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EFFECT OF FML (FERMENTED MOTHER LIQUOR) 

SUPPLEMENTATION ON FEED ON PROTEIN DIGESBILITY AND 

METABOLIZABLE ENERGY OF BROILER

ABSTRACT

The aims of this research was to know effect of Fermented Mother Liquor as feed 
additive on feed metabolizable energy and protein digesbility in broiler.  The 
material used were FML ,corn bran and concetrate. The experiment was arranged 
in completely Randomized Design with five treatment , P0 control feed withtout 
FML, P1 control feed + 1,5 % FML ( Fermented Mother Liquor), P2 : control 
feed + 3 % FML (Fermented Mother Liquor), P3 : control feed + 4,5 % FML 
(Fermented Mother Liquor), P4 : control feed + 6 % FML (Fermented Mother 
Liquor) every treatment was replicated four times. Data obtained were subjected 
to analysis of the variance and differences between mean were analysis with 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The variables measured were protein 
digestibility, metabolizable energy and nitrogen-corrected metabolizable energy. 
From this research, the result of protein digestibility, metabolizable energy and 
nitrogen-corrected metabolizable energy were significantly different (P>0,01). It 
can be concluded that used of 3% FML in broiler was give the best result for 
protein digestibility(72.915 ± 1.605%),, metabolizable energy (3215 ± 26,572 
Kkal/kg) and nitrogen-corrected metabolizable energy (3502 ± 40,756 Kkal/kg). 

Keywords: Fermented Mother Liquor, protein digestibility, metabolizable 
energy and broiler
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PENGARUH PENAMBAHAN FML (Fermented Mother Liqour) DALAM 
PAKAN TERHADAP KECERNAAN PROTEIN

DAN ENERGI METABOLIS AYAM PEDAGING

RINGKASAN

Usaha ternak ayam merupakan salah satu penunjang terbesar kebutuhan 
daging. Biaya pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha ternak ayam 
pedaging. Untuk itu perlu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Salah 
satu cara untuk meningkatkan efisiensi pakan adalah dengan melakukan 
suplementasi pada pakan. FML yang merupakan by-produck proses produksi 
monosodium glutamate  merupakan salah satu alternativ untuk meningkatkan 
efisiensi pakan ternak ayam pedaging.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 
Malang pada tanggal 23 Maret 2011 – 22 April 2011. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan Fermented Mother Liqour (FML) dalam 
pakan terhadap kecernaan protein dan energi metabolis ayam pedaging.

Menggunakan ayam pedaging jantan strain Lohmann sebanyak 20 ekor 
berumur 35 hari, produksi PT Multi Breeder Adirama Indonesia tbk, Surabaya.  
Ayam tidak dibedakan jenis kelamin (Straight Run Un Sex). Rataan Bobot badan 
Awal sebesar 1701 ± 95.754895 gram dan Koefisien Keragaman  5.63 %. Pakan 
yang digunakan terdiri dari campuran bekatul, jagung dan konsentrat “KBR 1” 
produksi PT Jaffa comfeed, Mojokerto dengan PK 41,47 %. Untuk pakan 
tambahan mengunakan FML ( Fermented Mother Liquor) yang diperoleh dari PT 
Ajinomoto Tbk, Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan metode percobaan 
lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Anova dan Uji 
Jarak Berganda Duncans (UJBD). Perlakuan yang diberikan sebanyak 5 perlakuan
yaitu P0 = Pakan Kontrol tanpa penambahan FML ( Fermented Mother Liquor), 
P1 = Pakan Kontrol  + 1,5 % FML( Fermented Mother Liquor), P2 : pakan 
kontrol + 3 % FML (Fermented Mother Liquor), P3 : pakan kontrol + 4,5 % FML 
(Fermented Mother Liquor), P4 : pakan kontrol + 6 % FML (Fermented Mother 
Liquor). Setiap perlakuan di ulang 4 kali.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kecernaan Protein semu, 
Enerrgi metabolis dan Energi metabolis terkoreksi N. Hasil analisa statistik 
menunjukkan bahwa penambahan FML pada pakan memberikan penagruh sangat 
nyata (P>0,01) terhadap kecernaan protein, Energi Metabolis, Energi Metabolis 
Terkoreksi N. Penggunaan FML dalam pakan dengan level 3 % (P2) memberikan 
pengaruh paling baik terhadap kecernaan protein (72.915 ± 1.605%), energi 
metabolis (3215 ± 26,572 Kkal/kg), dan eneri metabolis terkoreksi N (3502 ± 
40,756 Kkal/kg)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan usaha tenak ayam pedaging semakin menonjol dalam memenuhi 

kebutuhan daging masyarakat yang semakin meningkat tiap tahun. Ayam 

pedaging merupakan ternak unggas yang dapat menghasilkan daging dalam waktu 

singkat serta dapat mengkonversi pakan menjadi daging secara efisien. Salah satu 

faktor yang menentukan efisien tidaknya produksi ternak adalah jumlah pakan 

yang dikonsumsi untuk menproduksi 1 kg berat badan yang disebut konversi 

pakan, semakin kecil nilai konversinya berarti semakin efisien produksi ternak 

tersebut. Ditinjau dari aspek biaya produksi, biaya terbesar dalam suatu usaha 

peternakan yaitu sekitar 60 - 70 % berasal dari biaya pakan dan selebihnya berasal 

dari biaya produksi lainnya (Ariefin, 2002).

Pakan merupakan suatu bahan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak 

dan mampu menyediakan nutrisi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok dan produksi (Blakely, dkk., 1991). Kebutuhan pakan didasarkan pada 

kebutuhan berbagai nutrisi yang spesifik yaitu energi, protein, mineral, dan 

vitamin. Masing-masing nutrisi mempunyai peranan tertentu di dalam 

pertumbuhan, produksi atau metabolisme. Nutrisi ini digambarkan oleh struktur 

bahan kimianya atau oleh fungsinya dalam metabolisme (Hamilton, 2003), salah 

satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam 

pedaging disamping faktor bibit dan manajemennya. Penyediaan pakan yang 

cukup dengan kualitas yang baik dan ketersediaan bahan pakan yang kontinu 
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harus diperhatikan dalam usaha peternakan ayam pedaging agar diperoleh 

keuntungan yang optimal Salah satu bahan pakan utama dalam pakan adalah 

jagung. Tingkat penggunaan jagung dalam pakan ayam berkisar antara 45 - 55 %, 

sehingga diperhitungkan bahwa industri pakan nasional tiap tahunnya 

membutuhkan sebanyak 3,5 juta ton jagung (Anonymous, 2005). Suplai jagung 

sangat tergantung pada musim tanam sehingga tanpa penyimpanan yang baik, 

dapat dipastikan akan terjadi suplai jagung yang berlebihan pada saat panen begitu 

juga sebaliknya, saat tidak musim jagung maka suplai jagung akan kekurangan. 

Hal ini menyebabkan tingkat harga jagung bervariasi tajam akibat fluktuasi 

tersebut. 

Perlu adanya usaha-usaha yang efisien dalam pemanfaatan pakan oleh 

ternak, supaya peningkatan pendapatan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki efisiensi pakan pada 

ternak ayam pedaging  yaitu dengan menggunakan bahan tambahan atau bahan 

pakan alternatif yang kaya akan kandungan nutrisi terutama protein. Sejak 

pertengahan tahun 1998 saat Indonesia terjadi krisis ekonomi beberapa peternak 

di daerah Mojokerto, Pasuruan dan Blitar (hasil survei lapang September 2007) 

menurunkan biaya pakan dengan menmanfaatkan limbah industri sebagai bahan 

pakan ternak (Hernaman, 2005).

