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ABSTRACT 
 

EFFECT OF RICE POLISHING LEVELS OF UTILIZATION 
IN FEED ON LAYER CHICKENS PERFORMANCE 

 
 

The research was carried out from May to June 2010 at Isman Layer Farm. 
Feed analysis was done in laboratory of Animal nutrition and Feed Sciences 
Faculty of Animal Husbandry, University of Brawijaya, Malang. The aim was to 
understand effects of rice polishing levels. Feed on layer chicken undersstonding 
the effect. 

The materials were 100 layer chicken of 30 weeks of age. The experiment 
methads arraged in Completely Randomized Design with 4 treatments, each 
treatment was repeated 5 times. The variables measured were feed consumption, 
hen day production, egg weight, egg mass, feed conversion, and Income Over 
Feed Cost.  

The results showed that levels of rice polishing did not significantly 
influence (P>0,05) hen day production,  egg mass, feed conversion and income 
over feed cost, and feed consumption and egg weitght. It minght be concluded that 
since the observed effect was not singnificant (p>0,05) rice poloshing might be 
used up to 40% in layer diet. 
 
Keywords: rice polishing, layer, performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



vii 
 

RINGKASAN 
 

PENGARUH LEVEL BEKATUL TERHADAP PENAMPILAN 
PRODUKSI AYAM PETELUR 

 
 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2010 di 
Peternakan Ayam Petelur Bapak Ismantoro di Blitar untuk penelitian lapang, 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang untuk analisis proksimat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan bekatul 
Berbagai Level Dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi Ayam Petelur. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pakan untuk 
meningkatkan penampilan produksi Ayam Petelur dan dapat diaplikasikan pada 
peternak Ayam sebagai bahan pakan Bekatul untuk mengurangi biaya produksi. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ekor ayam petelur 
betina umur 30 Minggu, bekatul, bahan pakan perlakuan. Metode yang digunakan 
adalah metode percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan empat perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang lima kali 
sehingga terdapat 20 unit percobaan dan setiap satu unit terdiri dari lima ekor 
ayam. Adapun variabel yang diteliti adalah konsumsi pakan, hen day production, 
berat telur, egg mass, konversi pakan, dan Income Over Feed Cost. Data hasil 
penelitian dianalisis dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan 
analisis ragam dan apabila terdapat perbedaan perlakuan diuji dengan uji Jarak 
Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Penggunaan bekatul 
Berbagai Level dalam pakan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) 
terhadap hen day production dimana jumlah tertinggi terdapat pada P1 (79,36 ± 
10,46 %), memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap egg mass 
dimana jumlah tertinggi terdapat pada P1 (48,0,5 ± 5,28 g), memberikan pengaruh 
yang tidak nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan dimana jumlah terendah 
terdapat pada P2 (2,48 ± 0,27) dan memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap income over feed cost dimana jumlah tertinggi terdapat 
pada P4 (Rp. 695,31), memberikan pengaruh yang tidak nyata (P<0,01) terhadap 
konsumsi pakan dimana jumlah terendah terdapat pada P2 (116,35 ± 1,25) dan 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat telur 
dimana jumlah tertinggi terdapat pada P4 (61,77 ± 2,71). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Penggunaan 
bekatul Berbagai Level Dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi Ayam 
dengan level bekatul 40 % dalam pakan tidak bebeda nyata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar lahan digunakan 

untuk pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam mencukupi 

kebutuhan pokok pangan bagi seluruh masyarakat. Produk-produk seperti daging, 

telur dan susu menjadi produk unggulan sehingga permintaan akan kebutuhan 

produk tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat namun tidak ditunjang 

dari kenaikan jumlah produk peternakan.  

Secara umum, populasi ayam petelur tahun 2008 mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, populasi ayam petelur 

berjumlah 111,5 Juta ekor dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 116,5 Juta 

ekor. Peningkatan populasi ayam petelur akan berimbas pada peningkatan 

produksi telur dari ayam petelur. Pada tahun 2007, produksi telur ayam petelur 

berjumlah 991 ribu ton dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 994 ribu ton 

(Departemen Pertanian, 2009). Namun data lain menunjukkan terjadi impor telur 

pada awal tahun 2009 dimana pada bulan Januari, Februari dan Maret 2009, 

Indonesia mengimpor telur ayam sebanyak 0,8 ton, 13,12 ton dan 54,2 ton (BPS, 

2009). Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan produksi 

telur ayam petelur secara Nasional namun masih belum dapat mencukupi 

kebutuhan telur dalam negeri.  

Untuk mengurangi ketergantungan impor telur unggas maka perlu 

dilakukan peningkatan produktivitas khususnya pada pemeliharaan unggas 
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petelur. Peningkatan produktivitas unggas petelur khususnya ayam petelur dapat 

dilakukan dengan menigkatkan populasi ayam petelur, penggunaan bahan pakan 

tambahan dan intensifikasi pemeliharaan. Pemeliharaan ayam petelur memiliki 

potensi yang besar apabila dikembangkan di Indonesia karena keberadaan ayam 

petelur telah menyebar di seluruh penjuru Indonesia. 

Dalam meramu pakan ayam petelur, peternak pada umumnya 

menggunakan tiga bahan pakan yaitu jagung, bekatul dan konsentrat komersial. 

Saat ini penggunaan bekatul menjadi salah satu bahan pakan yang sangat diminati 

oleh para peternak. Bekatul merupakan bahan pakan sumber energi yang mudah 

diperoleh di Indonesia serta harganya relatif murah, terutama di saat harga jagung 

mahal dan harga bekatul murah, peternak meningkatkan porsi bekatul melebihi 

standar, hingga 40 %, dengan harapan mampu menekan biaya pakan. Padahal 

dengan meningkatnya komposisi bekatul dalam pakan, serat kasar akan meningkat 

dan dapat defisien terhadap beberapa zat makanan tertentu. Namun efek tersebut 

masih belum difahami oleh peternak karena tidak adanya hasil-hasil penelitian 

yang menjelaskan efek penggunaan bekatul dengan level yang tinggi.  

 Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh penggunaan bekatul berbagai 

level dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang didasarkan 

pada pengukuran konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), egg mass, berat 

telur, konversi pakan, dan income over feed cost (IOFC). 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu bagaimana pengaruh penggunaan bekatul berbagai level dalam pakan 

terhadap penampilan produksi ayam petelur. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan bekatul berbagai 

level dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang batas maksimal penggunaan 

bekatul yang masih dapat di toleran terhadap penampilan produksi ayam petelur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Ayam petelur di Indonesia umumnya sebagai penghasil telur dan 

dipelihara secara modern. Tujuan kebanyakan peternak memelihara ayam petelur 

karena pemeliharaan ayam yang mudah, murah dan menguntungkan. Jawa Timur 

merupakan salah satu sentra peternakan ayam di Indonesia yang berpusat di 

Kabupaten Blitar. Di Indonesia, pemeliharaan ayam petelur kebanyakan 

menggunakan pola intensif atau dikandangkan. Dengan pola ini, ayam petelur  

dikandangkan dan diberi pakan yang sesuai dengan kebutuhannya setiap hari. 

