
33 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rangkuman data rata-rata konsumsi pakan, Hen Day 

Production, egg mass, konversi pakan dan Income Over Feed 

Cost yang dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pengaruh penambahan FML terhadap konsumsi 

pakan (g/ekor/hari), Hen Day Production (%), egg 

mass (g/ekor/hari), konversi pakan ayam petelur 

dan IOFC. 

 

Perla

kuan 

Variabel yang diamati  

Konsumsi 

pakan 

(g/ekor/ha

ri) 

Hen 

Day 

Produc

tion 

(%) 

Egg 

mass 

(g/ekor/

hari) 

Konversi 

pakan 

Income 

Over Feed 

Cost  (Rp) 

P0 114.0 ± 

6.9 

93.5 ± 

4.0 

56.3 ± 

2.4 

1.89 ± 

0.13 

306.8 ± 

32.7 

P1 120.3 ± 

4.0 

93.5 ± 

1.9 

57.4 ± 

0.9 

1.96 ± 

0.06 

301.9 ± 

14.4 

P2 118.3 ± 

4.4 

93.3 ± 

1.2 

57.9 ± 

1.7 

1.91 ± 

0.07 

319.9 ± 

17.9 

P3 117.9 ± 

7.4 

93.8 ± 

1.6 

58.1 ± 

1.6 

1.92 ± 

0.13 

321.1 ± 

27.8 

 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa penambahan FML 

dalam pakan ayam petelur menunjukkan rata - rata konsumsi 

pakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol. Rata - rata konsumsi pakan terendah (114.08 ± 6.9 

g/ekor/hari) pada perlakuan tanpa penambahan FML atau P0 
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sedangkan rata - rata konsumsi pakan tertinggi (120.32 ± 4.0 

g/ekor/hari) adalah pada perlakuan P1 yaitu perlakuan dengan 

penambahan 1.5 % FML. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan FML memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan konsumsi pakan ayam. Untuk mengetahui 

signifikasi perbedaan pengaruh perlakuan terhadap konsumsi 

pakan, maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan 

bahwa penambahan FML dalam pakan ayam petelur 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa semua perlakuan memberikan 

efek yang sama terhadap konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan yang relatif sama antara perlakuan 

ini disebabkan penambahan FML didalam pakan sampai 4.5 

% tidak mempengaruhi kandungan energi dan protein di 

dalam pakan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis 

proksimat, menunjukkan bahwa imbangan energi dan protein 

pada masing – masing pakan perlakuan relatif sama, seperti 

terlihat dalam Tabel 11.  

 Protein dan energi sangat berpengaruh terhadap 

jumlah konsumsi pakan, karena energi dalam pakan adalah 

salah satu faktor pembatas konsumsi.  Konsumsi pakan ayam 

petelur pada fase starter yaitu 1,08±0,05 kg per ekor, pada 

fase grower yaitu 4,14 ± 0,11 kg per ekor, pada fase layer 

yaitu 31,2 ± 1,12 kg per ekor (Mussawar et al., 2004). 

Konsumsi pakan per hari pada Hy-Line Brown rata-rata 

sebesar 114 g (Anonimous, 2010). Konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh strain, umur, keseimbangan nutrisi pakan, 

status kesehatan ayam, keterjangkauan pakan oleh ayam, dan 

temperatur lingkungan (Iji, 2005). 
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Tabel 11. Rata – rata pengaruh perlakuan terhadap energi dan 

konsumsi 

Perla

kuan 

                           

Konsumsi 

  

Pakan 

(g/ekor/

hari) 

Energi 

(Kkal/ek

or/hari) 

Protein 

(g/ekor/h

ari) 

Rasio energi 

dan protein 

P0 114.082 

± 6.92 

352,96 16,52 21,36 

P1 120.325 

± 4.08 

372,61 16,78 22,20 

P2 118.346 

± 4.49 

366,81 17,04 21,52 

P3 117.925 

± 7.40 

365,85 17,28 21,17 

 

Pakan yang mengandung energi metabolis 2.600 

kkal/kg konsumsi ayam 117 g/ekor/hari dan ketika energi 

dinaikkan menjadi 2.900 kkal/kg konsumsi ayam menurun 

menjadi 105 g/ekor/hari (Nesheim, 1979). Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat NRC (1994) bahwa imbangan energi 

di dalam zat makanan dalam pakan akan mempengaruhi 

konsumsi pakan. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan adalah energi pakan, serat kasar, kerapatan 

jenis atau kepadatan pakan dan lemak kasar (Parakkasi, 

1990). 

