dapat digunakan untuk merangsang 

atau meningkatkan pencernaan. Daun kelor dapat digunakan sebagai sumber asam 

amino yang mengandung sulfur, yaitu methionin dan sistin (Anonymous, 2002). 

Kelor merupakan tanaman yang memiliki kandungan zat makanan yang 

berkualitas tingi. Semua unsur zat makanan yang terdiri atas protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin, dan mineral terkandung di dalam daun kelor tersebut (Fahey, 

2008). Kandungan zat makanan yang terdapat dalam tepung daun kelor disajikan 

pada Tabel 2. 

Daun kelor biasanya diberikan pada ternak dalam bentuk tepung. 

Kandungan protein kasar dari tanaman ini cukup tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan ternak, namun kurang optimal apabila digunakan dalam pakan unggas, 

karena mengandung serat kasar yang cukup tinggi pula, yaitu 19,2 %, tetapi dapat 
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dicampur dengan limbah mie, karena telah diketahui bahwa limbah mie memiliki 

kandungan serat kasar yang sangat rendah yaitu 0,65 %, sehingga semakin banyak  

penambahan limbah mie dalam pakan (campuran bahan pakan ternak) dengan 

tepung daun kelor, maka akan menurunkan kadar serat kasar yang terkandung 

dalam tepung daun kelor tersebut. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan tepung daun kelor (Moringa oleifera, Lam) 

Zat Makanan  Kandungan 

Energi metabolis (Kkal/kg)  1786 

Protein (%)  27,1 

Lemak (%)  2,3 

Karbohidrat (%)   38,2 

Serat kasar (%)  19,2 

Mineral    

   Ca (%)  2,0 

   Mg (mg/kg)  368,0 

   Fe (mg/kg)  28,2 

Vit A β-caroten (ppm)  1,63 

Vit B-choline (ppm)  - 

Vit B1-thiamin (ppm)  0,26 

Vit B3-nicotinic acid (ppm)  2,05 

Vit C-ascorbic acid (ppm)  0,82 

Vit E-tocopherol acetate (ppm)  1,73 

Arginin (%)  11,3 

Histidin (%)  1,3 

Lisin (%)  0,61 

Tripthopan (%)   1,3 

Fenilalanin (%)  0,43 

Metionin (%)  1,39 

Treonin (%)  1,19 

Leusin (%)  1,95 

Isoleusin (%)  0,83 

Valin (%)  1,06 

Sumber : Fuglie (2001) 

2.3 Kunyit (Curcuma domestica) 

Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan 

(perenial) yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur 
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dan liar di sekitar hutan. Diperkirakan berasal dari India pada ketinggian         

1300 – 1600 m di atas permukaan laut (Rahayu dan Budiman, 2008). Adapun 

klasifikasi ilmiah dari kunyit sebagai berikut (Anonymous, 2008
c
) : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnolioophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies : Curcuma domestica 

Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40 – 100  cm. Batang 

merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna hijau 

kekuningan dan tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk 

oval memanjang hingga 10 – 40  cm, lebar 8 – 12,5 cm dan pertulangan menyirip 

dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari 

pucuk batang semu, panjang 10 – 15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 

1,5 cm, berwarna putih kekuningan, ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun 

yang rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga kecoklatan, daging buah merah 

jingga kekuning-kuningan (Anonymous, 2008
b
). 

Dalam pakan, kunyit diharapkan dapat meningkatkan kerja organ 

pencernaan, dan akhirnya berpengaruh terhadap kualitas karkas ayam pedaging, 

yang secara tidak langsung juga akan memengaruhi dari pertambahan bobot badan 

ayam tersebut. Fungsi kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 

adalah merangsang dinding kantung empedu mengeluarkan cairan empedu dan 

merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, 

dan protease yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 
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karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, minyak atsiri yang terkandung dalam 

kunyit dapat mempercepat pengosongan isi lambung (Supriadi, 2001). Kandungan 

zat kimia pada tepung  kunyit disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan zat kimia pada kunyit 

Kandungan zat (dari berat kering) Kandungan 

Minyak astiri (%)  2,50 – 3,00 

Pati (%)  47,81 – 55,03 

Serat kasar (%)  2,87 – 3,44 

Abu (%)  6,47 – 7,52 

Warna minyak (%)  Kuning 

Curcumin (%)  10,92 

Glukosa (%)  28 

Fruktosa (%)  12 

Protein (%)  8 
Sumber : Taryono, dkk. (1987) 

 

2.4 Fortifikasi 

Fortifikasi adalah upaya untuk meningkatkan zat makanan dalam bahan 

pakan dengan menambahkan kandungan zat makanan tertentu dalam bahan pakan. 

Dimana zat makanan tersebut belum terdapat dalam pakan ternak. Fortifikasi 

terbukti telah berjasa mengatasi masalah kekurangan zat makanan. Fortifikasi 

yang dilaksanakan di Indonesia antara lain adalah tepung terigu dengan  zat besi 

(Fe), seng (Zn), vitamin B1 (thiamin), B2 (riboflavin) dan asam folat. Sedangkan 

di Amerika Serikat juga dilakukan fortifikasi tepung, roti dan biji-bijian lainnya 

dengan asam folat (Anonymous, 2006). Bahan pakan yang difortifikasi saat ini 

memang cukup dapat diandalkan dan menjadi cara yang efektif untuk 

meningkatkan produktifitas ternak. Fortifikasi membantu memperbaiki 

kandungan zat makanan bahan pakan. Oleh karena itu,  dengan berbagai macam 

bahan pakan yang difortifikasi, kualitas zat makanan yang terkandung dalam 

bahan pakan tersebut dapat ditingkatkan (Anonymous, 2008
a
). 
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2.5 Pelleting 

Pelleting yaitu proses mengubah tepung yang sudah dicampur menjadi 

bentuk pellet. Material akan menuju ke sektor ini bila diinginkan menjadi pellet, 

maka setelah proses mixing, dilanjutkan dengan proses pelleting, dan kemudian 

dikirim ke bin produk jadi. Untuk produk crumble (hancuran), setelah dilakukan 

pelleting, maka produk tersebut didinginkan dan kemudian dihancurkan dengan 

memakai mesin crumbling (Ziggers, 2003). Menurut Behnke (2008) beberapa 

keuntungan dari pelleting adalah :  

a. Meningkatkan penampilan produksi ternak; 

b. Mengurangi bahan pakan yang terbuang; 

c. Mengurangi seleksi pakan; dan  

d. Meningkatkan kerapatan jenis pakan. 

Peningkatan nilai manfaat limbah sebagai bahan pakan ternak dapat 

dilakukan dengan meningkatkan nilai nutrisi melalui perlakuan dan pengolahan. 

Jenis perlakuan yang diterapkan sangat bervariasi dan bergantung pada jenis, asal, 

dan faktor pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak yang secara umum meliputi 

kualitas zat makanan yang rendah akibat kandungan serat yang tinggi, kandungan 

antinutrisi dan kadar air yang tinggi. Limbah-limbah pertanian (crop residu) dan 

beberapa limbah yang berasal dari industri pengolahan hasil pertanian (agro 

industry by- product) umumnya mempunyai kandungan serat yang tinggi, maka 

perlakuan yang diarahkan pada penghilangan atau pemutusan ikatan yang terjadi 

di antara komponen serat (Rasyaf, 2008). Salah satu perlakuan yang dapat 

dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan kandungan serat yang tinggi pada 

limbah mie yang difortifikasi dengan tepung daun kelor adalah dengan cara 
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pembuatan pellet (pelleting), karena kendala pemanfaatan limbah sebagai pakan 

ternak adalah sifatnya yang voluminous sehingga memakan ruang dalam 

pencernaan (Moritz et al., 2002). 

 

2.6 Ayam Pedaging 

Ayam Pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga 

dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5 – 7 minggu) (Sugito 

dkk., 2006), sedangkan menurut Ahmad dan Elfawati (2008) ayam pedaging 

merupakan ternak yang penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani 

masyarakat. Karakteristik ayam pedaging bersifat tenang, bentuk tubuh besar, 

pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, warna bulu putih, dan produksi telur 

rendah (Suprijatna dkk., 2008). 