Ayam petelur  yang memperoleh zat makanan yang cukup akan menghasilkan 

telur yang produktif dan berkualitas. Berbagai macam bahan pakan dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan ayam petelur. Untuk 

praktisnya peternak banyak menggunakan campuran bekatul, jagung dan 

konsentrat sebagai bahan pakan ayam petelur.  

Jagung mempunyai keunggulan dan kaya energi dan betakaroten sehingga 

warna kuning telur menjadi lebih pekat. Sedangkan kelemahan jagung adalah 

pada saat musim panen jagung harganya cukup murah, tetapi diwaktu tidak panen 
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harga jagung dua kali lipat harga waktu panen. Solusinya perlu bahan pakan 

alternatif yang lebih murah misalnya bekatul. Kandungan nutrisi bekatul lebih 

rendah dari jagung, Namun bukan tidak mungkin penurunan produksi tersebut 

masih menguntungkan peternak. 

Bekatul merupakan bahan pakan yang berasal dari hasil samping yang 

diperoleh dari lapisan luar beras pecah dalam proses penyosohan terakhir untuk 

menghasilkan beras, mengandung bagian endosperm dan sedikit bagian kulit 

pecah gabah (Ciptadi dan Nasution, 1976). Peternak biasanya memberikan 10-20 

% bekatul dalam pakan ayam petelur. Kendalanya adalah keberadaan bekatul 

sendiri bergantung pada masa panen padi. Dengan demikian harga bekatul juga 

fluktuatif sebagaimana jagung. Bukan tidak mungkin pada saat harga jagung 

mahal harga bekatul justru murah, karena musim panen yang berbeda. 

Di sisi lain, harga jagung selalu menunjukkan tren kenaikan karena saat ini 

jagung bukan hanya digunakan sebagai bahan pakan melainkan juga bersaing 

dengan pangan manusia. Beberapa negara bahkan menggunakan jagung sebagai 

bahan baku pembuatan bahan bakar terbarukan (etanol) pengganti minyak bumi 

dan gas alam. Berdasarkan pengamatan peneliti, harga jagung selalu lebih mahal 

dibandingkan harga bekatul. Di saat ketersediaan jagung menipis, harga jagung 

akan melambung tinggi, di saat itu peternak menaikkan level bekatul dalam pakan 

ayam petelur. Peternak berprinsip bahwa dengan meningkatkan level bekatul, 

biaya produksi pakan akan dapat ditekan atau menurun. Namun peternak tidak 

mengetahui sampai seberapa tinggi level bekatul dapat diberikan dalam pakan 

ayam petelur sehingga tidak mempengaruhi penampilan produksi ayam petelur. 

Hal ini dikarenakan semakin tinggi level bekatul yang digunakan dalam pakan 
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maka semakin tinggi kandungan serat kasar dan zat antinutrisi khususnya asam 

fitatnya. 

Asam Fitat dalam bekatul merupakan zat antinutrisi yang mempengaruhi 

penyerapan mineral khususnya fosfor di dalam saluran pencernaan ayam petelur. 

Pitat merupakan gugus siklik yang terdiri dari 6 grup fosfat. Kandungan pitat di 

dalam tanaman khususnya pada jenis sereal seperti padi dan limbahnya serta 

leguminosa berfungsi sebagai cadangan fosfor. Hampir 2/3 fosfor yang ada pada 

bekatul berikatan dengan pitat. Selain pada mineral fosfor, pitat mengikat pada 

mineral terutama pada ion bervalensi 2 seperti magnesium, kalsium, besi dan 

seng. penurunan ketersediaan mineral dan dapat mempengaruhi produksi telur dan 

menghambat pertumbuhan ternak.  

 
1.6 Hipotesis 

Penggunaan bekatul berbagai level dapat mempengaruhi penampilan 

produksi ayam petelur antara lain konsumsi pakan, hen day production, berat 

telur, egg mass, konversi pakan, dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Petelur 

  Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus 

untuk diambil telurnya. Dari mula unggas liar, adalah berasal dari ayam hutan dan 

itik liar yang ditangkap, didomestikasi, dipelihara diseleksi secara ketat ditujukan 

pada produksi telur atau daging yang banyak. Ayam yang terseleksi untuk tujuan 

produksi daging dikenal dengan ayam pedaging, sedangkan untuk produksi telur 

dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna kulit 

telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur cokelat. 

Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan ayam 

petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek 

dibuang dan sifat baik dipertahankan (“terus dimurnikan”), hingga ditemukan 

ayam petelur unggul (Anonymous, 2000). 

 Fase pemeliharaan ayam petelur dimulai dari fase starter yaitu pada saat 

ayam berumur 0-6 minggu dan fase grower umur 6-18 minggu dan pereode fase 

layer yaitu umur 18 keatas NRC (1994). Oleh karena ada kenaikan bobot badan 

dan bobot telur dan mencapai puncak pada umur 28-30 minggu, setelah itu 

produksi telur dengan perlahan menurun sampai pada 65% yaitu pada umur 82 

minggu (Sjofjan, 2003). 
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2.2 Bekatul 

Beras merupakan salah satu jenis bahan pangan bagi manusia. Beras 

diperoleh dari padi yang telah melalui proses pemisahan antara kulit dan berasnya. 

Dalam pemrosesan padi diperoleh dedak padi sebagai limbahnya. Dedak padi 

yang merupakan bahan pakan ternak. Dapat dibedakan 2 jenis yaitu dedak padi 

(rice bran) dan bekatul (rice polishing). Dedak padi merupakan bahan yang 

dihasilkan pada pemrosesan pertama sedangkan bekatul merupakan bahan yang 

dihasilkan pada proses terakhir. Kandungan nutrisi antara dedak padi dan bekatul 

berbeda. Namun dari teksturnya dapat diketahui bahwa dedak padi mengandung 

lebih banyak sekam. Sekam tidak dapat dicerna oleh ternak sehingga memiliki 

kandungan nutrisi yang rendah. Di lain pihak Sutawi (2007) membaginya dalam 

kelas berdasarkan mutunya yaitu dedak kasar, dan bekatul. Dedak kasar terdiri 

dari pecahan kulit gabah. Sebagai bahan pakan, dedak kasar nilai nutrisinya 

rendah, kadar proteinnya sangat rendah yaitu 3,1 % dan memiliki daya cerna yang 

sangat rendah pula. sedangkan bekatul mengandung pecahan-pecahan menir halus 

dengan kandungan protein 12 %, lemak kasar 13 % dan serat kasar 3 %. 