Suhu dan kelembaban lingkungan juga 

mempengaruhi tingkat konsumsi ayam petelur yang tidak 

optimal pada penelitian ini karena rata-rata suhu di kandang 
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selama penelitian 22,16 °C dengan kelembaban rata-rata 

58,11 %. Hal ini sesuai dengan suhu optimum yang 

dibutuhkan ayam yaitu 21 °C hingga 27 °C (North, 1990) 

tetapi kelembababan selama penelitian lebih tinggi dari 

standar yaitu 60 – 70 % (Anonimous, 2005). Data suhu dan 

kelembaban selama penelitian ditunjukkan pada Lampiran 1. 

Namun ada kecenderungan kenaikan konsumsi pakan 

pada perlakuan yang ditambah FML. Hal ini disebabkan 

karena penambahan FML pada pakan dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan mikrobia pada organ pencernaan, sehingga 

akan meningkatkan kecernaan serat pakan dan pasokan asam 

amino yang dibutuhkan. Dengan kandungan protein yang 

cukup tinggi dan berasal dari bahan utama cane mollases 

yang difermentasi, dalam industri pengolahan pakan ternak 

FML dapat diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif. 

Pemberian FML untuk menggantikan 3 protein pakan akan 

berakibat baik terhadap pertambahan berat badan, efisiensi 

penggunaan makanan, protein efisiensi ratio dan menurunkan 

biaya pakan (Anonimous, 2009). 

Pakan yang memiliki serat kasar tinggi dapat 

menurunkan nilai daya cerna pakan tersebut. Meskipun 

penggunaan FML dalam pakan tidak mempengaruhi 

kandungan energi pakan, tetapi dengan penggunaan FML 

dalam pakan sebagai aditif diharapkan mampu memberikan 

keuntungan dari segi biologis maupun ekonomis. Dari segi 

biologis konsumsi pakan, kultur khamir memberikan 

pengaruh yang signifikan. Hal ini diduga karena kandungan 

asam amino kultur khamir nyata kontribusinya di dalam zat 

makanaan lainnya (Shin, 1988), dan secara keseluruhan 

penggunaan ajitein dalam pakan tidak dapat memperbaiki KP, 
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tetapi pada tingkat penggunaan level tertentu, penggunaan 

ajitein dalam pakan dengan kandungan asam amino yang 

seimbang dapat memberikan pengaruh terhadap KP  ayam 

petelur. 

 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production 

(HDP) 

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa penambahan FML 

menunjukkan rata - rata Hen Day Production yang relatif 

sama dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Rata - rata 

Hen Day Production terendah (93.333 ± 1.289 %) pada 

perlakuan ketiga dengan penamahan FML atau P2. 

Sedangkan rata - rata Hen Day Production tertinggi (93.810 

± 1.603 %) adalah pada P3 yaitu perlakuan dengan 

penambahan 4.5 % FML. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan FML memberikan dampak positif terhadap  Hen 

Day Production. Untuk mengetahui signifikasi perbedaan 

pengaruh perlakuan terhadap Hen Day Production, maka 

dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa penambahan FML memberikan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap Hen Day Production. Hasil 

penelitian yang memberikan efek tidak berbeda nyata ini 

didukung oleh hasil rata - rata konsumsi pakan yang tidak 

memberikan perbedaan nyata, sehingga tidak berpengaruh 

terhadap produksi telur. Hal ini sesuai dengan penelitian yg 

dilakukan oleh Zakaria, 2010 bahwa penggantian sebagian 

porsi konsentrat komersial dalam formulasi ransum anjuran 

produsen pakan konsentrat yang bersangkutan (30% 
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konsentrat komersial, 20% dedak halus, dan 50% tepung 

jagung dasar bobot ransum segar) dengan FML sebanyak 5% 

secara statistik tidak menunjukkan pengaruh negatif terhadap 

produksi telur untuk parameter prosentase produksi telur per 

hari per kelompok maupun bobot telur per butir yang 

dihasilkan. Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur 

adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat 

makanan dalam pakan. Scott et al., (1992) menyatakan 

bahwa tinggi rendahnya konsumsi protein dan energi secara 

fisiologis berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan.  