Tabel 4. Standar penampilan produksi ayam pedaging strain Lohmann 

Umur 

(hari) 

Pertambahan 

bobot badan 

harian 

(g/ekor) 

Konsumsi 

pakan 

(g/ekor/hari) 

Konsumsi 

pakan 

kumulatif 

(g/ekor) 

Bobot 

badan 

hidup 

(g/ekor) 

Konversi 

pakan 

 0       42  

 1  7,0   12    12    49 0,239 

 7 21,0   24  116  140 0,832 

      14 47,5   61   415  392 1,061 

21 63,0 104 1018  802 1,270 

28 64,5 125 1831      1249 1,467 

35 65,5 146 2785      1707 1,632 
Sumber : Anonymous (2008

d
) 

Berbagai strain unggul ayam pedaging, banyak tersedia di pasaran, salah 

satunya adalah strain Lohmann. Ciri-ciri ayam pedaging strain tersebut adalah 

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

besar. Standar penampilan produksi ayam pedaging strain Lohmann disajikan 

pada Tabel 4. 
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2.7 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Kebutuhan zat makanan ayam pedaging bergantung pada tipe ayam, umur, 

produksi, iklim dan kandang. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari DOC 

sampai umur potong dibagi menjadi dua bagian, yaitu starter (umur 0 – 3  

minggu) dan finisher (umur 3 – 6 minggu) (Astuti dkk., 2005). Ayam pedaging 

memerlukan zat makanan untuk hidup pokok, pertumbuhan, dan berproduksi 

optimal dengan imbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan 

zat makanan untuk ayam pedaging cukup beragam sesuai dengan tahap 

perkembangannya (Rasyaf, 2008). 

Tabel 5. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging  

Zat Makanan 
 Periode 

Starter Finisher 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 

Protein Kasar (%)  

Lemak Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

Ca (%) 

P (%) 

N (%) 

K (%) 

Cl (%) 

Mn (ppm) 

Zn (ppm) 

Arginin (%) 

Sistin (%) 

Glisin (%) 

Histidin (%) 

Isoleusin (%) 

Leusin (%) 

Lisin (%) 

Metionin (%) 

Fenilalamin (%) 

Treonin (%) 

Triptofan (%) 

Tirosin (%) 

Valin (%) 

 3100 

23 

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 

         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 
Sumber : National Research Council (2001) 
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Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah faktor pakan. 

Pada periode pertumbuhan yang cepat, ayam pedaging sangat sensitif terhadap 

tingkat zat makanan, terutama kecukupan dan keseimbangan asam amino. 

Karbohidrat dan lemak diberikan pada ternak unggas terutama sebagai sumber 

energi, sedangkan protein diberikan sebagai sumber asam amino untuk sintesis 

protein tubuh (Anggorodi, 1995). Kebutuhan energi untuk ayam pedaging 

berkisar antara 2800 – 3300 Kkal/kg (Rizal, 2006). 

Selain energi dan lemak, protein  juga diperlukan ayam pedaging. Protein 

adalah unsur pokok organ dan jaringan tubuh ayam pedaging. Zat makanan 

tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan berproduksi. Menurut Wahju (2004) 

kebutuhan protein untuk ayam pedaging berkisar antara 20 – 23 %, selain itu serat 

juga dibutuhkan oleh ayam pedaging tetapi hanya berkisar antara 3 – 5 % dalam 

pakan, karena dalam pakan unggas hanya berperan sebagai bulky, yaitu untuk 

memperlancar pengeluaran manure. Apabila kandungan serat kasar tinggi dalam 

pakan, maka ayam akan cepat merasa kenyang karena serat juga bersifat 

voluminous, yaitu menempati volume yang besar dalam alat pencernaan unggas 

namun tidak mempunyai kandungan zat makanan yang besar dan akan lebih 

mengembang jika terkena air (Rizal, 2006). Standar kebutuhan zat makanan untuk 

ayam pedaging disajikan pada Tabel 5. 

 

2.8 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

2.8.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang dikonsumsi ayam pada 

periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan. 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain derajat 
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pertumbuhan ayam, berat badan, status produksi, aktivitas ayam, kondisi fisik 

pakan, laju pertumbuhan ayam dan suhu lingkungan (Packham, 1982). Ayam 

pedaging mempunyai sifat khusus yaitu makan untuk memenuhi kebutuhan 

energinya, sehingga jumlah pakan yang dimakan tiap harinya cenderung 

berkorelasi erat dengan kadar energinya. Apabila kandungan energi dalam pakan 

tinggi maka konsumsi pakan akan menurun , sebaliknya apabila kandungan energi 

pakan rendah, maka konsumsi pakan akan meningkat (Wiryawan dkk., 2008). 

Menurut Darmawati (2005)  jumlah konsumsi pakan yang cukup banyak 

bukanlah jaminan bagi ayam pedaging untuk mencapai produksi puncaknya. Dua 

faktor penting penentu tercapainya puncak produksi ayam pedaging adalah 

kualitas bahan pakan yang digunakan serta keserasian komposisi zat makanan 

yang terkandung di dalam pakan. Konsumsi pakan ayam pedaging juga 

dipengaruhi oleh kandungan lemak bahan pakan. Anggorodi (1995) menyatakan 

bahwa kandungan lemak yang tinggi pada bahan pakan dapat menurunkan 

konsumsi pakan. 

 

2.8.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan (PBB) adalah selisih antara bobot badan akhir 

dengan bobot badan awal yang diukur dalam jangka waktu tertentu (Rasyaf, 

2008). Banyak faktor yang memengaruhi PBB ayam pedaging, diantaranya 

kualitas dan kuantitas pakan, cara pemberian pakan, dan suhu lingkungan 

(Safalaoh, 2006). Berikut adalah rumus PBB (Rasyaf, 2008) : 
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PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

Keterangan : PBB  = Pertambahan bobot badan 

  PBB akhir minggu = Bobot badan pada akhir minggu 

  PBB awal minggu = Bobot badan pada awal minggu 

Kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan akan berpengaruh terhadap 

berat badan ayam pedaging. Adama et al. (2007) menyatakan bahwa ayam 

pedaging yang diberi pakan berprotein tinggi (sampai tingkat tertentu) akan 

mempunyai berat badan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kandungan protein 

dalam pakan sangat perlu dicermati untuk mencapai pertumbuhan ayam pedaging 

yang optimal. 

Sistem pemberian pakan juga akan memengaruhi bobot badan ayam 

pedaging. Sistem pemberian pakan terbatas pada level dan durasi yang tepat di 

awal pertumbuhan akan menghasilkan berat badan ayam pedaging pada umur 35 

hari yang lebih berat jika dibandingkan dengan ayam pedaging yang diberi pakan 

bebas. Pemberian free choice feeding juga akan memberikan berat yang berbeda 

jika dibandingkan dengan ayam yang diberi pakan tunggal. Pada unggas, ada 

kebiasaan yang disebut nutritional wisdom. Ayam akan berhenti makan dan akan 

memilih pakan sesuai dengan kebutuhan (Darmawati, 2005). 

Suhu yang tinggi akan menyebabkan ayam mengalami cekaman panas 

sehingga menyebabkan pertumbuhannya pun relatif lebih rendah jika 

dibandingkan dengan ayam yang dipelihara pada lingkungan yang sejuk. Ayam 

pedaging akan mempunyai bobot badan yang lebih berat jika dipelihara di daerah 

pegunungan jika dibandingkan dengan jika ayam tersebut  dipelihara di daerah 

pesisir (Anonymous, 2005). 
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2.8.3 Konversi Pakan 

Ahmad dan Elfawati (2008) menyatakan bahwa konversi pakan diartikan 

sebagai angka banding dari jumlah pakan yang dikonsumsi dibagi dengan berat 

badan yang diperoleh. Konversi pakan merupakan indeks yang dapat 

menunjukkan sejauh mana efisiensi usaha peternakan ayam pedaging yang dapat 

menentukan besar kecilnya usaha peternakan (Siregar dkk., 1980). 

Rasyaf (2008) yang menyatakan bahwa konversi pakan yang dianggap 

baik untuk ayam pedaging umur 1 – 5 minggu berkisar antar 1,60 – 1,84. 

Ditambahkan oleh Budiansyah (2004) bahwa semakin rendah konversi pakan 

adalah semakin baik, karena konversi pakan yang rendah menunjukkan efisiensi 

penggunaan pakan yang baik. Nilai konversi pakan yang semakin kecil 

menunjukan ayam efisien dalam menggunakan pakan yang dikonversikan menjadi 

produk yang dihasilkan (North, 1992). Faktor  yang memengaruhi besar kecilnya 

konversi pakan meliputi daya cerna ternak, kualitas pakan yang dikonsumsi, serta 

keseimbangan zat-zat makanan yang terkandung dalam pakan tersebut 

(Anggorodi, 1995). 

 

2.8.4 Warna Kulit Kaki 

Kaki (shank) merupakan bagian tubuh ayam yang dapat mengindikasikan 

kandungan pigmen warna xanthofil dan karoten yang dimanfaatkan oleh ayam. 

Tingkat kandungan pigmen pada kulit kaki menyebabkan variasi warna mulai dari 

kuning pucat sampai jingga gelap. Tampilan warna kulit kaki tidak hanya 

ditentukan oleh kadar pigmen tetapi juga tekanan warnanya,  yang pada dasarnya 

merupakan kombinasi antara pigmen kuning dan merah (Anonymous, 2008
e
). 
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Pigmen warna tersebut secara umum berasal dari jagung. Di sebagian besar 

negara Asia, hal tersebut merupakan parameter yang penting untuk menentukan 

selera mereka. Pengukuran warna kulit kaki pada ayam pedaging menggunakan 

kipas warna Roche (Raghavan, 2001). 