Sinurat (1999) melaporkan bahwa para peternak ayam petelur umumnya 

memberikan dedak padi sebesar 30%. Pemberian diatas 30 % dapat menurunkan 

produksi telur namun pertimbangan ekonomis mungkin lebih menguntungkan bila 

menggunakan kadar dedak yang tinggi dalam ransum. Bekatul diperoleh dari hasil 

sisa ikutan pabrik pengolahan beras khususnya bagian asah/slep/polish. Bekatul 

lebih sedikit mengandung selaput perak dan kulit serta lebih sedikit mengandung 

vitamin B1, tetapi banyak bercampur dengan pecahan-pecahan kecil lembaga 

beras (menir) (Anonymous, 2006). Bekatul merupakan bahan pakan yang 
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memiliki kandungan zat makanan yang baik dilihat dari keseimbangan protein, 

energi, vitamin dan mineral. Bekatul memiliki asam amino lisin dan metionin 

yang baik bila dibandingkan dengan bahan pakan sumber energi lain seperti 

jagung dan gandum. Bekatul juga memiliki kecernaan nutrisi total (TDN) yang 

baik, setara dengan jagung.  

Bekatul memiliki kandungan nutrisi yang paling baik karena bekatul 

mengandung lebih banyak kulit ari yang memiliki kandungan energi yang tinggi. 

Bekatul mengandung lemak yang tinggi serta serat kasar yang rendah bila 

dibandingkan dengan dedak padi. Tingkat palatabilitas bekatul lebih tinggi 

dibandingkan dengan dedak padi sehingga mempengaruhi harga bekatul yang 

lebih tinggi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara penamaan dedak padi dan bekatul. Dari 100 % limbah padi yang 

dihasilkan, sekitar 70 % adalah bekatul dan 30 % adalah dedak padi.  Kandungan 

zat nutrien bekatul dapat dilihat pada Tabel.1. 

 

2.3 Pakan Ayam Petelur 

Menurut Rasyaf (2004) pakan ayam petelur merupakan berbagai bahan 

pakan yang memenuhi syarat untuk diberikan pada ayam petelur dalam memenuhi 

kebutuhan nutrisinya. Ada beberapa kriteria bahan pakan yang sebaiknya 

digunakan sebagai pakan ayam petelur yaitu: 

1. Bahan pakan yang digunakan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. 

2. Ketersedian dari bahan pakan tersebut. 

3. Bahan pakan tersebut memiliki harga yang sesuai dengan kualitasnya 
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 Konsumsi pakan dan kebutuhan protein ayam petelur dipengaruhi oleh 

bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, perkandangan, ada atau 

tidaknya pemotongan paruh, luas ruang untuk ayam, air minum, tingkat penyakit 

dalam kandang dan kandungan energi dalam pakan (Wahyu, 1997). Pakan yang 

diberikan pada ayam harus seimbang dan diformulasikan sedemikian rupa, 

sehingga pakan dan zat makanan yang terkandung didalamnya baik macam, 

jumlah dan proporsinya memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kondisi dan 

tujuan pemeliharaan dan sesuai dengan standard zat makanan yang dibutuhkan. 

Untuk mengetahui kebutuhan zat makanan ayam petelur dapat dilihat pada 

Tabel.1. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Petelur 

Nutrisi Unit 
Strain Telur Putih Strain Telur Coklat 

0-6 6-12 12-18 > 18 0-6 6-12 12-18 > 18 

Energi kkal 2850 2850 2900 2900 2800 2800 2850 2850 

Protein % 18 16 15 17 17 15 14 16 

As. Linoleat % 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kalsium % 0,9 0,8 0,8 2 0,9 0,8 0,8 1,8 

Fosfor % 0,4 0,8 0,8 2 0,9 0,8 0,8 1,8 

Vitamin A IU 1500 1500 1500 1500 1420 1420 1420 1420 

Vitamin D IU 200 200 200 300 190 190 190 280 

Vitamin K Mg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,47 0,47 0,47 0,47 

Sumber : NRC ( 1994 ) 

 
 

2.4 Kosumsi Pakan 

 Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa 

pakan atau angka yang menunjukkan rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi 

seekor ayam sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Beberapa peneliti 

melaporkan bahwa konsumsi ayam petelur dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal (lingkungan). Faktor internal meliputi umur 
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dan status produksi, variasi antar genotip (Classen and Stevens, 1995), bobot 

badan, pertambahan bobot badan, aktivitas dan produksi telur (Amrullah, 2003). 

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan antara lain suhu 

dan kelembapan lingkungan kandang (Swick, 2001), kesehatan dan status stres, 

interaksi antar zat makanan serta kandungan zat makanan dalam pakan, terutama 

kandungan energi metabolis (EM), manajemen pemberian pakan berkaitan dengan 

jumlah dan waktu pemberian pakan, program penyinaran tambahan dan kondisi 

bulu (NRC, 1994 ; Wahyu, 1997). 

 Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik dengan jumlah 

konsumsi pakan. Apabila kandungan energi dalam pakan tinggi, konsumsi pakan 

cenderung rendah dan sebaliknya apabila energi di dalam pakan rendah, konsumsi 

pakan akan meningkat (Scott et al., 1992).  

 

2.5 Konversi Pakan 

 Pakan yang diberikan pada ayam petelur dikatakan efisien apabila dapat 

dikonsumsi sepenuhnya oleh ayam tersebut. Sebagai tolak ukur usaha peternakan 

ayam petelur tersebut efisien atau tidak, dapat diukur dengan melihat nilai 

konversi pakannya. Konversi pakan didefinisikan oleh Indarto (1990) sebagai 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan atau produksi telur total dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, nilai 

konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan yakni 

menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah pakan menjadi 

sejumlah produk dalam satuan waktu tertentu, baik untuk produksi daging 

maupun telur (Anggorodi, 1985). 
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 Rumus konversi pakan menurut Rasyaf (1993) adalah sebagai berikut 

(kg)Diperoleh  yangTelur  Produksi

(kg)Telur  Produksiuntuk  Dihabiskan yangPakan 
    Pakan Konversi  

Angka konversi pakan yang tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang 

kurang efisien, sebaliknya angka yang mendekati 1 berarti penggunaan pakan 

makin efisien (Siregar dkk., 1980). 