Fermented Mother Liqour (FML) merupakan co-product yang berbentuk 

cairan dari proses produksi MSG yang ada di Indonesia. FML merupakan suatu 

bahan yang mengandung protein dan senyawa asam-asam amino bebas yang 

cukup tinggi. Kandungan protein yang cukup tinggi dan berasal dari bahan utama 

cane molasses atau tetes tebu yang difermentasi dengan menggunakan kultur 
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Brevibacterium Sp, dalam industri pengolahan pakan ternak FML dapat 

diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif (Anonymous, 2009).

Dari kajian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh penggunaan Fermented Mother Liqour (FML) dalam pakan terhadap 

kecernaan protein dan energi metabolis ayam pedaging

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah bagaimana pengaruh level penggunaan FML dalam pakan 

terhadap kecernaan protein dan energi metabolis pada ayam pedaging

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan Fermented Mother Liqour (FML) dalam pakan terhadap kecernaan 

protein dan energi metabolis ayam pedaging

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dan pertimbangan tentang penggunaan Fermented Mother Liquor 

(FML) dalam pakan terhadap kecernaan protein dan kecernaan energy metabolis 

ayam pedaging.
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1.5 Kerangka Pikir

Protein sel tunggal (PST) mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu 

44% sampai 65% dan berpotensi sebagai bahan pakan sumber protein. Protein sel 

tunggal yang diproduksi dari bakteri berpotensi untuk menggantikan tepung ikan 

dalam pakan, karena mempunyai kandungan protein yang mirip dengan protein 

ikan (Ramli dan Aditya, 2004).

Fermented Mother Liqour (FML) merupakan by-product dari proses 

produksi monosodium glutamat (MSG) yang ada di Indonesia. FML merupakan 

suatu bahan yang mengandung protein dan senyawa asam-asam amino bebas yang 

cukup tinggi (Anonymous, 2009). Keunggulan FML adalah mempunyai potensi 

untuk memperbaiki efektivitas produksi dan efisiensi ekonomi usaha peternakan 

dengan menggunakan pakan protein kasar rendah (6-8% dari bahan kering) serta 

dapat mengurangi pemakaian bahan kering dan protein kasar hingga 2 % /kg/BB. 

Selain itu dapat meningkatkan berat badan ternak 2 % dengan penggunaan FML, 

menambah nafsu makan ternak itik karena menjadikan rasa dan aroma pakan lebih 

baik, serta aman bagi ternak karena sudah melalui proses penelitian yang intensif 

oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dengan Nopel. 

224/LB.150/J. 7.15/03/07 (Anonymous, 2010). Fermented Mother Liqour (FML) 

yang merupakan by-product pembuatan MSG mengandung khamir

Brevibacterium lactofermentum (Yoshida,1995). Dalam kondisi aktif  bakteri

akan memproduksi berbagai enzim pencernaan yang dapat membantu

meningkatkan kecernaan protein dan metabolisme zat makanan (Ardhana, Dkk, 

1996). 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

pengaruh Fermented Mother Liqour (FML) dalam pakan terhadap kecernaan 

protein dan energi metabolis ayam pedaging. Peningkatan Kecernaan Protein 

semu dan Energi metabolis adalah parameter peningkatan kualitas pakan. 

Peningkatan kualitas pakan akan meningkatkan efisiensi pakan yang akan 

meningkatkan keuntungan peternak.

1.6 Hipotesis 

Penggunaan Fermented Mother Liqour (FML) yang berbentuk cair dalam 

pakan dapat meningkatkan  kecernaan protein dan energi metabolis
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayam Pedaging

Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda yang dijual pada bobot 

tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang lebar 

dengan timbunan daging yang baik dan banyak. Ayam pedaging pada umumnya 

dipelihara dalam waktu 5-6 minggu dengan bobot badan antara 1,8 -2,0 kg/ekor 

(Rasyaf, 2007). Berbagai strain unggul ayam pedagingtersedia, salah satunya 

adalah Lohmann. Ciri-cirinya  adalah warna bulu putih, kulit kuning, jengger 

merah terang serta berkaki pendek dan besar. Pemeliharaan dalam waktu 35 hari 

dapat mencapai bobot badan  1,7 kg/ekor (Anonymous, 2008).

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi tiga periode yaitu 

periode Starter dengan umur 0-2 minggu,periode grower dengan umur 2-4 

minggu dan  periode Finisher dengan umur lebih dari 4 minggu (NRC, 

1994).Ayam pedaging telah mengalam seleksi untuk dikondisikan tumbuh cepat 

dan efisien dalam pemakaian pakan.Pemberian pakan dilakukan secara ad libitum

sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan pasar 

(Anonymous, 2003).

2.2 Saluran Pencernaan Ayam Pedaging

Secara umum didalam saluran pencernaan unggas terdapat mikroorganisme 

yang bersifat pathogen dan non pathogen. Mikroorganisme yang bersifat non 

pathogen sangat menguntungkan ternak selama proses pencernaan berlangsung, 
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sedangkan mikroorganisme pathogen dapat menimbulkan penyakit. Dalam 

keadaan normal, kedua mikroorganisme ini dalam keadaan seimbang,jumlah 

interaksi, simbiosis dan kompetisi terjadi antara kedua mikroorganisme tersebut 

(Soeharsono, 1998 yang disitasi oleh Sjofjan, 2001).

Saluran pencernaan unggas setelah penetasan secara cepat akan dikolonisasi 

oleh mikroorganisme. Dalam beberapa jam, Lactobacilli muncul dan hidup dalam 

crop, sementara itu didalam saluran pencernaan berikutnya (duodenum sampai 

sekum), Enterococcus faecalis menjadi spesies dominan dan disertai dengan 

Enterobacteria.Setelah tiga hari, Lactobacilli muncul dalam usus dan membentuk 

sebuah bagian utama pada sekum bersama dengan Clostridia, Colifrom dan 

Enterococci, namun hal tersebut membutuhkan waktu beberapa minggu (Smit, 

1965; Barnes et al., 1980) yang disitasi oleh Wzallace, 1995).

2.3 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging

Kebutuhan makanan untuk ayam pedaging strain lohmann dapat 

menggunakan pakan lengkap ayam pedaging pada umur 1-21 hari dan pakan 

lengkap ayam pedaging setelah umur 21 hari atau dapat juga menggunakan 

konsentrat ayam pedaging dengan perbandingan konsentrat 40 % : 60 % jagung 

untuk umur 1-21 hari dan konsentrat 30 % : jagung 60 % : bekatul 10% untuk

umur 22 hari dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah 

kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino, lemak, serat kasar serta 

kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004).

Kebutuhan zat makanan dari ayam pedaging tergantung padaumur, 

produksi, iklim dan kandang.Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari DOC 
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sampai umur potong dibagi menjadi dua bagian, yaitu starter (umur 0-3 minggu) 

dan finisher (umur 3-6 minggu)(Astuti, et al., 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 

(Anonymous, 2003).

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.Energi 

bukanlah merupakan zat makanan, terutama merupakan hasil oksidasi zat 

makanan (karbohidrat, lemak dan protein).Karbohidrat dan lemak diberikan pada 

ternak unggas terutama sebagai sumber energi, sedangkan protein diberikan 

sebagai sumber asam amino untuk sintesa protein tubuh (Anggorodi, 

1995).Kebutuhan energi untuk ayam pedaging berkisar antara 2800 - 3300 

Kkal/kg (Rizal, 2006).Ayam pedaging membutuhkan protein dan asam amino 

dengan kandungan yang cukup tinggi untuk pembentukan daging dan 

mempercepat pertumbuhannya(Anonymous, 2003).