 

2.8.5 Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan suatu perhitungan yang 

bertujuan untuk mengetahui pendapatan kotor yang diperoleh dalam suatu usaha 

peternakan berdasarkan biaya pakan yang digunakan (Rasyaf, 2008), sedangkan 

menurut Amri (2007) IOFC adalah pendapatan yang diperoleh dengan cara 

mengurangi penerimaan (income) dengan biaya produksi untuk pakan. IOFC 

didapatkan dengan mengurangi harga berat badan akhir dengan total biaya pakan 

yang dihabiskan selama penelitian (Hasnelly dan Kuntoro, 2006). Nilai IOFC 

sangat dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan bobot badan yang berdampak pada 

tinggi rendahnya FCR. Menurut Rasyaf (2008) nilai IOFC dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

IOFC = (BB x harga ayam hidup/kg) – (konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari, yaitu dari tanggal 7 April 2009 

sampai dengan tanggal 11 Mei 2009 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat bahan pakan dan pakan, serta 

pengolahan bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan anak ayam pedaging umur satu hari (DOC) 

strain silver Lohmann yang diproduksi oleh PT Multibreeder Adirama Indonesia 

Tbk. Surabaya, (straight run atau unsexed) sebanyak 144 ekor. Rata-rata bobot 

badan DOC adalah (38,22 ± 1,92) g dan koefisien keragaman 5,01 % (Lampiran 

3). Ayam pedaging tersebut dipelihara selama 35 hari. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan adalah kandang baterai sebanyak 36 unit. 

Kandang tersebut berukuran 70 x 70 x 70 cm dan masing-masing unit kandang 

dilengkapi dengan satu buah lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas 

dan penerangan. Setiap unit kandang berisi 4 ekor ayam pedaging. 

3.2.3 Pakan 
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Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan yang 

disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging periode starter 

dan finisher yang direkomendasikan oleh PT Multibreder Adirama Tbk. Surabaya. 

Pakan periode starter diberikan mulai dari DOC sampai minggu ketiga, 

sedangkan pakan periode finisher diberikan mulai dari awal minggu keempat 

sampai akhir pemotongan, terdiri atas konsentrat, tepung jagung, bekatul, dan 

bahan yang akan diteliti yaitu limbah mie (LM) serta limbah mie fortifikasi 

(LMF). Dalam proses penelitian ini menggunakan perlakuan yaitu dengan 

pembuatan pellet LMF. LMF terdiri dari 89 % limbah mie, 10 % tepung daun 

kelor, dan 1 % tepung kunyit. Pemberian pakan dan air minum diberikan secara 

ad libitum. Skema pembuatan LMF dan skema penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun kandungan zat makanan bahan pakan yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 6. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola searah. Ada sembilan perlakuan yang digunakan 

dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga kelompok pakan perlakuan. 

Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut : 

P0 = pakan tanpa penggantian tepung jagung  

P1 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LM 25 % 

P2 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LM 50 %  

P3 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LM 75 %  

P4 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LM 100 %  



 

 22 

P5 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LMF 25 %  

P6 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LMF 50 %  

P7 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LMF 75 %  

P8 = pakan dengan penggantian tepung jagung dengan LMF 100 %  

 

Tabel 6. Kandungan zat makanan bahan pakan yang digunakan selama penelitian 

(berdasarkan analisis Laboratorium) 

Zat makanan 
Bahan Pakan 

Jagung Bekatul Konsentrat
1
 LM LMF 

EM (Kkal/kg)
2
 3370 2860 2300 3650 3464 

PK (%) 8,6 6,95 41 12,15 12,58 

LK (%) 3,9 6,45 5 1,61 1,75 

SK (%) 2 3 6 1,23 2,33 

β-caroten (%) 0,161 0,064 0,113 0,017 5,99 

Kerapatan jenis (g/l) 737,2 449,4 658,3 562,5 682,5 
Sumber      : 

1
Label Konsentrat Pedaging produksi Japfa Comfeed Indonesia 

       2Wahju (2004) 

 

Tabel 7. Susunan pakan perlakuan 

Komposisi 
Kontrol 

Penggantian tepung jagung 

dengan LM 

Penggantian tepung jagung 

dengan LMF 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Pakan starter (%) 

Tepung 

jagung 
60 45 30 15 0 45 30 15 0 

Konsentrat 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

LM 0 15 30 45 60 0 0 0 0 

LMF 0 0 0 0 0 15 30 45 60 

Pakan finisher (%) 

Tepung 

jagung 
60 45 30 15 0 45 30 15 0 

Konsentrat 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Bekatul 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

LM 0 15 30 45 60 0 0 0 0 

LMF 0 0 0 0 0 15 30 45 60 
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Tabel 8. Kandungan zat makanan pakan perlakuan (berdasarkan perhitungan hasil 

analisis bahan pakan) 

Perlakuan Kandungan zat makanan 

 PK 

 (%) 

LK  

(%) 

SK  

(%) 

Karoten 

(%) 

EM 

(Kkal/kg) 

Kerapatan 

jenis (g/l) 

Periode starter 

P0 21,56 4,34 3,60 0,14 2942 705,64 

P1 22,09 4,00 3,48 0,12 2984 679,44 

P2 22,63 3,65 3,37 0,10 3026 653,23 

P3 23,16 3,31 3,25 0,08 3068 627,03 

P4 23,69 2,97 3,14 0,06 3110 600,82 

P5 22,16 4,02 3,65 1,02 2956 697,44 

P6 22,75 3,70 3,70 1,89 2970 689,23 

P7 23,35 3,37 3,75 2,76 2984 681,03 

P8 23,95 3,05 3,80 3,64 2998 672,82 

Periode finisher 

P0 18,16 4,49 3,30 0,14 2998 684,75 

P1 18,69 4,14 3,18 0,11 3040 658,55 

P2 19,22 3,80 3,07 0,09 3082 632,34 

P3 19,75 3,45 2,95 0,07 3124 606,14 

P4 20,29 3,11 2,84 0,05 3166 579,93 

P5 18,75 4,16 3,35 1,01 3012 676,55 

P6 19,35 3,84 3,40 1,89 3026 668,34 

P7 19,95 3,52 3,45 2,76 3040 660,14 

P8 20,54 3,20 3,50 3,63 3054 651,93 

 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi 

ayam pedaging yang meliputi : 

1. Konsumsi pakan, adalah 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). 

Г��������	
�
��������� � �	
�
��	������
� � 	
�
�����
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2. Pertambahan bobot badan (PBB), adalah selisih bobot badan pada saat akhir 

tertentu dengan bobot badan semula (Rasyaf, 2008). 

PBB���BB�
�h��������–�BB�
w
l������
Keterangan : PBB  = Pertambahan bobot badan 

   BB�
�h�������� = Bobot badan pada akhir minggu 

   BB�
w
l������ = Bobot badan pada awal minggu 

3. Konversi pakan, adalah pembagian jumlah pakan yang dikonsumsi pada 

minggu tertentu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada minggu 

itu pula (Rizal, 2006), diukur per minggu. 

Г��������	
�
� � Г��������	
�
����PBB���  

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

pigmen karoten dalam pakan serta dapat diukur ketika ayam hidup dengan 

kipas warna Roche. 

5. Income Over Feed Cost (IOFC), merupakan pendapatan kotor yang dihitung 

dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan ayam hidup dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk pakan (Suprijatna dkk., 2008), dihitung setelah 

dilakukan penjualan ayam pedaging pada akhir penelitian. 

��������� � ��� � ���	���
���������	� � �Σ�������������� � ���
���������	� 
 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang didapat dari penelitian ini dianalisis dengan analisis varian 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap. Apabila terdapat perbedaan yang 

nyata, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s selanjutnya 

dilakukan uji antar kelompok perlakuan dengan Uji Kontras Ortogonal. Dari 



 

25 

 

sembilan macam pakan perlakuan dibuat sebanyak delapan set kontras ortogonal 

yang disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Set ortogonal untuk analisis hasil penellitian 

No Kontras 
Set Kontras 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 P0        vs  P1 - P8  -8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2 P1 - P4 vs  P5 - P8 0 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 

3 P1        vs  P2 - P4 0 -3 +1 +1 +1 0 0 0 0 

4 P2        vs  P3 - P4 0 0 -2 +1 +1 0 0 0 0 

5 P3        vs  P4 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 

6 P5        vs  P6 - P8 0 0 0 0 0 -3 +1 +1 +1 

7 P6        vs  P7 - P8 0 0 0 0 0 0 -2 +1 +1 

8 P7        vs  P8 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

el 6. Kandungan zat makanan pada masing-masing bahan pak 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Bahan pakan alternatif adalah bahan pakan yang digunakan sebagai pengganti 

bahan pakan utama. Berasal dari limbah pertanian, peternakan, maupun 

industri yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, kontinyuitas 

ketersediaanya, berkualitas baik, dan memiliki harga yang relatif murah. 