North (1979) menyatakan bahwa konversi pakan dapat bervariasi 

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

lingkungan. Selanjutnya Jull (1982) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi konversi pakan. Semakin rendah 

pertambahan bobot badan akan dapat meningkatkan konversi pakan. Davies 

(1982) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan 

adalah bentuk fisik pakan, bobot badan, kandungan zat makanan dalam pakan, 

suhu lingkungan dan jenis kelamin. 

 

2.6 Hen Day Production (HDP) 

Rasyaf (1993) menjelaskan bahwa masa bertelur dihitung sejak unggas 

mencapai 5 % HDP hingga lebih rendah dari 50 % HDP. Hen Day Production 

(HDP) atau produksi telur harian merupakan jumlah telur yang dihasilkan pada 

hari itu oleh sejumlah ternak dibagi dengan jumlah ternak yang dipelihara. Lebih 

lanjut Kurniawan (2001) menjelaskan bahwa HDP adalah ukuran efisiensi teknis 

produksi telur yang membandingkan antara produksi telur hari itu dengan jumlah 

ayam yang hidup hari tersebut. 
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Rumus HDP adalah 

% 100  x  
Ada yang AyamJumlah 

Itu HariTelur Jumlah 
    HDP %  

Masa produktif ayam petelur dimulai pada umur 18 minggu ke atas atau 

pada saat masa layer (Rasyaf. 1995). Ayam petelur yang normal mampu bertelur 

250 – 300 butir per tahun (Marhiyanto, 2004). 

 

2.7 Egg mass 

 Amrullah (2004) menjelaskan bahwa penggunaan massa telur (egg mass) 

dibandingkan jumlah telur merupakan cara menyatakan perbandingan kemampuan 

produksi antar kelompok atau galur unggas akibat pemberian pakan dan program 

pengelolaan yang lebih baik. Untuk menghitung massa telur pertama kali harus 

diketahui bobot telur rata-rata dari kelompok tersebut, lalu rumus yang dapat 

digunakan untuk menghitung massa telur yang dihasilkan per hari adalah: 

P x W = M 

dimana P adalah HDP, W adalah bobot telur rata-rata dalam satuan gram/butir dan 

M setara dengan massa telur per ekor per hari dalam gram. 

Egg mass dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain genetik, tingkatan 

dewasa kelamin, umur, beberapa obat dan beberapa zat makanan (Anggorodi, 

1985).  

 

2.8 Income Over Feed Cost 

 Income Over Feed Cost atau IOFC adalah hasil penjualan produksi telur 

dikurangi dengan biaya pakan yang dikonsumsi selama periode pemeliharaan 
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(Ulfa, 2003). Sedangkan Herwintono dkk. (2001) menjelaskan IOFC adalah 

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pakan. Pendapatan merupakan hasil 

produksi sedangkan biaya pakan adalah jumlah biaya pakan yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan kilogram produksi telur. Menurut Rasyaf (1995), rumus 

IOFC dapat ditulis sebagai berikut: 

IOFC = (Berat Telur/kg x Harga Telur/kg) – (Konsumsi Pakan x Biaya Pakan/kg). 

Tabel 2. Kandungan Proksimat Dedak Padi dan Bekatul 

Kandungan prosimat Dedak padi Bekatul 

Bahan kering (%) 91 90 

Protein Kasar (%) 12,9 12,2 

Lemak Kasar (%) 11,4 11 

EnergiMetabolis (kkal/kg) 2980 3090 

Profil Asam Amino   

Arginin (%) 0,96 0,78 

Glisin (%) 0,7 0,71 

Serin (%) 1,59 1,36 

Histidin (%) 0,35 0,24 

Isoleusin (%) 0,35 0,41 

Leusin  (%) 0,91 0,8 

Lisin (%) 0,59 0,57 

Metionin (%) 0,26 0,22 

Sistein (%) 0,27 0,1 

Phenilalanin (%) 0,6 0,46 

Profil Mineral   

Kalsium (%) 0,07 0,05 

Fosfor (%) 1,50 0,31 

Potasium (%) 1,73 0,06 

Seng (mg/kg) 30 - 

Profil Vitamin   

Biotin (mg/kg) 0,42 0,61 

Kholin (mg/kg) 1135 1237 

Folat (mg/kg) 2,2 0,2 

Niasin (mg/kg) 293 520 

Asam Linoleat (%) 3,57 3,58 

As. Pantotenat (mg/kg) 23 47 

Riboflavin (mg/kg) 2,5 1,8 

Thiamin (mg/kg) 22,5 19,8 

Vitamin E (µg/kg) 60 90 

Sumber : NRC (1994) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Ayam petelur  milik Bapak 

Ismantoro Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Blitar. Untuk analisis proksimat 

bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur Strain Isa 

Brown umur 30  minggu sebanyak 100 ekor. Pengamatan dilakukan selama 60 

hari. Dengan rataan egg mass masa adaptasi sebesar 52.71 ± 3.59 g dan koefisien 

keragaman sebesar 6.81% pada lampiran 1. 

Kandang yang digunakan adalah kandang battery yang terbuat dari bambu 

dengan ukuran 25 x 35 x 35 (panjang x lebar x tinggi). Secara keseluruhan petak 

kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum yang terbuat dari 

pipa yang dibelah menjadi dua bagian. Peralatan lain yang digunakan adalah egg 

tray dan timbangan untuk menimbang pakan dan telur. 

 Bahan pakan yang digunakan terdiri dari jagung, bungkil kedelai, minyak 

kelapa, tepung batu, meteonin, dan lisin diperoleh dari beberapa toko bahan pakan 

yang ada di Kota Blitar, kecuali bekatul yang diperoleh dari penggilingan padi di 

tempat penelitian. Adapun komposisi dan kandungan zat makanan  ayam petelur 

dapat dilihat pada Tabel 3. Pakan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
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pakan basal, yang diformulasikan sesuai dengan perlakuan. Pemberian air minum 

diberikan secara ad libitum.  

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan Penelitian  

Bahan Pakan 
GE PK LK SK Ca* P* Lis* Met* Trip* 

(Kkal/kg) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Jagung 4276,22 8,95 4,94 3,18 0,02 0,28 0,26 0,18 0,06 

Bekatul 3538,89 9,35 13,69 12,83 0,05 1,31 0,57 0,22 0,13 

Bungkil kedelai 2944,12 47,93 2,49 4,48 0,29 0,65 2,69 0,62 0,74 

MBM 3571,65 46,08 11,6 2,72 10 5,1 2,61 0,69 0,27 

PMM 4471,67 62,18 11,78 0,88 3 1,7 3,1 0,99 0,37 

Sumber : Hasil analisis proksimat Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang. 