Tabel 1. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging (tolong dibuat lebih 
lengkap).

Zat Makanan Periode
Starter                              Finisher 

EM (Kkal/Kg) 3100 3200
PK (%) 22 20
LK (%) 5-8 5-8
SK (%) 3-5 3-5

Sumber: Wahju (2004).

Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi, penahan terhadap 

temperatur lingkungan yang tinggi, pelindung organ-organ dalam tubuh terhadap 
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benturan dari luar, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K yang larut dalam 

lemak dan untuk meningkatkan palatabilitas pakan. Pemberian lemak dapat 

menurunkan laju makanan dalam saluran pencernaan sehingga makanan 

memperileh kesempatan yang luas untuk dicerna dan diserap akan tetapi 

kandungan lemak yang berlebih dalam pakan dapat menyebabkan ketengikkan 

dan dapat menyebabkan penurunan energi dalam pakan. Untuk penggemukan 

pada ternak unggas yang diberikan bukanlah lemak dalam jumlah besar, 

melainkan karbohidrat (pati), hal ini dikarenakan pati mudah dicerna, diserap dan 

diubah menjadi lemak dalam tubuh unggas.

Rizal (2006) memaparkan bahwa serat kasar pada tanaman merupakan 

karbohidratyang terdiri dari selulosa, lignin, dan hemiselulosa yang hanya dapat 

dipecah oleh enzim selulose, oleh karena itu pemberiannya dalam pakan akan 

terbatas yaitu 3-6% pada ayam pedaging. Serat kasar masih dibutuhkan dalam 

jumlah kecil pada unggas, yang berperan sebagai Bulky yaitu memperlancar 

pengeluaran feses. Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan 

tetapi jika kebutuhannya tidak terpenuhi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan, 

produksi dan kesehatan ayam (Brinckamn, 1989).Selain energi dan lemak, 

kebutuhan zat makanan oleh ayam pedaging adalah protein dan serat vitamin serta 

mineral.Protein adalah unsur pokok alat dan jaringan tubuh ternak unggas.Zat 

makanan tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan berproduksi.Menurut Wahju 

(2004) kebutuhan protein untuk ayam pedaging berkisar antara 20-23 %, selain itu 

serat kasar juga dibutuhkan oleh ayam pedaging tetapi hanya berkisar antara 3-5 

% dalam pakan. Dalam pakan unggas serat kasar  hanya berperan sebagai bulky, 

yaitu untuk memperlancar pengeluaran manure. Apabila kandungan serat kasar 
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tinggi dalam pakan, maka ayam akan cepat merasa kenyang karena serat  

bersifatvoluminous, 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)

Tabel 2.Kebutuhan pakan ayam pedaging.
Umur (hari) Minggu Kebutuhan/g/ekor/hari

0 – 7 1 17
8 – 14 2 43
15 – 21 3 66
22 – 28
29 – 35

4
5

91
111

Sumber : Wahju(2004)

.Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Pada Masing-masing Bahan
NO bahan pakan BK (%) PK ABU SK LK GE

(% BK) (% BK) (%BK) (%BK) Kkal/KG
1 Jagung 87,49 8,52 1,41 1,23 2,03 3832,606
2 Konsentrat 89,71 41,47 14,73 5,49 4,45 3565,433
3 Bekatul 90,43 8,64 19,16 26,85 1,64 3555,811
4 FML 39,2 47,17 15,94 0,4 0,25 5303,588

Sumber :HasilAnalisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas  Brawijaya, Malang

2.4 Fermented Mother Liqour (FML)

Fermented Mother Liqour (FML) merupakanco-productdari proses produksi 

MSG. Merupakan suatu bahan yang mengandung protein dan senyawa asam-asam 

amino bebas yang cukup tinggi..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 (Anonymous, 2009).

Asam glutamat yang terbentuk dariCane mollases difermentasi oleh bakteri 

asam glutamat. Para cairan sisa setelah pengisolasian asam glutamat dikenal 
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sebagai "Fermented mother liquor", yang terdiri sebagian besar merupakan co-

product dari proses fermentasi. FML susah untuk diproses karena memiliki warna

yang sangat pekat dan kaya akan bahan organik, serta memiliki komposisiyang 

unik ,bebas dari materi yang berbahaya sehingga membuat FML sebagai sumber 

daya yang berhargadengan komposisiyang unik dan bebas materi berbahaya 

(Yoshimura 1995).

Menurut Yoshimura (1995) yang disitasi oleh Kwahak (1995) cairan sisa 

pengolahan MSG masih mengandung 200-250 g/l abu setelah penghilangan 

semua contaminant, maka Co-product MSG harus di demineralisasi agar bisa

digunakan,dengan prosedur electrodialisis yang mampu menghilangkan 90% 

garam anorganik pada FML. Hasildari proses ini sudah layak digunakan untuk 

pakan dengan kadar air 42% dan 20% protein kasar, 2,6 % asam glutamat dan 

asam amino yang lainnya. Serta tidak ditemukan bahan pencemar yang berbahaya 

bagi ternak.

2.5 Kultur Khamir 

Protein sel tunggal (PST) mempunyai kandungan Protein yang tinggi yaitu 

44 %  sampai 65 % dan berpotensi sebagai bahan pakan sumber protein, Sehingga 

berpotensi untuk mengantikan tepung ikan dalam pakan( Ramli dan Aditya, 

2004). Kultur Khamir merupakan produk bio teknologi mikro organisme tunggal. 

Khamir setelah sampai pada alat pencernaan yang kondisinya sesuai dengan 

kehidupannya akan aktif kembali. Dalam kondisi aktif khamir akan memproduksi 

berbagai enzyme pencernaan yang dapat membantu proses pencernaan dan absorsi 

zat makanan dalam alat pencernaan( Ardhana, Dkk, 1996)
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Beberapa Strain secara komersial digunakan untuk menghasilkan beberapa 

jenis enzim (Fazier dan westhof, 1981). Menurut Hariyum (1986), Brevibacterum 

lactofermentum mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk mengasimilasi 

sejumlah persenyawaan karbon dan nitrogen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Brevibacterum 

lactofermentum adalah water activity (aw) pada suhu 20 0C sebesar 0,94 dan pH 

antara 3-6 serta suhu berkisar antara 25-43 0C (Oguntimein, 2005). Brevibacterum 

lactofermentum dapat hidup dalam larutan garam 6-8 % (b/v) dalam medium yang 

tidak mengandung vitamin, dapat mengasimilasi kalium nitrat, dapat 

menggunakan sumber-sumber karbon, seperti : glukosa, sukrosa, maltosa, larutan 

pati, rafinosa, dan gliserol. Pertumbuhan cepat, kadar protein tinggi, banyak 

mengandung vitamin B-kompleks namun kurang mengandung metionin dan 

kandungan asam nukleatnya sekitar 6-11% (Hariyum, 1986).

2.6. Kecernaan Protein

Kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis 

ternak, macam bahan pakan yang digunakan dalam pakan, kadar zat makanan 

pakan, level pemberian pakan dan cara penyediaan pakan (Mc Donald, 1998). 

Selain itu faktor – faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju 

perjalanan pakan melalui alat pencernaan, bentuk fisik dari bahan pakan, 

komposisi pakan dan perbandingan zat makanan (Anggorodi, 1994).