2. Limbah mie adalah sisa dari proses pembuatan mie instan dan sudah tidak 

layak dikonsumsi manusia serta tidak sesuai dengan standar yang ditentukan 

oleh pabrik.  

3. Fortifikasi adalah upaya untuk meningkatkan zat makanan dalam pakan 

dengan menambahkan kandungan zat makanan tertentu dalam pakan. 

4. Pelleting adalah proses mengubah tepung yang sudah dicampur menjadi 

bentuk pellet. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian pengaruh penggantian tepung jagung dengan limbah 

mie (LM) dan limbah mie fortifikasi (LMF) dalam pakan terhadap konsumsi, 

pertambahan bobot badan (PBB), konversi pakan, dan IOFC selama penelitian 

disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata nilai konsumsi, PBB, konversi pakan, warna kulit kaki, dan 

IOFC 

Perlakuan 
Konsumsi 

(g/ekor) 

PBB 

 (g/ekor) 

Konversi 

pakan 

Warna kulit 

kaki 

IOFC  

(Rp) 

P0 2536,5   ± 123,21 1462,3   ± 103,18b 1,74 ± 0,06ab 3,83  ± 0,13cd 6206 ± 703ab 

P1 2442,4 ± 43,37 1402,8 ± 21,63b 1,74 ± 0,01ab 3,58 ± 0,30c 6291 ± 105ab 

P2 2380,3   ± 174,67 1384,6   ± 136,20b 1,72 ± 0,04ab 3,63 ± 0,15c 6681 ± 829ab 

P3 2433,9   ± 122,30 1351,7  ± 116,90b 1,81 ± 0,11b 2,03 ± 0,05b 6531 ± 962ab 

P4 2361,4 ± 91,56  1183,2 ± 98,53a 2,01 ± 0,19c 1,28 ± 0,05a 5337  ± 1126a 

P5 2421,0   ± 109,59 1398,0  ± 69,98b 1,73 ± 0,03ab 4,08  ± 0,21de 5525 ± 952a 

P6 2418,1 ± 54,04 1416,3  ± 33,16b 1,71 ± 0,03ab 4,28 ± 0,33e 6298 ± 860ab 

P7 2437,0 ± 64,98 1456,9  ± 48,86b 1,67 ± 0,02a 4,30 ± 0,16e 7272  ± 315b 

P8 2498,5 ± 97,37 1485,6  ± 70,24b 1,68 ± 0,03a 4,48 ± 0,24e 7614 ± 446b 

Ket : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunujukkan pengaruh sangat nyata 

         (P<0,01) pada masing-masing perlakuan 

 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 10. Nilai 

konsumsi pakan tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P0 

(2536,5 ± 123,21) g/ekor, P8 (2498,5 ± 97,37) g/ekor, P1 (2442,4 ± 43,37) g/ekor, 

P7 (2437,0 ± 64,98) g/ekor, P3 (2433,9 ± 122,30) g/ekor, P5 (2421,0 ± 109,59) 

g/ekor, P6 (2418,1 ± 54,04) g/ekor, P4 (2361,4 ± 91,56) g/ekor, dan P2 (2380,3 ± 

174,67) g/ekor. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, 

maka dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 11. menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini 
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disebabkan kandungan energi antar perlakuan hampir sama (Tabel 6), sehingga 

konsumsi pakan yang dihasilkan hampir sama pula. Menurut Suprijatna dkk. 

(2008) kandungan energi dalam pakan berkorelasi negatif dengan konsumsi 

pakan. Semakin tinggi kandungan energi dalam pakan, maka konsumsi pakan 

cenderung menurun, demikian pula sebaliknya apabila kandungan energi semakin 

rendah, maka konsumsi pakan akan meningkat. 

 

Gambar 1.  Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan terhadap  

   konsumsi pakan ayam pedaging 

 

Apabila dilihat secara numerik, konsumsi pakan semakin menurun seiring 

dengan meningkatnya tingkat penggantian tepung jagung baik dengan LM 

maupun dengan LMF. Hal ini disebabkan kerapatan jenis pakan masing-masing 

perlakuan yang berbeda. Kerapatan jenis pakan semakin menurun seiring dengan 

meningkatnya tingkat penggantian tepung jagung baik dengan LM maupun 

dengan LMF. Crystal dan Gous (2007) menyatakan bahwa kerapatan jenis pakan 

berkorelasi positif dengan konsumsi pakan. Ayam yang diberi pakan dengan 

kerapatan jenis yang lebih rendah, akan mengonsumsi pakan lebih sedikit 

dibandingkan dengan ayam yang diberi pakan dengan kerapatan jenis yang lebih 
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tinggi. Menurut Behnke dan Beyer (2008) ayam yang akan berhenti mengonsumsi 

pakan setelah penuh isi temboloknya. Pakan dengan kerapatan jenis yang rendah 

cenderung bersifat bulky, yaitu memiliki berat yang ringan dalam satuan volume 

yang besar. Kerapatan jenis masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Kerapatan jenis masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Kerapatan jenis (g/l) 

Starter Finisher 

P0 705,64 684,75 

P1 679,44 658,55 

P2 653,23 632,34 

P3 627,03 606,14 

P4 600,82 579,93 

P5 697,44 676,55 

P6 689,23 668,34 

P7 681,03 660,14 

P8 672,82 651,93 

 

Uji antar kelompok perlakuan dengan uji kontras dapat dilihat pada 

Lampiran 12, menunjukkan bahwa perlakuan dengan penggantian tepung jagung 

memberikan pengaruh tidak nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian 

tepung jagung (kontras 1). Rata-rata konsumsi pakan ayam yang diberi pakan 

tanpa penggantian tepung jagung dan pakan dengan penggantian tepung jagung 

masing-masing sebesar 2536,5 g/ekor dan 2429,4 g/ekor. Konsumsi pakan 

tertinggi dicapai pada ayam yang diberi pakan tanpa penggantian tepung jagung 

(P0), yaitu 2536,5 g/ekor, sedangkan konsumsi terendah dicapai pada ayam yang 

diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 50 % (P2), yaitu 

2380,3 g/ekor. 

Konsumsi pakan yang hampir sama tersebut disebabkan hampir samanya 

kandungan energi antara pakan tanpa penggantian tepung jagung dan kelompok 

pakan dengan penggantian tepung jagung. Namun jika dilihat secara numerik, 
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konsumsi pakan tanpa penggantian tepung jagung lebih besar daripada pakan 

dengan penggantian tepung jagung. Selain disebabkan perbedaan kerapatan jenis, 

hal tersebut juga disebabkan palatabilitas LM yang lebih rendah daripada tepung 

jagung. Ayam cenderung lebih menyukai tepung jagung daripada LM. Semakin 

tinggi tingkat penggantian tepung jagung dengan LM, maka konsumsi pakan 

semakin menurun. Agustin (2007) menyatakan bahwa tepung jagung mempunyai 

palatabilitas yang lebih tinggi daripada LM. Apabila dibandingkan secara 

kuantitas, jagung mempunyai palatabilitas 98 g/ekor/hari, sedangkan palatabilitas 

LM adalah 89 g/ekor/hari. Menurut Adama et al. (2007) palatabilitas mempunyai 

korelasi positif dengan konsumsi pakan. Semakin palatabel suatu bahan pakan, 

maka semakin banyak jumlah bahan pakan tersebut yang dikonsumsi. 

Penggantian tepung jagung dengan LM dibandingkan dengan penggantian 

tepung jagung dengan LMF dalam pakan menunjukkan adanya pengaruh tidak 

nyata terhadap konsumsi pakan ayam pedaging (kontras 2). Besarnya rata-rata 

konsumsi pakan pada kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan LM 

dan kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan LMF masing-masing 

sebesar 2415,2 g/ekor dan 2443,7 g/ekor.  

Kelompok pakan penggantian tepung jagung dengan LMF secara numerik 

memiliki konsumsi pakan yang lebih tinggi daripada kelompok pakan 

penggantian tepung jagung dengan LM. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

bentuk fisik pakan kedua kelompok perlakuan tersebut. Limbah mie pada 

kelompok perlakuan LMF berbentuk pellet, sedangkan limbah mie pada 

kelompok perlakuan LM berbentuk mash. Menurut Murtidjo (1992) bentuk fisik 

pakan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, dimana bentuk pellet lebih disukai 
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daripada bentuk mash. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penggunaan limbah 

mie dalam kelompok pakan perlakuan penggantian tepung jagung dengan LM, 

maka terjadi kecenderungan penurunan konsumsi pakan.  

Terdapat pengaruh tidak nyata antar pakan perlakuan penggantian tepung 

jagung dengan LM (kontras 3 – 5). Namun secara numerik, konsumsi pakan 

cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya tingkat penggantian 

tepung jagung dengan LM. Konsumsi pakan tertinggi pada kelompok pakan 

perlakuan ini dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung 

dengan LM sebanyak 25 % (P1) yaitu 2442,4 g/ekor, sedangkan konsumsi 

terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan 

LM sebanyak 100 % (P4) yaitu 2404 g/ekor. Penurunan konsumsi pakan tersebut 

disebabkan palatabilitas pakan. Semakin tinggi kandungan LM dalam pakan, 

maka palatabilitasnya semakin menurun.  