  

Tabel 4. Bahan Pakan yang Digunakan selama Penelitian 

Bahan Pakan Persentase (%) 

P1 P2 P3 P4 

Jagung
 

54,39 44,46 34,53 24,6 

Bekatul
 

10 20 30 40 

Bungkil Kedelai
 

15,14 15,07 15, 14,93 

Meat and Bone Meal
 

5 5 5 5 

Poultry Meat Meal 3 3 3 3 
Tepung Batu 8,38 8,38 8,38 8,38 
Minyak kelapa 3 3 3 3 

DL-Metionin 0,2 0,2 0,2 0,2 
L-lisin 0,25 0,25 0,25 0,25 

Sel-plex 0,03 0,03 0,03 0,03 

Premix 0,61 0,61 0,61 0,61 

 Kandungan Zat Makanan 

Energi metabolis (Kkal/kg)* 2739 2703 2689 2675 

Protein kasar (%)* 18 18 18 18 

Serat kasar (%)* 2,76 2,89 3,11 3,53 

Lemak kasar (%)* 4,18 4,99 6,14 8,22 

Ca (%)* 3,51 3,52 3,54 3,55 

P (%)** 0,67 0,79 0,91 1,01 

Lisin (%)** 1,12 1,15 1,15 1,16 

Metionin (%)** 0,66 0,66 0,67 0,67 

Keterangan: * zat makanan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada analisis proksimat bahan 
pakan.  

                   ** zat makanan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada tabel NRC(1994).  

 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan masing-masing 

perlakuan diulang lima kali sehingga terdapat 20 unit percobaan dan setiap satu 
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unit terdiri dari 5 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan 100 ekor. 

Adapun perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P1  : Pakan basal yang mengandung 10 % bekatul 

P2   : Pakan basal yang mengandung 20 % bekatul 

P3  : Pakan basal yang mengandung 30 % bekatul 

P4  : Pakan basal yang mengandung 40 % bekatul 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Peubah yang diamati dan diukur pada setiap perlakuan terhadap produktivitas 

dicerminkan pada variabel berikut: 

1. Konsumsi pakan (ekor/hari) adalah angka yang menunjukkan rata-rata 

jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam selama penelitian sesuai 

dengan periode pemeliharaan yang diukur setiap hari (Marhiyanto, 2004). 

2.       Produksi telur harian atau Hen Day Production (HDP), dihitung setiap hari   

dengan satuan yang digunakan adalah persen (%) (Kurniawan, 2001). 

%100
 ada yang ayam 

(butir)itu  hari telur produksi 
HDP X  

3. Berat telur merupakan berat satu butir telur rataan dalam satu kandang 

(Anggorodi, 1985). Satuan berat telur adalah butir. 

4. Egg mass atau massa telur merupakan hasil kali antara berat telur dengan 

HDP (Amrullah, 2004). Satuan egg mass adalah ekor/hari. 

5. Konversi pakan, merupakan angka yang menunjukkan kemampuan ternak 

untuk mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi. Konversi 

pakan dihitung tiap 1 minggu sekali (Anggorodi, 1985). 



17 

 

(kg) al telur totproduksi

(kg)pakan  konsumsi
Pakan  Konversi  

6.    Income over feed cost (IOFC) yang merupakan pendapatan setelah dikurangi 

dengan biaya pakan (Herwintono, 2001).  

 

3.5 Analisis Data 

 Data dari penelitian ini dianalisis dengan analisis ragam dalam Rancangan 

Acak Lengkap. Apabila ada perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1992). 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Bekatul merupakan bahan pakan yang berasal dari hasil samping yang 

diperoleh dari lapisan luar beras pecah dalam proses penyosohan terakhir 

untuk menghasilkan beras. 

2.  Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk 

diambil telurnya. 

3.  IOFC adalah hasil penjualan produksi telur dikurangi dengan biaya pakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data rataan konsumsi pakan, HDP, konversi pakan, berat telur, egg mass 

dan IOFC selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel . 4 Rataan Konsumsi Pakan, HDP, Berat Telur, Egg Mass, Konversi 

Pakan dan IOFC selama penelitian. 

Variabel 
Perlakuan 

 P1 P2 P3 P4 

Konsumsi 

Pakan (g/ekor) 

 117,38  ± 1,50 116,35  ± 1,25 116,48  ± 1,14 117,5 ±  0,49 

HDP (%)  79,36 ± 10,46 76,50 ± 9,26 76,57 ±  6,50 66,89 ± 2,43 

Berat Telur 

(g/butir) 

 60,74 ±  1,81 61,56 ± 1,51 61,06 ±  2,67 61,77 ±  2,71 

Egg Mass (g)  48,05 ±  5,28 47,02 ±  5,66 46,66 ±  2,63 41,24 ±  1,39 

Konversi Pakan  2,49 ± 0,27a 2,48 ±  0,27a 2,58 ±0,15a 2,89 ± 0,15b 

IOFC (Rupiah)  175.04 ± 61.35  177.70 ± 66.54 184 ± 30.66 127 ± 17.01 

Keterangan = a-b dalam baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa konsumsi pakan tertinggi pada perlakuan P1 

(117,38 ± 1,50 g/ekor), lalu P4 (117,5 ± 0,49 g/ekor), P2 (116,35 ± 1,25 g/ekor), P3 

(116,48 ± 1,14 g/ekor) dan konsumsi pakan terendah terdapat pada perlakuan P2 

(116,35 ± 1,25 g/ekor). Untuk mengetahui pengaruh penambahan bekatul 

berbagai level dalam pakan ayam petelur dilakukan analisis statistik. 

 Analisis statistik pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa penambahan 

bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan ayam petelur. Faktor yang  mempengaruhi konsumsi 

pakan adalah kandungan energi  pakan, serat kasar, dan lemak kasar (Parakkasi, 

1990). Diduga, penurunan energi metabolis pakan dari 2739 kkal/kg untuk level 

bekatul terendah yaitu 10 % menjadi 2675 kkal/kg untuk level bekatul tertinggi 

atau 40 % masih dalam batas toleransi mengingat ayam petelur biasanya diberikan 
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pakan secara terbatas. Hal ini juga masih sesuai dengan standard SNI bahwa 

kebutuhan minimal energi metabolis untuk ayam petelur adalah 2650 kkal/kg 

(BSN, 2006).  

Sinurat (1999) menjelaskan bahwa serat kasar dalam pakan yang tinggi 

akan menurunkan konsumsi pakan. Wahju (1985) Menjelaskan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa unggas yang diberi pakan dengan kandungan serat 

kasar tinggi akan mengalami penurunan dalam jumlah konsumsi pakannya ayam.  