Percobaan kecernaan protein pada unggas dapat dilakukan secara invitro 

dan in vivo.Percobaan in vivo dilakukan dengan menggunakan teknik percobaan 

untuk mengukur kualitas protein melalui pengumpulan ekskreta dengan metode 
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konvensional dan metode kolostomi (Hans and Parsons, 1991).Metode yang 

digunakan untuk menilai kecernaan yaitu metode konvensional atau total 

collecting methods, yang terdiri dari periode pendahuluan selama 3-10 hari 

dengan tujuan membiasakan ternak pada pakan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya dan menghilangkan sisa-sisa makanan sebelum perlakuan (Church dan 

Pond, 1995). Sedangkan periode koleksi feses dilakukan selama 3-15 hari, dengan 

waktu koleksi 24jam (Sjofjan, 1999). Daya cerna dapat didefinisikan sebagai 

jumlah zat makanan yang tidak ditemukan dalam feces dan diasumsikan sebagai 

zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nilai daya cerna ini disebut kecernaan 

semu (Abun, 2007). Daya cerna protein dari pakan ditentukan dengan cara 

percobaan pencernaan yang disebut kecernaan semu, karena tidak adanya koreksi 

terhadap N metabolic dalam ekskreta (Anggorodi, 1994). Rumus kecernaan 

protein semu menurut Mc Donald et al.,(1988) sebagai berikut: 

Kecernaan protein (%) =
Konsumsi protein – Protein Ekskreta 

X 100Konsumsi protein

Dimana:

Konsumsi protein : (Konsumsi pakan % BK) x % PK dalam pakan

Protein ekskreta : (Berat ekskreta % BK)x % PK dalam pakan

PK : Protein Kasar

BK : Bahan Kering

2.7. Energi Metabolis 

Ternak unggas mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan energi bagi 

tubuhnya. Kandungan energi sangat mempengaruhi konsumsi pakan, apabila 

kandungan energi dalam pakan tinggi, maka tingkat konsumsinya rendah, 
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sebaliknya apabila kandungan energinya rendah maka tingkat konsumsinya tinggi. 

Dengan demikian kandungan energi dalam pakan juga menentukan jumlah 

konsumsi zat makanan lainnya seperti protein, mineral dan vitamin (Wahju, 

2004). Energi bruto atau disebut juga gross energy (GE) dari pakan yang 

dikonsumsi tidak seluruhnya dicerna dan bagian yang tidak tercerna itu keluar 

dalam bentuk feses. Adapun distribusi energi bruto dari pakan yang dikonsumsi 

oleh unggas menurut  Wahyu (2004) tercantum dalam Gambar 1. 

Energi metabolis dibagi dalam dua bentuk yaitu Apparent Metabolizable 

Energy (AME) dan True Metabolizable Energy (TME). Nilai AME dihitung dari 

jumlah  GE bahan yang dimakan, dikurangi dengan jumlah GE dari feses dan urin 

yang dikeluarkan serta energi yang hilang dalam bentuk gas pada ternak unggas 

kecil sekali sehingga diabaikan nilainya. Sebenarnya energi dalam feses dan urin 

tidak seluruhnya berasal dari bahan yang dikonsumsi pada waktu itu, tetapi 

sebagian berasal dari tubuh. Bahan – bahan tersebut adalah reruntuhan sel – sel 

epithel mucosa usus, sisa garam empedu yang tidak terserap kembali, getah 

lambung, dan sisa proses katabolisme dalam sel jaringan. Bahan – bahan tersebut 

juga mengandung energi endogen. Energi metabolis yang telah dikurangi energi 

endogendalam feses dan urin disebut TME (Achmanu, 1992).

Bahan pakan yang diberikan pada ternak mengandung protein yang 

merupakan persenyawaan komponen nitrogen. Protein yang dimakan sebagian 

akan tinggal dalam tubuh membentuk jaringan sel. Dalam perhitungan energi 

metabolis suatu bahan makanan, kadang – kadang terjadi jumlah nitrogen dari 

feses dan urin lebih banyak dari jumlah nitrogen dari bahan yang dikonsumsi, 
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yang berati terjadi perombakan jaringan – jaringan sel atau proses katabolisme, 

keadaan ini disebut sebagai retensi negatif.

Gambar 1. Distribusi Energi Bruto Bahan Pakan Yang Dikonsumsi

Keadaan lainnya yaitu jumlah nitrogen dalam ekskreta lebih sedikit dibandingkan 

jumlah nitrogen dari bahan yang dikonsumsi, hal ini disebut sebagai retensi positif 

yaitu adanya nitrogen yang tetap berada dalam tubuh (Achmanu, 1992). 

Berdasarkan adanya kemungkinan tersebut di atas maka dalam perhitungan energi 

metabolis digunakan perhitungan berdasarkan keseimbangan nitrogen atau 

nitrogen balance. Nilai energi metabolis (EM) dengan menggunakan perhitungan 

keseimbangan nitrogen ini pada EM diberikan tanda EMn (Sibbald, 1982). Nilai 

Energi bruto dalam pakan yang dikonsumsi

Energi dalam kotoran Energi dapat dicerna

Energi dalam urine Energi metabolis

Panas dari metabolisme 
zat – zat makanan

Energi neto (produktif)

Untuk hidup pokok

a. Metabolisme basal
b. Aktivitas
c. Mengatur panas badan
d. Energi untuk mengatur 

badan tetap nyaman

Untuk produksi

a. Pertumbuhan
b. Lemak
c. Telur
d. Bulu
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EMn atau Nitrogen Corrected Metabolizable Energy merupakan nilai energi 

metabolis yang selanjutnya dikoreksi dengan N yaitu dengan mengurangkan nilai 

energi metabolis yang selanjutnya dikoreksi dengan N, yaitu dengan 

mengurangkan nilai kalori dari 1 gram nitrogen (8,73) dikalikan dengan retensi N. 

Wahju (2004) menyatakan bahwa retensi nitrogen adalah persentase dari jumlah 

nitrogen yang disimpan di dalam tubuh dibandingkan dengan nitrogen yang 

dikonsumsi.Nitrogen yang dimaksud dalam hal ini adalah nitrogen yang berasal 

dari protein, sehinggapentingnya penentuan retensi nitrogen yaitu untukmelihat 

kualitas pakan yang diberikan pada ayam.Selanjutnya Maynard and Loosli (1962), 

McDonald dkk. (1988) menyatakan bahwa retensi nitrogen merupakan satu 

metode untuk menilai suatu protein yang  terkandung dalam bahan makanan 

dengan jalan mengukur nitrogen yang dikonsumsi dan nitrogen yang keluar 

melalui ekskreta (feses dan urin), sehingga dapat diketahui banyaknya nitrogen 

yang tertinggal di dalam tubuh. Nitrogen yang diretensi dalam tubuh ternak 

tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk  menentukan kebutuhan protein 

bagi seekor ternak.Hasil perhitungan energi metabolis tanpa ada koreksi N 

dianggap kurang dapat memperkirakan nilai energi metabolis suatu bahan. 

Nitrogen yang tersimpan dalam jaringan tubuh jika dikatabolisme, hasil akhirnya 

akan diekspresikan sebagai energi yang hilang dalam bentuk urin. Koreksi 

terhadap perhitungan energi metabolis diharapkan dapat mengurangi adanya 

variasi N, sehingga perhitungan tersebut terbebas dari pengaruh N.