Pengaruh tidak nyata juga terdapat pada antar pakan perlakuan 

penggantian tepung jagung dengan LMF (kontras 6 – 8). Namun secara numerik, 

konsumsi pakan cenderung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

tingkat penggantian tepung jagung dengan LMF. Konsumsi pakan tertinggi pada 

kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian 

tepung jagung dengan LMF sebanyak 100 % (P8) yaitu 2498,5 g/ekor, sedangkan 

konsumsi terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung 

jagung dengan LMF sebanyak 50 % (P6) yaitu 2418,1 g/ekor. 

Meningkatnya konsumsi pakan pada kelompok perlakuan pakan tersebut 

disebabkan adanya peningkatan kandungan protein. Kandungan protein 

meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat penggantian tepung jagung 
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dengan LMF. Menurut Adama et al. (2007) kandungan protein dalam pakan 

berbanding lurus dengan konsumsi pakan. Semakin tinggi kandungan protein pada 

batasan tertentu, maka semakin banyak jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Kandungan protein masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 8. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Pertambahan Bobot Badan 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 10. Nilai PBB 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P8 (1485,6 ± 70,24) 

g/ekor, P0 (1462,3 ± 103,18) g/ekor, P7 (1456,9 ± 48,86) g/ekor, P6 (1416,3 ± 

33,16) g/ekor, P1 (1402,8 ± 21,63) g/ekor, P5 (1398,0 ± 109,59) g/ekor, P2 (1384,6 

± 136,29) g/ekor, P3 (1351,7 ± 116,90) g/ekor, dan P4 (1183,2 ± 98,553) g/ekor. 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot badan, maka 

dilakukan analisis statistik. 

 

Gambar 2. Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan terhadap  

                        pertambahan bobot badan ayam pedaging 

   

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 13. menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan. 
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Hal ini disebabkan perbedaan konsumsi protein masing-masing perlakuan. 

Konsumsi protein disajikan pada Tabel 12. Menurut Anggorodi (1995) tingkat 

protein pakan berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan. Hal 

ini terjadi karena protein merupakan zat pembangun sel-sel tubuh. 

Uji antar kelompok perlakuan dengan uji kontras dapat dilihat pada 

Lampiran 14, menunjukkan bahwa perlakuan dengan penggantian tepung jagung 

memberikan pengaruh tidak nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian 

tepung jagung (kontras 1). Rata-rata PBB ayam pedaging yang diberi pakan tanpa 

penggantian tepung jagung dan pakan dengan penggantian tepung jagung masing-

masing sebesar 1462,3 g/ekor dan 1384,9 g/ekor. PBB tertinggi dicapai pada 

ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LMF sebanyak 100 % 

(P8), yaitu 1485,6 g/ekor, sedangkan PBB terendah dicapai pada ayam yang diberi 

pakan pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 100 % (P4), yaitu 

sebesar 1183,2 g/ekor. 

Adanya pengaruh yang tidak nyata terhadap PBB ayam pedaging 

disebabkan konsumsi pakan yang hampir sama antara pakan tanpa penggantian 

tepung jagung dan pakan dengan penggantian tepung jagung.  Menurut Moritz et 

al., (2002) salah satu yang memengaruhi besar kecilnya PBB ayam pedaging 

adalah konsumsi pakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging, maka konsumsi pakan memiliki korelasi positif terhadap PBB. Semakin 

tinggi konsumsi pakan, menyebabkan semakin tinggi pula PBB. Semakin rendah 

konsumsi pakan, maka menyebabkan semakin rendahnya PBB ayam pedaging. 

Penggantian tepung jagung dengan LM dalam pakan menunjukkan adanya 

pengaruh sangat nyata terhadap PBB dibandingkan dengan penggantian tepung 
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jagung dengan LMF (kontras 2). Besarnya rata-rata PBB pada kelompok 

perlakuan penggantian tepung jagung dengan LM dan kelompok perlakuan 

penggantian jagung dengan LMF masing-masing sebesar 1330,6 g/ekor dan 

1439,2 g/ekor. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal konsumsi protein 

kedua kelompok pakan tersebut (Tabel 12), pengaruh tersebut juga dikarenakan 

kandungan tepung daun kelor dan tepung kuyit pada kelompok perlakuan pakan 

penggantian tepung jagung dengan LMF. 

Menurut Jonni dkk. (2008) tepung daun kelor memiliki kandungan asam 

amino yang seimbang yang dapat mengefisienkan pembentukan jaringan tubuh 

terutama daging. Ditinjau dari meningkatnya kandungan tepung kunyit dalam 

pakan, peningkatan PBB tersebut disebabkan karena kunyit mengandung 

curcumin yang mempunyai daya antibakteri yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen terutama pada saluran pencernaan sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan (Susilowati dkk., 1985).  

Tabel 12. Konsumsi protein masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Konsumsi protein (g/ekor) 

Starter Finisher Kumulatif 

P0 181,1 308,1 489,2 

P1 182,3 302,3 484,5 

P2 185,8 299,7 485,5 

P3 185,2 322,8 508,0 

P4 192,6 314,2 506,7 

P5 179,1 302,4 481,5 

P6 179,6 315,2 494,8 

P7 186,3 327,0 513,3 

P8 195,0 346,0 541,0 

 

Terdapat pengaruh tidak nyata antar pakan perlakuan penggantian tepung 

jagung dengan LM (kontras 3 – 5). Namun pada tingkat penggantian tepung 

jagung dengan LM sebanyak 75 % (P3), PBB tersebut menurun secara nyata. 
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Penurunan yang lebih nyata terdapat pada ayam yang diberi pakan dengan tingkat 

penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak  100 % (P4). Secara numerik, 

PBB cenderung semakin menurun seiring dengan menigkatnya tingkat 

penggantian tepung jagung dengan LM. PBB tertinggi pada kelompok pakan 

perlakuan ini dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung 

dengan LM sebanyak 25 % (P1) yaitu 1402,8 g/ekor, sedangkan konsumsi 

terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan 

LM sebanyak 100 % (P4) yaitu 1183,2 g/ekor.  

Apabila dilihat dari konsumsi protein masing-masing perlakuan, semakin 

tinggi tingkat penggantian tepung jagung, maka semakin meningkat konsumsi 

proteinnya dan berdampak pada semakin meningkatnya PBB ayam pedaging. 

Namun hal ini tidak sejalan pada kelompok perlakuan pakan penggantian tepung 

jagung dengan LM. Berdasarkan Gambar 2. dapat dilihat bahwa terjadi korelasi 

negatif antara konsumsi protein dengan PBB. Semakin tinggi tingkat penggantian 

tepung jagung dengan LM, justru menurunkan PBB. Hal ini disebabkan kualitas 

protein yang terkandung dalam LM. Protein yang terkandung dalam LM 

merupakan protein dalam bentuk glutelin. Anggorodi (1995) menyatakan bahwa 

protein glutelin umumnya defisiensi terhadap satu atau lebih asam amino atau 

mempunyai beberapa zat yang mengurangi ketersediaan asam amino. Faktor lain 

penyebab dari menurunnya bobot badan tersebut adalah bentuk pakan. Semakin 

tinggi tingkat penggantian tepung jagung dengan LM maka semakin tinggi pula 

persentase pakan berbentuk mash. Pakan berbentuk pellet lebih efisien dalam 

membentuk daging dibandingkan dengan pakan berbentuk mash (Anonymous, 

2005). 
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Pengaruh tidak nyata juga terdapat pada antar pakan perlakuan 

penggantian tepung jagung dengan LMF (kontras 6 – 8). Namun secara numerik, 

PBB cenderung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat 

penggantian tepung jagung dengan LMF. PBB tertinggi pada kelompok pakan 

perlakuan ini dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung 

dengan LMF sebanyak 100 % (P8) yaitu 1485,6 g/ekor, sedangkan konsumsi 

terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan 

LMF sebanyak 25 % (P5) yaitu 1398 g/ekor. 

Secara numerik, naiknya PBB disebabkan naiknya kandungan dan 

konsumsi protein seiring dengan naiknya tingkat penggantian tepung jagung 

dengan LMF. Berdasarkan Tabel 12. konsumsi protein pada pakan P5 sampai 

dengan P8 memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hasnelly dan Kuntoro (2006) yang menyatakan bahwa tingkat 

konsumsi dan kandungan protein berbanding lurus dengan PBB ayam pedaging. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 10. Nilai 

konversi pakan tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P4 (2,01 ± 

0,19), P3 (1,81 ± 0,11), P1 (1,74 ± 0,01), P0 (1,74 ± 0,06), P5 (1,73 ± 0,03), P2 

(1,72 ± 0,04), P6 (1,71 ± 0,03), P8 (1,68 ± 0,03), dan P7 (1,67 ± 0,02). Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan, maka dilakukan analisis 

statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 15. menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan. Hal ini 
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disebabkan tidak adanya perbedaan dalam hal konsumsi pakan, namun terdapat 

perbedaan PBB pada masing-masing perlakuan. Menurut Ahmad dan Elfawati 

(2008) konversi pakan adalah angka banding dari jumlah pakan yang dikonsumsi 

dibagi dengan berat badan yang diperoleh. 