Sedangkan dalam penelitian ini kandungan serat kasarnya cukup rendah antara 

2,76 % sampai 3,53 %, masih sesuai dengan batas maksimal menurut SNI adalah 

7 % (BSN, 2006).  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap HDP 

Tabel 4 menunjukkan bahwa HDP tertinggi terdapat pada perlakuan P1 

(79,36 ± 10,46 %), lalu P3 (76,57 ± 6,50 %), P2 (76,50 ± 9,26 %), dan HDP 

terendah terdapat pada perlakuan P4 (66,89 ± 2,43 %). Untuk mengetahui 

pengaruh penambahan bekatul berbagai level dalam pakan ayam petelur dilakukan 

analisis statistik. 

Analisis statistik pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa penambahan 

bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05)  

terhadap HDP ayam petelur. Hasil penelitian yang memberikan efek tidak berbeda 

nyata ini didukung oleh hasil rataan konsumsi pakan yang tidak memberikan 

perbedaan nyata, sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi telur. Faktor 

utama yang mempengaruhi produksi telur adalah jumlah pakan yang di konsumsi 

dan kandungan zat makanan dalam pakan (Amrullah, 2003). Tetapi secara 
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numerik, ada kecenderungan bahwa dengan semakin meningkatnya level bekatul 

maka HDP semakin menurun.  

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Berat Telur 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa berat telur terendah terdapat pada perlakuan 

P1 (60,74 ± 1,181 g), lalu P3 (61,06 ± 2,67 g), P2 (61,56 ± 1,51 g) dan berat telur 

tertinggi P4 (61,77 ± 2,71 g). Berat telur ayam ini sudah sesuai dengan pendapat 

Srigandono (1992) dan Shen (1985) yang menyatakan bahwa telur ayam beratnya 

sekitar 55 - 60 g. Untuk mengetahui pengaruh penambahan  bekatul berbagai level 

dalam pakan ayam petelur terhadap berat telur dilakukan analisis statistik. 

Analisis statistik pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa penambahan 

bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05)  

terhadap berat telur ayam petelur. Hasil penelitian yang memberikan efek tidak 

berbeda nyata ini didukung oleh hasil rataan konsumsi pakan yang tidak 

memberikan perbedaan nyata, sehingga tidak berpengaruh terhadap berat telur. 

Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur adalah jumlah pakan yang di 

konsumsi dan kandungan zat makanan dalam pakan (Amrullah, 2003).  

Secara numerik, berat telur juga sama walaupun kandungan bekatul dalam 

pakan meningkat. Dalam penelitian ini, pada tingkat penggunaan bekatul 40 % 

pakan mengandung lemak kasar 8,22 % dan paling tinggi bila dibandingkan 

dengan kandungan lemak kasar pakan perlakuan yang lain sehingga berat telur P4 

menunjukkan rataan yang paling tinggi pula. Diduga ada pengaruh kandungan 

lemak pakan yang semakin meningkat dengan meningkatkan kandungan bekatul 

dalam pakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sohail, et al. (2003) yang 
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melaporkan bahwa level lemak dalam pakan berpengaruh nyata meningkatkan 

berat telur. Pernyataan ini di dukung juga oleh NRC (1994) yang menyatakan 

bahwa lemak pada pakan selama produksi telur akan meningkatkan berat telur. 

Besar telur dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya : sifat genetis, tingkatan 

dewasa kelamin, umur, obat-obatan, penyakit (misalnya coccidiosis) dan pengaruh 

makanan (Anonymous, 2005) 

 

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Egg Mass 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa egg mass tertinggi terdapat pada perlakuan 

P1 (48,05 ± 5,28 g), lalu P2 (47,02 ± 5,66 g), P3 (46,66  ± 1,63 g), sedangkan egg 

mass terendah terdapat pada perlakuan P4 (41, 24  ± 1,39  g). Untuk mengetahui 

pengaruh penambahan bekatul berbagai level dalam pakan ayam petelur dilakukan 

analisis statistik. 

 Analisis statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa penambahan 

bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05)  terhadap 

egg mass ayam petelur. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi hasil penelitian 

yang memberikan efek tidak berbeda nyata ini di dukung oleh hasil rataan 

konsumsi pakan yang tidak memberikan perbedaan nyata dan HDP yang tidak 

memberikan perbedaan nyata sehingga tidak berpengaruh terhadap egg mass. Egg 

mass merupakan rataan berat telur harian, sehingga persentase Hen Day 

Production mempengaruhi Egg Mass. Egg Mass, jika salah satu atau kedua faktor 

semakin tinggi maka Egg Mass semakin meningkat dan sebaliknya. Amrullah 

(2004) menjelaskan bahwa penggunaan variabel Egg Mass dibandingkan jumlah 

berat telur merupakan cara menyatakan perbandingan kemampuan produksi 
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bertelur antar kelompok unggas akibat pemberian pakan dan program pengelolaan 

yang baik.  

 Dalam penelitian ini, berat telur yang cenderung sama tetapi HDPnya 

secara numerik cenderung menurun mengakibatkan egg mass ayam petelur yang 

semakin menurun. Hal ini diduga terjadi karena ketidakseimbangan dalam TSAA 

menyebabkan penurunan HDP (Sohail, et al., 2002), sementara peningkatan 

lemak pakan juga membawa konsekwensi peningkatan berat telur (Sohail, et al., 

2003). 

 

4.5. Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa konversi pakan tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 (2,58 ± 0,15 g), lalu P4 (2,58 ± 0,15 g), P1 (2,49 ± 0,27 g), dan 

konsumsi pakan terendah terdapat pada perlakuan P2 (2,48 ± 0,27 g). Untuk 

mengetahui pengaruh penambahan  bekatul berbagai level dalam pakan ayam 

petelur dilakukan analisis statistik. 

 Analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa penambahan 

bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

Semakin kecil nilai konversi pakan maka akan semakin baik karena hal ini 

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

Dalam penelitian ini, konsumsi pakan masing-masing perlakuan yang sama diikuti 

oleh penurunan secara numerik produksi telur, sehingga konversi pakan 

meningkat walaupun secara statistik  tidak berbeda nyata. Ketaren (2002) 

menyatakan bahwa buruknya efisiensi penggunaan pakan pada ayam petelur 

diakibatkan oleh berbagai faktor termasuk faktor genetik, banyaknya pakan 
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tercecer dan kandungan gizi pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Rachmat 

(1985) yang berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penambahan 

berbagai level bekatul 10%, 20%, 30% dan 40% dalam pakan ayam petelur 

dihasilkan jumlah penggunaan pakan yang berbeda nyata, oleh sebab itu perlu 

kajian ekonominya. 

 

4.6. Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa Income Over Feed Cost (IOFC) tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 (Rp. 175.04 ± 61.35), lalu P2 (Rp.177.70 ± 66.54), P3 

(Rp. 184 ± 30.66) dan sedangkan IOFC terendah terdapat pada perlakuan P4 (Rp. 