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap Hen Day Production Tabel 10 

menunjukkan ada kenaikan Hen Day Production pada pakan 

perlakuan yang ditambah FML. Secara teoritis peningkatan 

kandungan PK dalam pakan dan konsumsi PK dapat 

meningkatkan produksi telur (Wahyu, 2004). Namun 

peningkatan kandungan PK pakan maupun konsumsi PK 

pada perlakuan P1 dan P2 dalam pengkajian ini (Tabel 9) 

belum dapat meningkatkan secara nyata rata-rata produksi 

telur yang dihasilkan. Hal ini kemungkinan dikarenakan baik 

kandungan pakan Po, P1, P2 maupun P3 masih dalam kisaran 

PK pakan yang telah direkomendasikan, dan juga berkaitan 

dengan tingkat konsumsi energi yang lebih rendah. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 

 Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa 

penambahan FML terhadap egg mass memberikan 

peningkatan yang positif, dimana egg mass tertinggi (58.194 

± 1.69 g/ekor) pada P3 atau perlakuan dengan penambahan 

4.5 % FML. Sedangkan egg mass terendah (56.379 ± 2.45 
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g/ekor) adalah P0 yaitu perlakuan kontrol tanpa penambahan 

FML. Hasil ini senada dengan hasil rata - rata Hen Day 

Production yang mengalami kecenderungan meningkat. Hal 

ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Hen Day 

Production akan semakin besar egg mass. Untuk mengetahui 

lebih lanjut signifikasi pengaruh perlakuan terhadap egg 

mass, maka dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap egg 

mass. Hal ini disebabkan FML memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan dan Hen Day 

Production. Egg mass merupakan rata – rata berat telur 

harian, sehingga persentase Hen Day Production akan 

mempengaruhi egg mass. Egg mass dipengaruhi oleh Hen 

Day Production dan berat telur, jika salah satu atau kedua 

faktor semakin tinggi maka egg mass juga semakin 

meningkat dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

perhitungan Hen Day Production dan berat telur ( P0 sebesar 

65,23 g, P1 sebesar 65,05 g, P2 sebesar 65,28 g dan P3 sebesar 

65,36 g), dimana pada P3 menghasilkan persentase nilai Hen 

Day Production dan berat telur tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya, sehingga nilai egg mass yang 

dihasilkan pada P3 juga lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. 

 

 Tabel 10 menunjukkan ada kenaikan egg mass pada 

pakan perlakuan yang ditambah FML. Walaupun konsumsi 

pakan dan kandungan zat makanan, baik energi, protein dan 

kalsium pada masing – masing pakan perlakuan relatif sama. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Glaves et al. (1997), bahwa 
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berat telur dipengaruhi oleh kandungan kalsium dan energi 

dalam pakan serta faktor lingkungan.  

Egg mass adalah perkalian antara persentase 

produksi telur dengan rata-rata bobot telur (Pritchard, 2005). 

 Rata-rata egg mass pada strain Hy-Line Brown yaitu 50,4 – 

55,3 g/hari (Hy-Line International, 2010) Berat telur sering 

dipakai sebagai kriteria seleksi untuk ayam petelur (Kabir 

dan Haque, 2010).  Penggolongan telur berdasarkan bobotnya 

ada enam, yaitu jumbo (68,5 – 70,8 g), extra large (63,8 – 

68,4 g), large (56,7 – 63,7 g), medium (49,6 – 56,6 

g), small (42,5 – 49,8 g), dan peewee (35,4 – 42,4 g) (USDA, 

2000). 

Bobot telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

genetik, umur induk, pakan, sistem pemeliharaan, dan 

lingkungan (Arthur dan O’Sullivan, 2010). Bobot telur 

semakin meningkat apabila umur ayam meningkat. 

Persentase bobot cangkang semakin menurun karena isi telur 

meningkat, akibatnya rasio cangkang dan isi telur menurun. 

Kelembaban yang semakin rendah menyebabkan bobot telur 

semakin menurun (Roberts dan Ball, 2003). Pakan yang 

mengandung EM terlalu tinggi, yaitu lebih dari 2800 kkal 

pada fase layer menyebabkan penurunan bobot telur 

(Harms et al., 2000). 

 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai konversi 

pakan mengalami peningkatan dengan penambahan FML, 

dimana konversi pakan tertinggi (1.968 ± 0.062) pada P1 

dengan penambhan FML 1.5 %. Sedangkan konversi pakan 
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terendah (1.893 ± 0.133) adalah P0 yaitu perlakuan kontrol 

tanpa penambahan FML. Nilai konversi pakan yang rendah 

menunjukkan efisiensi penggunaan pakan lebih baik. Hal ini 

berarti semakin efisien ayam mengkonsumsi pakan untuk 

produksi telur yang baik. Untuk mengetahui signifikasi 

perbedaan perlakuan terhadap konversi pakan maka 

dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 6) menunjukkan 

bahwa penambahan FML dalam pakan memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Konversi 

pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan berat telur yang dihasilkan pada suatu 

waktu tertentu.  