Adapun rumus dari energi metabolis dan energi metabolis terkoreksi N 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Energi metabolis, ditentukan dengan menggunakan persamaan menurut Farrel 

(1978) yang disitasi oleh Djunaedi (1999), yaitu:

BK
X

A

CXDAXB
KgKKalAME

100)()(
)/(




Keterangan:

A = Konsumsi Pakan
B = GE pakan
C = Jumlah Ekskreta
D = GE ekskreta
BK = Bahan Kering

Energi metabolis terkoreksi n , ditentukan dengan menggunakan persamaan 

menurut Sibbald dan Morse (1983) yaitu:

= ( × )− ( × ) − 8,73 ×
Keterangan:

EMn = Energi metabolis pakan yang dikoreksi oleh nitrogen yang
   diretensi (kkal/kg).

GE Pkn = Gross Energy pakan (kkal/kg)
GE eks = Gross Energy Ekskreta (kkal/kg)
K = Banyaknya pakan yang dikonsumsi (kg)
Eks = Jumlah ekskreta (kg)
8,73 = Konstanta nilai energi dari nitrogen yang diretensi.
Retensi N = N yang ter metabolis
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BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang pada tanggal 23 Maret 2011 – 22 April 2011. Analisis pakan dan ekskreta

yang digunakan selama penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya,Malang.

3.2 Materi Penelitian

3.2.1. Ayam Pedaging

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging strain Lohmann sebanyak 20

ekor berumur 35 hari, produksi PT Multi Breeder Adirama Indonesia tbk, 

Surabaya. Rataan Bobot badan Awal sebesar 1701 ± 95.75 g dan Koefisien 

Keragaman  5.63 %. Data rata-rata bobot badan awal dan koefisien secara lengkap

dapat dilihat pada lampiran 1.

3.2.2 Fermented Mother Liqour (FML)

Fermented Mother Liqour (FML) yang digunakan selama penelitian 

merupakan co-product dari pembuatan produk MSG yang diproduksi oleh PT. 

Ajinomto Indonesia, Mojokerto.
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3.2.3 Pakan

Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah formulasi pakan 

basal yang berupa jagung, bekatul dan konsentrat yang disusun sendiri 

berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging periode finisher. 

Pemberian pakan dan minum diberikan secara ad libitum , dilakukan pengukuran

konsumsi pakan dengan cara mengurangi pakan pemberian dengan pakan sisa dan 

yang tercecer.

Susunan pakan tiap perlakuan selama penelitian , terdiri dari jagung, 

bekatul, konsentrat dan bahan yang akan diteliti yaitu Fermented Mother Liqour

(FML)

Tabel 4. Komposisi bahan pakan perlakuan dan kandungan zat pakan selama 
penelitian
Bahan Pakan Pakan Dalam %

P0 P1 P2 P3 P4
Jagung 60 60 60 60 60
Bekatul 10 10 10 10 10

Konsentrat* 30 30 30 30 30

FML 0 1.5 3 4.5 6
Kandungan Zat Makanan

BK (%) 88.450 87.722 87.016 86.329 85.662
Abu (%) 7.182 7.310 7.436 7.558 7.677
PK (%) 18.417 18.842 19.254 19.655 20.045
SK (%) 5.001 5.001 4.934 4.869 4.806
LK (%) 2.71 2.681 2.645 2.611 2.577

GE (Kkal/Kg) 3724 3748 3770 3793 3814

Keterangan :*Konsentrat berasal dari PT. Japfa comfeed Dengan merek dagang
KBR1
FML = Fermented Mother Liquor
GE = Gross Energy

**Hasil perhitungan data nutrisi bahan pakan analisis proksimat di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya, Malang.
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Bahan pakan penyusun pakan seperti Jagung, Bekatul diperoleh dari pasar 

hewan Splendid, Malang. Konsentrat ddiperoleh dari Poultry shop Gangsar, Batu.

Sedangkan FML diperoleh dari PT Ajinomoto tbk, Mojokerto.

3.2.4. Kandang dan Perlengkapan

Kandang yang digunakan adalah kandang ayam metabolis, digunakan 

untuk pengukuran energi metabolis dan kecernaan protein pada ayam pedaging. 

Perlengkapan terdiri dari tempat penampungan ekskreta yang  dilapisi dengan 

plastik dan juga tempat pakan dan tempat minum yang ditaruh di luar. Peralatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Timbangan digital kapasitas 1 kg dengan ketelitian 0,1 g

2. Termometer dan hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban.  

3. Tempat pakan dan minum

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (UJBD). Perlakuan yang diberikan sebanyak 5 perlakuan,

masing – masing perlakuan diulang 4 kali, sehingga terdapat 20 unit percobaan 

dan  setiap 1 unit percobaan terdiri dari 1 ekor ayam pedaging sehingga jumlah

ayam yang digunakan 20 ekor.

Percobaan yang dilakukan dengan menggunakan Fermented Mother Liqour

(FML) secara bertingkat, pakan perlakuan yang digunakan yaitu:

Po : pakan kontrol

P1 : pakan kontrol + 1,5 % FML 
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P2 : pakan kontrol + 3 % FML 

P3 : pakan kontrol + 4,5 % FML

P4 : pakan kontrol + 6 % FML 

Kecernaan protein dan energi metabolis bahan pakan dapat diketahui 

dengan cara: pengukuran kecernaan dan energi metabolis pada pakan tes dan 

pakan basal. Ayam pedaging sejumlah 20 ekor tersebut digunakan untuk 

pengukuran kecernaan dan energi metabolis pakan tes dan pakan basal, dimana 16 

ekor ayam pedaging digunakan untuk mengukur kecernaan dan energi metabolis 

pakan tes. Sedangkan sisanya yang sejumlah 4 ekor digunakan untuk mengukur 

kecernaan dan energi metabolis pakan basal. Penggunaan pakan kontrol bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan kecernaan dari pakan tes.

Ayam pedaging umur 35 hari dipelihara di kandang metabolis dan 

diadaptasikan selama 5 hari. Koleksi ekskreta dilakukan selama 3 hari dan selama 

koleksi dilakukan penyemprotan Formalin 10% yang berfungsi untuk mencegah 

tumbuhnya jamur. Ekskreta yang terkumpul dibersihkan dari rontokan bulu dan 

sisa pakan yang tercecer, selanjutnya dilakukan proses pengeringan yang 

dilakukan dengan menggunakan sinar matahari selama 1-3 hari. Selanjutnya 

ekskreta dimasukkan ke oven 60 0C selama 24 jam dan ditimbang. Ekskreta hasil 

penampungan selama 3 hari dikomposit untuk tiap ulangan setelah itu digiling dan 

siap dianalisis proksimat untuk kandungan bahan kering (BK), Gross energy

(GE), dan Protein Kasar (PK). Gross energy (GE) dianalisis dengan adiabatik 

Bomb Calorimeter sedangkan Protein Kasar di analisis menggunakan analisis

Khjedahl.

3.4 Variabel Pengamatan 
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Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Kecernaan protein, ditentukan dengan menggunakan persamaan menurut Mc 

Donald (1998) yaitu:

Kecernaan protein (%) =
Konsumsi protein – Protein Ekskreta 

X 100Konsumsi protein

Dimana:
Konsumsi protein : (Konsumsi pakan %BK) x % PK dalam pakan
Protein ekskreta : (Berat ekskreta %BK)x  % PK dalam pakan
PK : Protein Kasar
BK : Bahan Kering

2. Energi metabolis semu, ditentukan dengan menggunakan persamaan menurut 

Djunaedi (1999), yaitu:

BK
X

A

CXDAXB
KgKKalAME

100)()(
)/(




Keterangan:
A = Konsumsi Pakan
B = GE pakan
C = Jumlah Ekskreta
D = GE ekskreta
BK = Bahan Kering

3. Energi metabolis terkoreksi n , ditentukan dengan menggunakan persamaan 

menurut Sibbald dan Morse (1983) yaitu:

XretensiN
BK

X
A

CXDAXB
KgKKalAMEn 73,8

100)()(
)/( 




Keterangan:

AMEn = Energi metabolis pakan yang dikoreksi oleh nitrogen yang
   diretensi (kkal/kg).