127 ± 17.07). Untuk mengetahui pengaruh pemberian beberapa level bekatul 

dalam pakan ayam petelur dilakukan analisis statistik. 

 Analisis statistik pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa pemberian 

beberapa level bekatul dalam pakan ayam petelur memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata (P<0,01) terhadap IOFC. Adanya kecenderungan penurunan 

dan peningkatan konsumsi pakan dan konversi pakan dengan perlakuan ini dapat 

memberikan pengaruh terhadap IOFC. Secara numerik penggunaan bekatul dalam 

pakan hingga 30% IOFCnya semakin tinggi. Hal ini bisa terjadi karena konsumsi 

pakan ayam antar perlakuan cenderung sama namun terjadi perbedaan pada nilai 

HDP. 

 Selama penelitian berlangsung, pakan yang diperoleh dari UD Jatinom 

Blitar, pakan yang digunakan adalah jagung, Rp 2.575/kg, bekatul, Rp 1600/kg, 

bungkil kedelai, Rp 4400/kg, meat and bone meal, Rp 5400/kg, poultry meat 

meal, Rp 6400/kg, tepung batu, Rp 500, minyak kelapa, Rp 8500/kg, DL-
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metionin, L-lisin, Rp 56.000/kg, premix, Rp 38.000,  sel-plex Rp 75.000. 

Lampiran 7 diketahui bahwa harga pakan perlakuan yang paling mahal adalah 

perlakuan P1 sebesar Rp. 3421.23/kg dan perlakuan P4  yang paling murah Rp. 

3124.9/kg. Namun dari analisis statistik ternyata yang menunjukkan IOFC 

tertinggi didapat dari perlakuan P3. Hal ini dikarenakan pakan perlakuan P3 

dengan konsumsi pakan rendah namun produksi telur pada P3 juga lebih tinggi.  

Pakan merupakan komponen biaya terbesar (lebih dari 70 %) pada usaha 

beternak ayam. Oleh karena itu, pemberian pakan harus efisien, murah dan 

berkualitas. Namun pemberian pakan murah pada ayam harus diperhatikan bahwa 

pakan lebih murah belum tentu meningkatkan keuntungan usaha beternak ayam 

petelur dan pakan murah tidak ada artinya jika menyebabkan peningkatan jumlah 

pakan yang harus diberikan (Ranto, 2005).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bekatul dapat digunakan 

dalam pakan ayam petelur sampai level 30% tanpa mempengaruhi penampilan 

produksi. Konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), berat telur, Egg mas 

(FCR) dan Income Over Feed Cost (IOFC) ayam petelur 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk menggunakan bekatul sebanyak 30% dalam pakan 

karena mampu memberikan Income Over Feed Cost (IOCF) yang paling tinggi. 
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 Lampiran 1. Rataan Egg Mass selama Masa Adaptasi. 
Perlakuan Ulangan Egg mass (gr) 

P1 U1 54.55 
 U2 48.02 
 U3 52.50 
 U4 55.09 
 U5 59.07 
   

P2 U1 50.54 
 U2 46.08 
 U3 50.29 
 U4 57.30 
 U5 44.80 
   

P3 U1 52.80 
 U2 55.21 
 U3 54.91 
 U4 54.87 
 U5 51.14 
   

P4 U1 57.37 
 U2 52.80 
 U3 53.14 
 U4 50.54 
 U5 54.25 
   

Total 1054.29 
rataan 52.71 

Standar devisiasi 3.59 
Koefisien Keragaman 6.81 

 
 
 

Koefisien Keragaman =  
∑  

∑  x 100 % 

 

   =  
.
.

 x 100 % 
 
   = 6.81 % 
 
 
Kesimpulan: Rataan Egg Mass pada ayam yang digunakan dalam penelitian ini            

dapat dikatakn seragam dengan keefisien keragaman sebesar 6.81 %. 
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Lampiran 2. Analisis statistik konsumsi pakan selama penelitian 
Perlakuan  Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       
P1 118.17 118.15 118.65 119.93 116.96 586.88 117.38 1.50 
P2 114.34 117.50 117.25 116.10 116.56 581.74 116.35 1.25 
P3 116.32 115.07 115.76 117.83 117.42 582.40 116.48 1.14 
P4 118.20 117.24 117.01 117.28 117.86 587.58 117.52 0.49 
Total      2338.60   
 

Faktor Koreksi (FK) = rxt

yij
r

j

t

i

2

11











 

 =
20

60.2338 2

 

 
 = 273452.5 
 

      JK Total   = FKyij
r

j

t

i


 1

2

1
 

= (118.17)2 + (118.15)2 + ... + (117.86)2 - FK 
    = 273479340 – 273452.5 
    = 26.90 

JK Perlakuan  = FK
t

yij
r

j

t

ii 











2

1
 

 = (586.88)2+(581.74)2+(582.40)2+(587.58)2 – FK 
           5 
    =  273457.92 - 273452.5    
   
 = 5.416 

 
     JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan 
    = 21.49 

 
     KT Galat   = JK Galat 
        db galat 
    = 1.34 
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  F hitung   = KT Perlakuan 
          KT Galat 
    = 1.35 

 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 5.42 1.81 1.35 3.24 5.29 
Galat 16 21.49 1.34    
Total 19          
 

Kesimpulan      : Penambahan bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang 
tidak berbeda nyata terhadap berat telur ayam petelur  (P>0,05) 
terhadap konsumsi pakan sehingga untuk mengetahui perbedaan 
pengaruhnya digunakan analisis ragam 
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Lampiran 3. Analisis statistik HDP selama penelitian 
Perlakuan  Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       
P1 73.57 85.36 93.93 76.79 67.14 396.79 79.36 10.46 
P2 67.14 87.14 73.93 85.36 68.93 382.50 76.50 9.26 
P3 70.71 82.86 70.36 83.93 75.00 382.86 76.57 6.50 
P4 65.00 65.36 66.61 66.43 71.07 334.46 66.89 2.43 
Total      1496.61   

Faktor Koreksi (FK) = rxt

yij
r

j

t
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 =
20

61.1496 2

 

 
 = 111991.6  
 

      JK Total = FKyij
r

j

t
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 1

2

1
 

 = (73.57)2 + (85.36)2 + ... + (71.07)2 - FK 
 = 113411.7 – 111991.6 
 = 1420.12 
 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii 











2

1
 

 = (396.79)2+(382.50)2+(382.86)2+(334.46)2 – FK 
       5 
 =  112438.22 -111991.6    
   
 = 446.5737 
 
     JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
 = 973.55 

 
     KT Galat = JK Galat 
     db galat 
 = 60.85 
  
 
F hitung = KT Perlakuan 
       KT Galat 
    = 2.45 
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Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 446.57 148.86 2.45 3.24 5.29 
Galat 16 973.55 60.85    
Total 19          
 