 

Gambar 3.  Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan terhadap 

konversi pakan ayam pedaging 

 

Uji antar kelompok perlakuan dengan uji kontras dapat dilihat pada 

Lampiran 16, menunjukkan bahwa perlakuan dengan penggantian tepung jagung 

memberikan pengaruh tidak nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian 

tepung jagung (kontras 1). Rata-rata konversi pakan ayam pedaging yang diberi 

pakan tanpa penggantian tepung jagung dan pakan dengan penggantian tepung 

jagung masing-masing sebesar 1,74 dan 1,76. Konversi pakan tertinggi dicapai 

pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 

100 % (P4), yaitu 2,01, sedangkan konversi pakan terendah dicapai pada ayam 

yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 75 % (P6), 

yaitu 1,76. 
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Adanya pengaruh tidak nyata terhadap konversi pakan disebabkan 

konversi pakan kelompok pakan perlakuan penggantian tepung jagung dengan 

LM lebih tinggi dibandingkan dengan konversi pakan perlakuan tanpa 

penggantian tepung jagung. Sebaliknya, konversi pakan kelompok pakan 

perlakuan penggantian tepung jagung dengan LMF lebih rendah dibandingkan 

dengan konversi pakan perlakuan tanpa penggantian tepung jagung. Sehingga, 

rata-rata konversi pakan kelompok perlakuan pakan penggantian jagung dengan 

LM dan LMF mendekati konversi pakan perlakuan tanpa penggantian tepung 

jagung.  

 Penggantian tepung jagung dengan LM dalam pakan menunjukkan 

adanya pengaruh sangat nyata terhadap konversi pakan dibandingkan dengan 

penggantian tepung jagung dengan LMF (kontras 2). Besarnya rata-rata konversi 

pakan pada kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan LM dan 

kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan LMF masing-masing 

sebesar 1,83 dan 1,70. Semakin tinggi tingkat penggantian tepung jagung dengan 

LMF maka ada kecenderungan semakin rendah konversi pakannya. Hal tersebut 

disebabkan meningkatnya kandungan protein pakan seiring dengan meningkatnya 

tingkat penggantian tepung jagung dengan LMF. Menurut Adama et al. (2007) 

kandungan protein dalam pakan berkorelasi negatif terhadap konversi pakan. 

Menurut Rasyaf (2007) protein banyak dibutuhkan untuk proses pembentukan 

jaringan tubuh yang baru. 

Faktor lain yang menyebabkan lebih rendahnya konversi pakan ayam yang 

diberi pakan LMF dibandingkan dengan LM adalah adanya kandungan tepung 

kunyit pada LMF. Menurut Bintang dan Nataamijaya (2004) tepung kunyit 
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mengandung curcumin yang berfungsi merangsang dinding kantung empedu 

mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas yang 

mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang berguna untuk 

meningkatkan pencernaan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. 

Reksowardoyo dkk. (2004) melaporkan bahwa pemberian tepung kunyit dosis 

terendah (0,25 %) dalam pakan dapat memengaruhi konversi pakan 11,75 % lebih 

baik dibandingkan dengan pakan kontrol. 

Perlakuan antar jenis pakan penggantian tepung jagung dengan LM  

menunjukkan pengaruh  sangat nyata terhadap konversi pakan (kontras 3 – 

kontras 5). Konversi pakan tertinggi pada kelompok perlakuan pakan ini dicapai 

pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 

100 % (P4), yaitu 2,01, sedangkan konversi pakan terendah dicapai pada ayam 

yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 50 % (P2), 

yaitu 1,72. Semakin tinggi tingkat penggantian jagung dengan LM maka ada 

kecenderungan semakin tinggi pula konversi pakannya. Hal ini dikarenakan 

hampir samanya konsumsi pakan antar perlakuan penggantian tepung jagung 

dengan LM, namun PBB semakin menurun seiring dengan bertambahnya tingkat 

penggantian tepung jagung dengan LM. Penyebab menurunnya bobot badan 

tersebut adalah bentuk pakan. Semakin tinggi tingkat penggantian tepung jagung 

dengan LM maka semakin tinggi pula persentase pakan berbentuk mash. Pakan 

berbentuk pellet lebih efisien dalam membentuk daging dibandingkan dengan 

pakan berbentuk mash (Anonymous, 2005). 

   Perlakuan antar jenis pakan penggantian tepung jagung dengan LMF 

menunjukkan pengaruh tidak nyata terhadap konversi pakan (kontras 6 – kontras 
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8). Konversi pakan tertinggi pada kelompok perlakuan pakan ini dicapai pada 

ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LMF sebanyak 25 % 

(P5), yaitu 1,73, sedangkan konversi pakan terendah dicapai pada ayam yang 

diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 75 % (P6), yaitu 

1,67. Secara numerik, konversi pakan menurun seiring dengan meningkatnya 

tingkat penggantian tepung jagung dengan LMF. Konversi yang semakin menurun 

menandakan bahwa pakan yang digunakan semakin baik. Selain karena 

meningkatnya kandungan tepung kunyit, faktor lain yang memengaruhi 

menurunnya konversi pakan adalah meningkatnya kandungan tepung daun kelor 

dalam pakan. Menurut Jonni dkk. (2008) daun kelor memiliki taraf keseimbangan 

asam amino yang baik, sehingga membuat pemanfaatan protein pakan lebih baik, 

yang ditandai dengan meningkatnya PBB ayam pedaging, walaupun konsumsi 

pakan antar tiap perlakuan hampir sama. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Kulit Kaki 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 10. Nilai warna 

kulit kaki tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P8 (4,48 ± 

0,24), P7 (4,30 ± 0,16), P6 (4,28 ± 0,33), P5 (4,08 ±) 0,21, P0 (3,84 ± 0,13), P2 

(3,68 ± 0,15), P1 (3,58 ± 0,30), P3 (2,03 ± 0,05), dan P4 (1,28 ± 0,16). Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap warna kulit kaki, maka dilakukan 

analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 17. menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap warna kulit kaki. Hal ini 
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disebabkan adanya perbedaan dalam hal kandungan karoten pada masing-masing 

pakan perlakuan. 

Uji antar kelompok perlakuan dengan uji kontras dapat dilihat pada 

Lampiran 18, menunjukkan bahwa perlakuan dengan  penggantian tepung jagung 

memberikan pengaruh sangat nyata dibandingkan dengan pakan tanpa 

penggantian tepung jagung (kontras 1). Rata-rata nilai warna kulit kaki ayam 

pedaging yang diberi pakan tanpa penggantian tepung jagung dan pakan dengan 

penggantian tepung jagung masing-masing sebesar 3,83 dan 3,45. Nilai warna 

kulit kaki tertinggi dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian jagung 

dengan LMF sebanyak 100 % (P8) sebesar yaitu 4,48, sedangkan nilai warna kulit 

kaki terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung 

dengan LM sebanyak 100 % (P4), yaitu1,28. 

 

Gambar 4. Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan terhadap  

      warna kulit kaki ayam pedaging 

 

Adanya pengaruh sangat nyata tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan 

antara kandungan karoten pakan tanpa penggantian tepung jagung dengan pakan 

perlakuan penggantian tepung jagung dengan LM dan LMF. Rata-rata kandungan 
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karoten pakan (periode starter) tanpa penggantian tepung jagung, kelompok 

pakan penggantian tepung jagung dengan LM, dan kelompok pakan penggantian 

tepung jagung dengan LMF berturut-turut adalah 0,14 %, 0,08 %, dan 2,32 %, 

sedangkan pada periode finisher berturut-turut adalah 0,14 %, 0,09 %, dan       

2,33 %. Warna kuning sangat dipengaruhi oleh konsentrasi deposit pigmen 

karotenoid yang secara alami terdapat pada berbagai tanaman dan hewan (sebagai 

pigmen kuning dan pigmen merah) (Anonymous, 2008
e
). Kandungan karoten 

masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 8. 

Raghavan (2001) menyatakan bahwa sebagian besar karotenoid diserap di 

bagian atas usus halus bersama dengan senyawa lemak lainnya. Pada unggas, 

xanthofil diserap dalam saluran gastro-intestin menyatu dengan lipo-protein. 

Setelah diserap, karoten masuk dan diangkut dalam sirkulasi darah. Untuk 

selanjutnya dalam jumlah besar disimpan dalam kulit, bulu, jaringan lemak, dan 

kuning telur. Penimbunan karotenoid bisa dalam bentuk permanen atau dikonversi 

melalui berbagai jalur metabolik ke dalam bentuk canthaxanthin, astaxanthin atau 

guraxanthin. β-caroten setelah diserap akan menjalani proses transformasi 

menjadi vitamin A sehingga bagi ayam pedaging, β-caroten sangat penting untuk 

membantu pigmentasi pada kulit kaki. 