A = Banyaknya pakan yang dikonsumsi (kg)
B = Gross Energy pakan (kkal/kg)
C = Jumlah ekskreta (kg)
D = Gross Energy Ekskreta (kkal/kg)
8,73 = Konstanta nilai energi dari nitrogen yang diretensi.
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Retensi N = N yang termetabolis
BK = Bahan Kering

3.5 Analisis Data

Data yang didapat dari penelitia ini dianalisis menggunakan anova dari 

analisis RAL dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Apabila ada perbedaan 

pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncans (UJBD). Adapun metode analisis statistic yang digunakan adalah sebagai 

berikut :

Yij = µ + τ + Ʃij

Keterangan : Yij = Nilai pengamatan pada pelakuan ke-1 ulangan ke-1
µ = Nilai tengah umum
τn =  Pengaruh perlakuan ke-1

Ʃij = Kesalahan (Galat) percobaan pada perlakuan ke-1ulangan ke-
1

i = Perlakuan (1,2,………..5)
j = Ulangan (1,2,……..4)

3.6 Batasan Istilah

1. FML adalah Fermeted Mother Liquor yang berasal dari co-product MSG 

(bumbu masak) yang berupa limbah cair.

2. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang masa pemeliharaannya 

singkat, yang dipelihara guna untuk memperoleh produksi daging (Rasyaf, 

2007).

3. ad libitum merupakan system pemberian pakan dan minum yang tidak 

dibatasi (Rizal, 2006).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN     

Deskripsi hasil penelitian mengenai Pengaruh Penggunaan Fermented 

mother Liquor (FML) dalam Pakan Terhadap Nilai Kecernaan Protein dan nilai 

Energi Metabolis Sebagai Aditif Pakan dapat di lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Evaluasi nilai kecernaan protein semu, energi metabolis,dan energi 
metabolis  terkoreksi N

Perlakuan 
Kec Protein 

semu(%) AME(Kkal/Kg) AMEn(Kkal/Kg)
P0 65.90 ± 2.19 a 3215 ± 117.54a 3162 ± 147.61a

P1 70.92 ± 2.64b 3482 ±   27.63b 3423 ± 126.85b

P2 72.92 ± 1.61c 3559 ±   26.57c 3501 ± 40.75c

P3 70.49 ± 4.11b 3481 ± 156.21b 3407 ± 112.91b

P4 66.06 ± 1.12a 3245 ±   36.88a 3190 ±   98.95a

Ket : superskrip pada kolom yang sama menunjukan perbedaan sangat nyata 
(P>0,01)

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecernaan Protein Semu

Pengaruh perlakuan terhadap kecernaan protein semu dari hasil pegamatan 

selama penelitian ditampilkan pada Tabel 5. dari Tabel 5 tersebut dapat diketahui 

nilai kecernaan protein semu tertinggi pada perlakuan P2 (72.915 ± 1.605%), 

kemudian perlakuan P1 (70.915± 2.637 %), perlakuan P3 (70.48841 ± 4.11

%),perlakuan P4 (66.065 ± 1.117 %) dan perlakuan P0 (65.903 ± 2.193a %).

Untuk mengetahui perbedaan perlakuan terhadap kecernaan protein semu 

dilakukan analisa statistik.

Hasil perhitungan analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa, 

perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P > 0,01) terhadap 

kecernaan protein semu ayam pedaging. Sejalan dengan pendapat Winarno (1992) 

dan (Gumbira, 1989) bahwa proses pengolahan dapat mengubah suatu bahan 

organik menjadi produk lain yang berguna dan memiliki nilai tambah yang lebih 
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baik, terutama dengan memanfaatkan peristiwa biologis yang dalam daur hidup

semua mahluk mengalami tahapan yang panjang antara lain peristiwa biosintesis 

dan biolisis. Produk yang dapat dihasilkan dari suatu proses biologis adalah sel-sel 

mikroba atau biomassa, enzim, metabolik primer dan metabolik sekunder serta 

senyawa-senyawa kimia hasil bioproses oleh mikroba, penambahan Fermented 

Mother Liquor (FML) yang merupakan khultur khamir dapat meningkatkan 

proses biolisis dan biosintetis. Menurut Mc. Donald (1988) menyatakan bahwa 

tinggi rendahnya kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain jenis ternak, macam bahan pakan yang digunakan, kadar zat makanan pakan, 

level pemberian pakan dan cara pemberian pakan. Menurut  Wahju (1997) 

metabolisme protein dalam pakan sangat erat hubungannya dengan kandungan 

protein pakan.

Meningkatnya nilai kecernaan protein pada perlakuan P2 diduga karena 

kandungan khamir dalam Fermented Mother Liquor dapat bekerja dalam jumlah 

yang optimum. Sebagaimana pendapat Yoshimura (1995) yang disitasi oleh 

Kwahak,(1995) bahwa penggunaan FML pada pakan ternak babi menghasilkan 

rata-rata kecernaan protein kasar  sebesar 64 %, kecernaan lemak kasar sebesar 39 

% dan kecernaan BETN sebesar 84 %. Sedangkan pada ternak kambing 

penambahan Fermented mother liquor menberikan rata-rata kecernaan protein, 

Lemak kasar, dan BETN sebesar 72%, 56% dan 47 % . Penurunan kecernaan pada 

P3 dan P4 diduga disebabkan oleh ketidak seimbangan asam amino, FML 

mengandung 2,6 % asam glutamat sehingga semakin tinggi penambahan FML 

maka semakin tinggi pula kadar asam glutamat pada pakan. Sebagaimana di 

ungkapkan Huyghebaert dan de Groote (1984) ketidakseimbangan asam amino 
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dapat mengakibatkan berkurangnya konsumsi pakan sehingga menurunkan kinerja 

karena asam amino dalam plasma berkurang sehingga asam amino yang ke otak 

sedikit.

Hambatan pertumbuhan akibat defisiensi asam amino dapat diperbaiki 

oleh asam amino yang merupakan antagonisme dari asam amino tersebut. 

Contohnya apabila leusin meningkat yang mengakibatkan penghambatan 

pertumbuhan dapat  dinetralisasi dengan penambahan isoleusin dan valin. 

Kelebihan lisin akan menghambat penyerapan arginin. Sehingga dalam pakan

harus ditambahkan arginin. Keracunan terjadi apabila salah satu asam amnio 

melebihi jumlah kebutuhannya. (Widodo., 2002).

Selain itu turunnya Kecernaan Protein pada P3 dan P4 diduga akibat 

meningkatnya kandungan protein dalam pakan yang mampu diserap oleh tubuh 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Scheineder dan Flatt (1975) yang disitasi 

Tillman, dkk, (1998) bahwa tingi rendahnya kecernaan protein bergantung pada 

kandungan protein bahan pakan dan jumlah protein yang masuk dalam saluran 

pencernaan. Kelebihan protein dalam tubuh akan mengalami eliminasi dan 

dikeluarkan kedalam senyawa-senyawa yang mengandung Nitrogen

(Zuprizal,2008). Selain itu diduga disebabkan oleh tingginya asam nukleat pada 

pakan. Asam nukleat merupakan bahan penyusun DNA dan RNA (Anonymous,

2010), FML yang merupakan by-product proses fermentasi cane molasses 

mengandung backteri asam glutamate yang cukup tinggi. Sehingga semakin 

banyaknya jumlah mikroba dalam pakan maka semakin banyak pula kandungan 

asam nukleat yang dikonsumsi oleh ternak. Reed (1981) menyatakan yeast 

merupakan sumber protein yang bagus, kandungan protein kasar ( N X 6,25)
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Yeast berkisar antara 45-55 % tergantung pada strain dan kondisi pertumbuhan. 