Kesimpulan : Penambahan bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang 
tidak berbeda nyata terhadap HDP ayam petelur  (P>0,05) terhadap 
konsumsi pakan sehingga untuk mengetahui perbedaan 
pengaruhnya digunakan analisis ragam. 
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Lampiran 4. Analisis statistik berat telur selama penelitian 
Perlakuan  Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       
P1 60.90 58.39 59.82 61.32 63.28 303.71 60.74 1.81 
P2 63.38 60.83 59.55 62.65 61.38 307.79 61.56 1.51 
P3 60.67 58.45 64.05 58.55 63.59 305.32 61.06 2.67 
P4 61.58 66.14 60.12 61.98 59.04 308.87 61.77 2.71 
Total      1225.68   

 
 

Faktor Koreksi (FK) = rxt

yij
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 = 75115.02 

      JK Total = FKyij
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 = (60.90)2 + (58.39)2 + ... + (59.04)2 - FK 
 = 75198.40 – 75115.02 
 = 83.38 
 

JK Perlakuan = FK
t
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 = (303.71)2+(307.79)2+(305.32)2+(308.87)2 – FK 
       5 
 =  75118.3 – 75115.02    
   
 =  3.2835 
 
     JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
 = 80.10 
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     KT Galat = JK Galat 
     db galat 
 = 5.01 
 
     F hitung = KT Perlakuan 
        KT Galat 
 = 0.22 

 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 3.28 1.09 0.22 3.24 5.29 
Galat 16 80.10 5.01    
Total 19          

 
Kesimpulan : Penambahan bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap berat telur  (P>0,05) terhadap 
konsumsi pakan sehingga untuk mengetahui perbedaan 
pengaruhnya digunakan analisis ragam 
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Lampiran 5. Analisis statistik Egg mass selama penelitian 
Perlakuan  Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       
P1 44.77 49.78 55.16 47.06 42.48 240.25 48.05 5.28 
P2 42.56 52.92 44.01 53.43 42.19 235.11 47.02 5.66 
P3 42.96 48.53 44.98 49.26 47.58 233.32 46.66 2.63 
P4 40.04 43.19 39.83 41.20 41.96 206.22 41.24 1.39 
Total      914.90   

 

Faktor Koreksi (FK) = rxt
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 = (44.77)2 + (49.78)2 + ... + (41.96)2 - FK 
 = 42268.02 – 41852.5 
 = 415.52 
 

JK Perlakuan = FK
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 = (240.25)2+(235.11)2+(233.32)2+(206.22)2 – FK 
       5 
 =  14992.73 – 41852.5    
   
 =  140.2288 

 
     JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan 
    = 275.29 
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   KT Galat   = JK Galat 
                  db galat 
    = 17.21 
 
     F hitung   = KT Perlakuan 
          KT Galat 
    = 2.72 

 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 140.23 46.74 2.72 3.24 5.29 
Galat 16 275.29 17.21    
Total 19          

       
 
Kesimpulan : Penambahan bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap egg mass  ayam petelur  (P>0,05) terhadap 
konsumsi pakan sehingga untuk mengetahui perbedaan 
pengaruhnya digunakan analisis ragam. 
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Lampiran 6. Analisis statistik konversi pakan selama penelitian 
Perlakuan  Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       
P1 2.65 2.38 2.12 2.49 2.82 12.47 2.49 0.27 
P2 2.70 2.23 2.51 2.19 2.79 12.41 2.48 0.27 
P3 2.78 2.43 2.65 2.44 2.61 12.91 2.58 0.15 
P4 2.97 2.75 2.98 2.89 2.84 14.43 2.89 0.58 
Total      52.22   
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 = (12.47)2+(12.41)2+(12.91)2+(14.43)2 – FK 
              5 
 =  136.87 – 136.34      
 =  0.53 

 
     JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
 = 0.71 
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 KT Galat = JK Galat 
     db galat 
 = 0.044 
 
     F hitung = KT Perlakuan 
       KT Galat 
 = 4.0168 

 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0.05 0.1772 4.0168 3.24 5.29 
Galat 16 0.89 0.0442    
Total 19          

 
Kesimpulan : Penambahan bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap konversi pakan ayam petelur  (P<0,05) 
terhadap konsumsi pakan sehingga untuk mengetahui perbedaan 
pengaruhnya digunakan analisis ragam. 

 
 
                 0.0442 
SE=                                     =              0.00884                = 0.093921 
                     5 
 
JNT 1%  = SE x JND 5% 

= 0.093921 x 2.9 
= 0.281576 

JNT 1%  = SE x JND 5% 
                        =  0.093921 x 3.114 

 =  1.486  
JNT 1%           =  SE x JND 5% 
             =  0.093921 x 3.235 

 =  1.535 
          

 
JND 5 %     (Tabel Jarak Nyata untuk Uji Duncan) 
JNT  5 %     0.281        0.296       0.303 
 
Perlakuan Rataan notasi 
 

P2    2.48                 a 
P1    2.49                 a                                     
P3    2.58        a               
P4    2.89                    b 

 
 
 

 
 3.00 3.15 3.23 
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Lampiran 7. Analisis statistik IOFC selama penelitian 
Perlakuan  Ulangan Total Rataan Sd 

  1 2 3 4 5       
P1 132.93 193.18 268.01 171.56 109.51 875.19 175.04 61.35 
P2 130.89 244.70 138.49 255.44 118.97 888.49 177.70 66.54 
P3 140.56 211.44 127.94 135.25 192.46 922.39 184.48 30.66 
P4 111.13 151.94 112.27 127.94 135.25 638.53 127.71 17.01 
Total      3324.60   
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 = (132.93)2 + (193.18)2 + ... + (135.25)2 - FK 
 = 600456.77– 552647.72 
 = 47809.05 
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 = (875.19)2+(888.49)2+(922.39)2+(638.53)2 – FK 
                       5 
 =  562788.69 – 552647.72 
 
 =  10130.97 

 
    
 
  JK Galat     = JK Total – JK Perlakuan 
 = 37678.08 
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   KT Galat = JK Galat 
                            db galat 
  = 2354.88 
 
     F hitung  = KT Perlakuan 
                               KT Galat 
 = 1.434 

 
 
Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 10130.97 3376.99 1.434 3.24 5.29 
Galat 16 37678.08 2354.88    
Total 19          

 
Keterangan : Penambahan bekatul berbagai level memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap IOFC  ayam petelur  (P<0,01) terhadap 
konsumsi pakan sehingga untuk mengetahui perbedaan pengaruhnya 
digunakan analisis ragam. 
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