Penggantian jagung dengan LM dalam pakan menunjukkan adanya 

pengaruh sangat nyata terhadap warna kulit kaki dibandingkan dengan 

penggantian tepung jagung dengan LMF (kontras 2). Besarnya rata-rata warna 

kulit kaki pada kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan LM dan 

kelompok perlakuan penggantian tepung jagung dengan LMF masing-masing 

sebesar 2,63 dan 4,28. Pengaruh tersebut diduga karena LMF memiliki kandungan 
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curcumin yang berasal dari kunyit yang dapat memengaruhi pigmentasi kulit kaki 

ayam pedaging seperti pada jagung. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Reksowardoyo dkk. (2004) bahwa dalam rimpang kunyit mempunyai kandungan 

kimia salah satunya ialah zat warna curcumin yang merupakan salah satu senyawa 

dianilheptanoid 3 – 4 % yang terdiri dari curcumin, dihidrocurcumin, 

desmetocurcumin, dan bisdemestocurcumin,  

Terdapat pengaruh  tidak nyata antar pakan perlakuan penggantian tepung 

jagung dengan LM (kontras 3 – 5). Secara kualitas, warna kulit kaki semakin 

pucat seiring dengan menigkatnya tingkat penggantian tepung jagung dengan LM. 

Nilai warna kulit kaki tertinggi pada kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada 

ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 50 % 

(P2) yaitu 3,68, sedangkan nilai warna kulit kaki terendah dicapai pada ayam yang 

diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 100 % (P4) yaitu 

1,28. 

Menurunnya kualitas warna kulit kaki tersebut disebabkan oleh semakin 

tingginya tingkat penggantian tepung jagung dengan LM, maka persentase tepung 

jagung di dalam pakan semakin berkurang, sedangkan jagung merupakan sumber 

pigmen warna (xanthofil dan karoten). Pada Tabel 8. dapat dilihat bahwa 

kandungan karoten pakan semakin menurun seiring dengan menurunnya 

persentase tepung jagung dalam pakan. Salah satu bahan pakan yang memiliki 

kandungan pigmen warna yang tinggi adalah jagung (Anonymous, 2009).  

Terdapat pengaruh nyata antar kelompok pakan perlakuan penggantian 

tepung jagung dengan LMF (kontras 6 – 8). Nilai warna kulit kaki tertinggi dalam 

kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian 
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tepung jagung dengan LMF sebanyak 100 % (P8), yaitu 4,48, sedangkan nilai 

warna kulit kaki terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan penggantian 

tepung jagung dengan LMF sebanyak 25 % ( P5), yaitu 4,08.  

Tidak adanya pengaruh nyata disebabkan perbedaan kandungan karoten 

masing-masing perlakuan tidak terlalu nyata (Tabel 8). Kandungan karoten 

tersebut berbanding lurus dengan kecerahan warna kaki masing-masing 

perlakuan. Raghavan (2001) menyatakan bahwa sebagian besar karotenoid diserap 

di bagian atas usus halus maka, semakin banyak pembentukan vitamin A yang 

terjadi dalam tubuh ayam. Diantaranya adalah terdapat pada proses pigmentasi 

kulit kaki. 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap IOFC 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 10. Nilai IOFC 

tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P8 Rp. (7.614,- ± 446,-) , 

P7 Rp. (7.272,- ± 315,-), P2 Rp. (6.681,- ± 829,-), P3 Rp. (6.531,- ± 962,-), P6 Rp. 

(6.298,- ± 860,-), P1 Rp. (6.291,- ± 105,-), P0 Rp. (6.206,- ± 703,-), P5 Rp. (5.525,- 

± 952,-), dan P4 Rp. (5.537,- ± 1.126,-). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap IOFC, maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 19. menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh  sangat nyata (P<0,01) terhadap IOFC. Hal ini disebabkan 

perbedaan harga pakan yang sangat nyata pada masing-masing perlakuan. Selain 

itu terdapat juga perbedaan konversi pakan yang sangat nyata. Menurut Amri 

(2008) IOFC erat kaitannya dengan harga dari bahan pakan yang digunakan 

dengan konversi pakan. IOFC yang optimal dapat dicapai apabila harga bahan 
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pakan yang murah diikuti dengan konversi pakan yang optimal. Harga masing-

masing pakan perlakuan berdasarkan perhitungan disajikan pada Tabel 13.  

Tabel 13. Harga pakan masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Harga pakan (Rp/kg) 

Starter Finisher 

P0 4100 3600 

P1 3950 3450 

P2 3800 3300 

P3 3650 3150 

P4 3500 3000 

P5 3997 3497 

P6 3894 3395 

P7 3792 3292 

P8 3689 3189 

 

Uji antar kelompok perlakuan dengan uji kontras dapat dilihat pada 

Lampiran 20, menunjukkan bahwa perlakuan dengan penggantian tepung jagung 

memberikan pengaruh tidak nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian 

tepung jagung (kontras 1). Rata-rata IOFC ayam pedaging yang diberi pakan 

tanpa penggantian jagung dan pakan dengan  penggantian tepung jagung masing-

masing sebesar Rp. 6.206,- dan Rp. 6.444,-. IOFC tertinggi dicapai pada ayam 

yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LMF sebanyak 100 % (P8), 

yaitu Rp. 7.614,-, sedangkan IOFC terendah dicapai pada ayam yang diberi pakan 

penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 100 % (P4), yaitu Rp. 5.337,-. 

Pengaruh tidak nyata ini disebabkan IOFC kelompok pakan perlakuan 

penggantian tepung jagung dengan LM lebih rendah dibandingkan dengan IOFC 

perlakuan tanpa penggantian jagung. Sebaliknya, IOFC kelompok pakan 

perlakuan penggantian tepung jagung dengan LMF lebih tinggi dibandingkan 

dengan IOFC perlakuan tanpa penggantian tepung jagung. Sehingga, rata-rata 
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konversi IOFC kelompok perlakuan pakan penggantian tepung jagung dengan LM 

dan LMF mendekati IOFC perlakuan tanpa penggantian tepung jagung. 

 

Gambar 5. Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan terhadap                  

      IOFC ayam pedaging 

 

Penggantian tepung jagung dengan LM dalam pakan menunjukkan adanya 

tidak nyata terhadap IOFC dibandingkan dengan penggantian tepung jagung 

dengan LMF (kontras 2). Besarnya rata-rata IOFC pada kelompok perlakuan 

penggantian tepung jagung dengan LM dan kelompok perlakuan penggantian 

tepung jagung dengan LMF masing-masing sebesar Rp. 6.210,- dan Rp. 6.677.,-.  

Apabila ditinjau dari segi harga, harga pakan semakin menurun seiring 

dengan meningkatnya penggunaan LM dalam pakan, baik pada pakan periode 

starter maupun finisher. Pengaruh tidak nyata tersebut disebabkan oleh harga 

kelompok perlakuan pakan penggantian tepung jagung dengan LM yang lebih 

murah daripada harga kelompok perlakuan pakan penggantian tepung jagung 

dengan LMF. Namun, apabila ditinjau berdasakan konversi pakan, maka konversi 

pakan kelompok perlakuan pakan penggantian tepung jagung dengan LMF jauh 
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lebih baik dibandingkan dengan konversi pakan kelompok perlakuan pakan 

penggantian tepung jagung dengan LM.  

Perlakuan antar jenis pakan penggantian jagung dengan LM menunjukkan 

pengaruh tidak nyata terhadap IOFC (kontras 3 – kontras 5), namun pada tingkat 

penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 100 % (P4), IOFC menurun 

secara nyata. IOFC tertinggi dalam kelompok perlakuan pakan ini dicapai pada 

ayam yang diberi pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 50 % 

(P2), yaitu Rp. 6.681,-, sedangakan IOFC terendah dicapai pada ayam yang diberi 

pakan penggantian tepung jagung dengan LM sebanyak 100 % (P4), yaitu         

Rp. 5.531,-.  

Apabila ditinjau dari harga (Tabel 13) maka, harga pakan semakin 

menurun seiring dengan meningkatnya tingkat penggantian tepung jagung dengan 

LM. Hal ini disebabkan harga LM yang lebih murah daripada harga tepung 

jagung. Harga LM dan tepung jagung yang digunakan dalam penelitian ini 

masing-masing Rp. 1.500,-/kg dan Rp. 2.500,-/kg. IOFC tertinggi (P2) disebabkan 

oleh harga yang semakin murah yang diikuti oleh konversi pakan yang paling 

rendah di antara kelompok perlakuan pakan penggantian tepung jagung dengan 

LM lainnya. Namun, pada pakan P3 dan P4, IOFC menurun kembali. Walaupun 

harga kedua pakan perlakuan ini lebih murah daripada harga pakan perlakuan P2, 

namun konversi pakan kedua pakan perlakuan ini lebih tinggi, sehingga 

mengakibatkan rendahnya IOFC kedua pakan perlakuan tersebut. 