Kandungan protein yang sebenarnya adalah 40-48 % , sebab 15 % N dalam Yeast

berupa senyawa asam nukleat. Tingginya konsumsi asam nukleat dapat 

menyebabkan tingginya  uric acid, dimana metabolisme nitrogen pada unggas 

akan menghasilkan asam urat (Minoru ,1977). Pendapat ini sejalan dengan 

Zuprizal (2008) yang menyatakan pada ternak unggas, kelebihan nitrogen yang 

tidak digunakan dalam tubuh baik untuk pertambahan bobot badan ataupun 

produksi telur harus dikonversikan kedalam komponen non toksik metabolic yang 

disebut dengan asam urat yang dikeluarkan bersama eksreta.

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Energi Metabolis

Pengaruh perlakuan terhadap kandungan energi metabolis dari hasil 

pegamatan selama penelitian ditampilkan pada Tabel 6, dari Tabel 6 dapat 

diketahui nilai energi metabolis tertinggi diperoleh pada perlakuan P2 (3216 ±

26,572 Kkal/kg), kemudian menurun pada perlakuan P1 (3482 ± 27,632 Kkal/kg),  

P3 (3481 ± 156,219 Kkal/kg), P4 (3245 ± 36,884 Kkal/Kg) dan P0 (3215 ±

117.504Kkal/Kg). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap energi 

metabolis maka dilakukan analisis statistik.

Hasil perhitungan analisis statistik pada Lampiran 9 menunjukkan bahwa, 

perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P > 0,01) terhadap energi 

metabolis. Hal ini disebabkan oleh kandungan gross energy pakan yang hampir

berbeda. Menurut Wahju (1997) menyatakan bahwa kandungan energi di dalam 

pakan juga menentukan jumlah konsumsi zat makanan lainnya seperti protein, 

mineral, dan vitamin. Menyusun pakan dengan komposisi bahan pakan yang tepat 
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perlu memahami keterkaitan antara kandungan zat makanan dan energi yang 

dihasilkan masing-masing bahan pakan. Peningkatan kadar gross energy pakan 

disebabkan oleh komposisi pakan perlakuan yang mengandung FML, 

sebagaimana telah disebutkan diatas FML sebagai starter proses fermentasi pada 

pembuatan produk MSG berbahan dasar cane molasses, yang memiliki kadar 

gross energy yang tinggi. Selain itu, tingginya kadar energi juga disebabkan oleh 

tingginya kadar PK dalam pakan, dimana protein juga merupakan salah satu 

sumber energi (Wahyu, 2004). Perningkatan nominal tersebut juga dapat 

disebabkan oleh perbedaan formulasi pakan. Sejalan dengan yang dikemukakan 

Mc Donald et al (1977) bahwa perubahan tingkat protein dalam ransum yang 

diberikan pada unggas dapat menyebabkan perbedaan jumlah protein yang 

diretensi dan menghasilkan perbedaan nilai energi metabolis. Hal ini bila 

dibandingkan dengan data penelitian menunjukan bahwa pakan dengan 

penambahan FML 3% (P2) memiliki nilai EM tertinggi yang sejalan dengan nilai 

kecernaan protein semu pada P2 yang memiliki nilai tertinggi.

Nilai energi metabolis dari masing – masing perlakuan tersebut tersebut 

masih diatas standar nilai energi metabolis, yaitu 70 % dari energi bruto hal ini 

sesuai dengan pendapat Schaible (1980) yang menyatakan bahwa nilai energi 

metabolis suatu bahan pakan yaitu 70-90 % dari energi bruto. Berdasarkan 

literatur tersebut dapat ditetapkan bahwa penambahan FML dengan level yang 

berbeda dalam ransum sampai tingkat 6% memberikan pengaruh yang sama 

baiknya dengan ransum kontrol (P0) terhadap nilai energi metabolis. Namun 

berdasarkan nilai pengaruh pemberian paling baik  adalah pakan dengan tambahan 

level 3 % (P2). Turunnya AME pada P3 dan P4 diduga sebagai akibat dari 
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turunnya kecernaan protein semu. Sebagaimana telah diketahui protein merupakan 

salah satu sumber energi, ketika kecernaan protein semu meningkat maka nilai 

energi metabolis semu juga meningkat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Khalil (2002) yang menyatakan bahwa peningkatan EM disebabkan oleh 

peningkatan kecernaan zat makanan utama seperti protein, lemak dan BETN.

Selain itu turunnya AME diduga disebabkan peningkatan kadar abu dalam pakan 

perlakuan. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya FML memiliki kadar abu 

yang tinggi (15,94 %). Kadar abu berkolerasi negatif dengan kadar bahan 

organik, lebih jauh lagi kadar abu berkolerasi negatif dengan karbohidrat non 

serat. Kadar abu yang tinggi juga merupakan cerminan dari tingginya kadar lignin 

dan silika yang dikenal sebagai zat anti nutrisi karena mengganggu proses 

pencernaan dan penyerapan pada ruminansia terlebih lagi pada ternak 

monogastrik seperti ayam pedaging. Farrel (1978) melaporkan peningkatan kadar 

abu ransum ayam dari 2% menjadi 4 % menurunkan energi termetabolis dari 11 % 

menjadi 8,9%.

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Energi Metabolis Terkoreksi N (AMEn)

Pengaruh perlakuan terhadap kandungan energi metabolis terkoreksi N 

dari hasil pegamatan selama penelitian ditampilkan pada Tabel 6, dari tabel 

tersebut dapat diketahui nilai energi metabolis terkoreksi N tertinggi pada P2 

(3502 ± 40,756 Kkal/kg), kemudian P1 (3424 ± 126,85 Kkal/kg), P3 (3408 ± 

112,911 Kkal/kg), P4 (3190 ± 98,95 Kkal/Kg) dan P0 (3163 ± 147.612 Kkal/Kg). 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap energi metabolis maka dilakukan 

analisis statistik.
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Hasil perhitungan analisis statistik pada Lampiran 10 menunjukkan 

bahwa, perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P > 0,01) terhadap 

energi metabolis terkoreksi N ayam pedaging. Hal ini dikarenakan kandungan 

gross energy pakan yang hampir sama (iso energy) pada masing-masing pakan 

perlakuan. Menurut Anggorodi (1994) menyatakan bahwa ternak per individu dari 

spesies yang sama, agak berbeda kesanggupannya untuk mencerna setiap macam 

pakan yang diberikan. Rendahnya nilai energi metabolis semu terkoreksi N juga 

disebabkan oleh banyaknya sel-sel mukosa usus yang keluar bersama ekskreta. 

Energi dalam ekskreta selain berasal dari bahan makanan yang dimakan, juga 

berasal dari reruntuhan sel-sel epitel mukosa usus, sisa katabolisme dalam sel 

jaringan. Menurut Wahju (1997) tinggi rendahnya retensi protein dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu daya cerna, kualitas protein dan imbangan zat makanan 

dalam pakan. Apabila protein rendah atau salah satu asam amino dalam bahan 

pakan kurang, maka retensi protein akan rendah. Apabila kandungan energi dalam 

pakan tinggi maka tingkat konsumsinya akan rendah sebaliknya apabila 

kandungan energi dalam pakan rendah maka konsumsi ternak akan tinggi 

(Achmanu, 1992).