Hasil analisis statistik terhadap konsumsi pakan, Hen 

Day Production, dan egg mass memberikan pengaruh 

perbedaan yang tidak nyata, namun hasil rata - rata 

menunjukkan perubahan nilai antar perlakuan dimana pada P3 

(pakan basal dengan penambahan 4.5 % FML) menghasilkan 

kecenderungan yang sama pada  konsumsi pakan, Hen Day 

Production dan egg mass sehingga berpengaruh pada 

perhitungan nilai konversi pakan. Nesheim et al., (1997) 

menyatakan bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi 

konversi pakan adalah kandungan energi pakan, kecukupan 

zat makanan dalam pakan, suhu lingkungan dan kondisi 

kesehatan. Menurut Lacy (2000) semakin rendah angka 

konversi pakan berarti kualitas pakan semakin baik. Faktor 

utama yang mempengaruhi konversi pakan adalah genetik, 

temperatur, ventilasi, sanitasi, kualitas air, pengobatan serta 

manejemen pemeliharaan (Anonimous, 2009). Hal tersebut 

sehubungan dengan rendahnya angka konversi pakan yang 
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diperoleh dari pakan P3. Ini membuktikan bahwa pakan pada 

P3 yaitu pakan dengan penggunaan 4,5 % FML merupakan 

pakan dengan kualitas yang baik dengan angka konversi yang 

relatif kecil. Hal ini sependapat dengan Wahju, (2004) yang 

menyatakan bahwa efisiensi pakan dapat digunakan untuk 

mengukur kualitas pakan. Ini sejalan dengan Chuzaemi dan 

Bruchem, (1990). Menyatakan bahwa konsumsi pakan 

merupakan salah satu faktor yang paling banyak menentukan 

efisiensi produksi ternak. Jika konsumsi pakan rendah, misal 

akibat rendahnya kualitas pakan maka laju produksi akan 

terhambat, akibatnya proporsi terbesar dari Metabolized 

energy (ME) pakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok sehingga efisiensi pakan menjadi rendah.  

Penelitian yang dilakukan Andajani dkk, (1996) 

menyatakan bahwa bakteri yang terkandung di dalam kultur 

khamir hasil fermentasi pada media jagung, bekatul dan 

onggok akan aktif kembali dalam segmen saluran pencernaan 

ayam  yang mempunyai kondisi yang sesuai dengan 

kehidupan dan aktivitas khamir yang bersangkutan. Sel 

khamir selama pertumbuhannya diduga menghasilkan 

beberapa senyawa nukleotida, asam amino yang menstimulir 

pertumbuhan dan produksi enzim, peningkatan enzim dalam 

saluran pencernaan dapat meningkatkan efisiensi pakan. 

(Shin, 1988 yang disitasi Sjofjan, 2001). 

 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed 

Cost (IOFC) 

 Rata - rata pengaruh perlakuan terhadap Income Over 

Feed Cost dapat dilihat pada Tabel 10. Dari Tabel 10 dapat 
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dilihat bahwa penambahan FML dalam pakan memberikan 

efek positif terhadap Income Over Feed Cost. Income Over 

Feed Cost cenderung meningkat dengan penambahan FML, 

dimana Income Over Feed Cost tertinggi (321.196 ± 27.802) 

Rp/ekor/hari pada P3 atau perlakuan dengan penambahan 4.5 

% FML. Sedangkan konversi pakan terendah (301.934 ± 

14.430) adalah P1 atau perlakuan dengan penambahan 1.5 % 

FML. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6. Untuk 

mengetahui signifikasi perbedaan pengaruh perlakuan 

terhadap konversi pakan maka dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan 

bahwa penambahan FML dalam pakan memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap Income Over Feed Cost. 

Hal ini disebabkan karena baik konsumsi maupun Hen Day 

Production juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05). 

Dari analisis statistik ternyata yang menunjukkan 

Income Over Feed Cost tertinggi didapat dari perlakuan P3. 

Hal ini dikarenakan produksi telur P3 merupakan yang paling 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Dengan 

konsumsi pakan yang relatif sama namun produksi telur 

tinggi, sehingga nilai Income Over Feed Cost nya tinggi. 

Nilai Income Over Feed Cost dihitung berdasarkan besarnya 

biaya konsumsi dan harga jual dari tiap kg berat telur. 

Besarnya nilai konversi pakan akan menambah biaya 

produksi, dengan demikian akan mempengaruhi nilai Income 

Over Feed Cost. Besar kecilnya nilai Income Over Feed Cost 

juga dipengaruhi oleh harga telur di pasaran pada waktu 

tertentu. 

 