Perlakuan antar jenis pakan penggantian tepung jagung dengan LMF 

menunjukkan pengaruh sangat nyata terhadap IOFC (kontras 6 – kontras 8). IOFC 

pada tingkat penggantian tepung jagung dengan LMF sebanyak 100 % (P8) tidak 
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terjadi peningkatan IOFC secara nyata. Namun, secara numerik IOFC perlakuan 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut 

menandakan bahwa secara ekonomis perlakuan P8 dapat menghasilkan pendapatan 

kotor yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pendapatan 

kotor yang tinggi tersebut disebabkan oleh tingkat konsumsi pakan yang rendah 

akan tetapi pertambahan bobot badannya tinggi, sehingga konversi pakan dan 

IOFC-nya optimal. Peningkatan nilai IOFC pada P0 sampai dengan P3 disebabkan 

penggunaan tepung jagung yang semakin menurun persentasenya dalam pakan. 

Begitu pula dengan peningkatan IOFC pada P5 sampai dengan P8. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Penggantian tepung jagung dengan limbah mie fortifikasi lebih baik 

daripada penggantian tepung jagung dengan limbah mie dalam pakan 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

2. Penggantian tepung jagung dengan limbah mie fortifikasi sebanyak 100 % 

menghasilkan penampilan produksi yang paling baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa ketika harga jagung 

mahal agar menggunakan limbah mie fortifikasi 100 % sebagai pengganti tepung 

jagung. 
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Lampiran 1. Skema pembuatan limbah mie fortifikasi  

  

Limbah mie 

Grinding 

Limbah mie (mash) 

T. kunyit T. daun kelor 

Limbah mie fortifikasi (mash) 

- 89 % Limbah mie 

- 10 % T. daun kelor 

- 1 % T. kunyit 

Pelleting 

Limbah mie 

fortifikasi (pellet) 
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Lampiran 2. Skema penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pakan  Ayam Pedaging 

Tanpa Penggantian 

tepung jagung 

Penggantian  tepung 

jagung dengan LM 

Penggantian tepung 

jagung dengan LMF 

 

P1 

25 % 

P2 

50 % 

 

P3 

75 % 

 

P4 

100 % 

P5 

25 % 

 

P6 

50 % 

P7 

75 % 

P8 

100 % 

P0 

0 % 

 

Konsumsi 

pakan 

Income over feed cost 

(IOFC) 

 

Warna kulit 

kaki 

Pertambahan 

bobot badan 

Konversi 

pakan 

Ayam Pedaging umur 1 – 35 hari 
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Lampiran 3. Koefisien keragaman bobot badan ayam pedaging umur 1 hari yang      

digunakan dalam  penelitian 

 

Ayam ke- Bobot Awal (g) (x - x¯) (x - x¯)² 

1 36,40 -1,82 3,30 

2 36,50 -1,72 2,94 

3 35,70 -2,52 6,33 

4 37,20 -1,02 1,03 

5 35,50 -2,72 7,37 

6 40,00 1,78 3,19 

7 36,90 -1,32 1,73 

8 39,60 1,38 1,92 

9 38,60 0,38 0,15 

10 36,80 -1,42 2,00 

11 43,10 4,88 23,86 

12 39,70 1,48 2,20 

13 42,20 3,98 15,88 

14 40,90 2,68 7,21 

15 35,50 -2,72 7,37 

16 40,40 2,18 4,77 

17 37,90 -0,32 0,10 

18 42,80 4,58 21,02 

19 37,90 -0,32 0,10 

20 38,70 0,48 0,23 

21 39,90 1,68 2,84 

22 36,50 -1,72 2,94 

23 36,20 -2,02 4,06 

24 40,70 2,48 6,17 

25 38,80 0,58 0,34 

26 36,80 -1,42 2,00 

27 35,90 -2,32 5,36 

28 39,90 1,68 2,84 

29 35,90 -2,32 5,36 

30 36,30 -1,92 3,67 

31 36,80 -1,42 2,00 

32 38,80 0,58 0,34 

33 37,00 -1,22 1,48 

34 38,90 0,68 0,47 

35 36,10 -2,12 4,47 

36 39,00 0,78 0,62 

37 40,30 2,08 4,35 

38 39,90 1,68 2,84 
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39 39,80 1,58 2,51 

40 38,80 0,58 0,34 

41 39,10 0,88 0,78 

42 41,10 2,88 8,32 

43 39,50 1,28 1,65 

44 40,90 2,68 7,21 

45 40,60 2,38 5,69 

46 36,10 -2,12 4,47 

47 41,00 2,78 7,75 

48 37,60 -0,62 0,38 

49 35,60 -2,62 6,84 

50 41,50 3,28 10,79 

51 38,70 0,48 0,23 

52 39,10 0,88 0,78 

53 35,70 -2,52 6,33 

54 41,10 2,88 8,32 

55 37,80 -0,42 0,17 

56 35,10 -3,12 9,70 

57 34,80 -3,42 11,66 

58 39,90 1,68 2,84 

59 36,70 -1,52 2,30 

60 40,10 1,88 3,55 

61 39,60 1,38 1,92 

62 36,90 -1,32 1,73 

63 39,40 1,18 1,40 

64 38,60 0,38 0,15 

65 37,50 -0,72 0,51 

66 39,40 1,18 1,40 

67 36,60 -1,62 2,61 

68 35,70 -2,52 6,33 

69 38,10 -0,12 0,01 

70 35,80 -2,42 5,83 

71 36,80 -1,42 2,00 

72 38,50 0,28 0,08 

73 37,70 -0,52 0,27 

74 38,70 0,48 0,23 

75 36,60 -1,62 2,61 

76 39,00 0,78 0,62 

77 36,30 -1,92 3,67 

78 38,50 0,28 0,08 

79 37,70 -0,52 0,27 

80 41,10 2,88 8,32 
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81 35,90 -2,32 5,36 

82 35,70 -2,52 6,33 

83 36,30 -1,92 3,67 

84 39,50 1,28 1,65 

85 37,80 -0,42 0,17 

86 36,40 -1,82 3,30 

87 39,50 1,28 1,65 

88 38,40 0,18 0,03 

89 38,50 0,28 0,08 

90 37,80 -0,42 0,17 

91 38,90 0,68 0,47 

92 36,80 -1,42 2,00 

93 37,70 -0,52 0,27 

94 38,50 0,28 0,08 

95 39,80 1,58 2,51 

96 37,30 -0,92 0,84 

97 37,90 -0,32 0,10 

98 39,80 1,58 2,51 

99 35,70 -2,52 6,33 

100 40,90 2,68 7,21 

101 38,50 0,28 0,08 

102 36,80 -1,42 2,00 

103 40,20 1,98 3,94 

104 37,90 -0,32 0,10 

105 35,80 -2,42 5,83 

106 37,60 -0,62 0,38 

107 38,60 0,38 0,15 

108 36,50 -1,72 2,94 

109 40,10 1,88 3,55 

110 40,00 1,78 3,19 

111 35,50 -2,72 7,37 

112 41,50 3,28 10,79 

113 35,90 -2,32 5,36 

114 34,50 -3,72 13,80 

115 37,20 -1,02 1,03 

116 36,80 -1,42 2,00 

117 41,00 2,78 7,75 

118 39,30 1,08 1,18 

119 39,50 1,28 1,65 

120 41,30 3,08 9,52 

121 35,50 -2,72 7,37 

122 37,70 -0,52 0,27 
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123 36,90 -1,32 1,73 

124 40,00 1,78 3,19 

125 35,90 -2,32 5,36 

126 37,90 -0,32 0,10 

127 39,50 1,28 1,65 

128 42,50 4,28 18,36 

129 42,10 3,88 15,09 

130 37,90 -0,32 0,10 

131 40,00 1,78 3,19 

132 38,40 0,18 0,03 

133 35,80 -2,42 5,83 

134 37,90 -0,32 0,10 

135 37,40 -0,82 0,66 

136 41,10 2,88 8,32 

137 37,90 -0,32 0,10 

138 39,60 1,38 1,92 

139 38,10 -0,12 0,01 

140 36,30 -1,92 3,67 

141 36,60 -1,62 2,61 

142 35,90 -2,32 5,36 

143 36,40 -1,82 3,30 

144 37,00 -1,22 1,48 

Jumlah 5503,00 524,67 

rata-rata 38,22 

 

3,64 

 
Standar deviasi (Sd) 

Sd = ������ ��!�"�
# $   

 = �%&'()*$'+  

 = 1,92 

Koefisien keragaman (KK) 

KK  = 
,-
�!  � .//�0 

 = 
$(1&
+2(&& � .//�0 

 = 5,01 % 

Kesimpulan : Nilai koefisien keragaman di bawah 10 % menunjukkan bobot 

badan relatif homogen 

 