Wahju (2004) menyatakan bahwa retensi nitrogen adalah persentase dari 

jumlah nitrogen yang disimpan di dalam tubuh dibandingkan dengan nitrogen 

yang dikonsumsi. Nitrogen yang dimaksud dalam hal ini adalah nitrogen yang 

berasal dari protein, sehingga Scott (1982) menerangkan bahwa pentingnya 

penentuan retensi nitrogen yaitu untuk melihat kualitas ransum yang diberikan 

pada ayam. Menurut Wahju (2004) menyatakan bahwa protein dalam pakan 

setelah masuk kedalam saluran pencernaan mengalami perombakan yang 
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dilakukan oleh enzim hidrolitik yang bekerja dalam rangkaian tetap. Menurut 

Anggorodi (1985) menambahkan bahwa semua protein yang dicerna, dirombak 

menjadi asam amino. Sebagian kecil protein yang dapat dicerna masih tinggal 

dalam bentuk peptida yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih asam amino. 

Asam amino secara fisiologis masuk kedalam peredaran darah dan terus diedarkan 

ke seluruh tubuh, selanjutnya bila asam amino yang telah diserap mencapai hati 

maka sebagian digunakan hati untuk mensintesis protein jaringan atau protein 

darah. Pada penelitian ini nilai AMEn tertinggi terdapat pada perlakuan dengan 

level penambahan 3 %, hal ini sejalan dengan nilai kecernaan protein semu pada 

P2 yang mencapai nilai paling optimum.

Penurunan AMEn pada P3 dan P4 diduga karena tingginya kadar abu pada

FML (15,94)  yang menyebabkan kadar abu pakan meningkat. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Farrel (1978) yang melaporkan peningkatan kadar abu 

pakan ayam dari 2% menjadi 4 % menurunkan retensi N dari 30,4% menjadi 19, 

3%. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya semakin tinggi kadar abu dalam

pakan maka semakin rendah pula bahan organiknya, yang bila ditarik lebih jauh 

maka semakin rendah pula karbohidrat non serat yang dapat dicerna oleh ternak. 

Sebagaimana dilaporkan oleh Yoshimura (1995) yang disitasi oleh Kwahak(1995) 

yang menyatakan bahwa secara umum komposisi dari FML tergantung pada 

komponen penyusun dan rasio material yang digunakan untuk membuat FML. 

FML mengandung sekitar 5% N bebas dan 9% asam amino. Kadar abu dari FML 

sebagian besar merupakan fosfor dan kalium, unsur fosfor berasal dari raw 

material sedangkan unsur kalium berasal dari cane molasses. Hal inilah yang 

menyebabkan turunnya AMEn pada perlakuaan P3 dan P4.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan 

Fermented Mother Liquor (FML) sebanyak 3 % pada pakan ayam pedaging (P2)

memberikan efek terbaik pada kecernaan protein, energi metabolis, dan ernergi 

metabolis terkoreksi N.

5.2 Saran

Disarankan menambahan FML dalam pakan sebanyak 3 % (P2) untuk 

meningkatkan kualitas pakan ayam pedaging. Perlunya dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui batas aman penambahan FML pada ternak ayam 

pedaging.
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Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot Badan Awal

No Perlakuan Bobot Badan umur 35 h (g) Bobot Badan umur 43 h (g)

1 P0U1 1800 2400
2 P0U2 1650 2300
3 P0U3 1650 2300
4 P0U4 1600 2100
5 P1U1 1600 2200
6 P1U2 1650 2300
7 P1U3 1700 2400
8 P1U4 1700 2400
9 P2U1 1800 2500
10 P2U2 1670 2200
11 P2U3 1700 2300
12 P2U4 1850 2600
13 P3U1 1800 2400
14 P3U2 1700 2200
15 P3U3 1600 2200
16 P3U4 1800 2500
17 P4U1 1500 2200
18 P4U2 1600 2200
19 P4U3 1800 2400
20 P4U4 1850 2500

total 34020 46600

rata − rata = 3402020
=1701

Standar deviasi (Sd) =
(X – X_)

n - 1
= 183380

19 

  =95.754895

Koe isienkeragaman = SdX_ × 100% = 
95.754895

1701
× 100% = 5.63%

Kesimpulan : Ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan 
seragam karena memiliki koefisien keragaman > 10%.
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1 Kg Pakan

Campur jagung, Bekatul, Konsentrat dengan urutan bahan dengan BJ 
tertinggi paling bawah (1 Jagung, 2. Konsentrat, 3. Bekatul ), Untuk 
P1,P2,P3,P4 jagung terlebih dahulu dicampur dengan FML hingga 
merata kemudian ditambahkan Konsentrat dan Bekatul

Timbang jagung 5 X 600 g, Bekatul 5X 100 g, Konsentrat 5X 300 g, 
serta FML P1=15g; P2 =30gr; P3 = 45g; P4 =60 gr

Timbang pakan basal sebanyak 100 g 

Dimasukan dalam kantong Plastik

Pakan pemberian

Lampiran 2. Metode pencampuran pakan
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Lampiran 3. Metode Koleksi Sampel

Eksreta

penampung

timbang

Semprot as. Borat 10%

Jemur pada cahaya matahari

Oven pada suhu 60o C selama 24 jam

Timbang

Sampel BKU

Analisa PK,GE, BK sampel
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Lampiran 4. Perhitungan Konsumsi BK dan BK Ekskreta

NO Kode
Pakan ekskreta

Konsumsi(g) BK (%) BK(g) Ekskreta (g) BK (%) BK(g)
1 P0U1 366.38 88.45 324.063 106.8 86.86 92.77
2 P0U2 357.77 88.45 316.448 103.3 87.65 90.54
3 P0U3 335.63 88.45 296.865 103.0 87.84 90.48
4 P0U4 343.01 88.45 303.392 111.7 87.51 97.75
5 P1U1 366.2 87.61 320.852 96.2 85.74 82.49
6 P1U2 359.3 87.61 314.806 101.0 88.05 88.93
7 P1U3 349.57 87.61 306.281 107.9 87.49 94.41
8 P1U4 348.75 87.61 305.563 93.3 89.62 83.62
9 P2U1 350.39 86.78 304.080 78.2 87.69 68.57

10 P2U2 349.98 86.78 303.724 79.0 85.85 67.83
11 P2U3 336.86 86.78 292.338 79.2 83.82 66.38
12 P2U4 344.24 86.78 298.742 75.9 85.22 64.68
13 P3U1 332.5 85.94 285.783 99.9 87.79 87.70
14 P3U2 349.98 85.94 300.807 82.2 83.92 68.98
15 P3U3 334.5 85.94 287.502 82.5 85.22 70.31
16 P3U4 328.3 85.94 282.173 96.2 88.36 85.00
17 P4U1 350.39 85.11 298.239 108.3 90.35 97.84
18 P4U2 349.16 85.11 297.192 115.7 88.79 102.73
19 P4U3 349.98 85.11 297.890 116.4 89.56 104.25
20 P4U4 349.57 85.11 297.541 112.9 87.82 99.15

Contoh penghitungan Konsumsi BK

( ) = ( × % )
100%

= 366.38 × 88.45100%
= 324,063
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Lampiran 5. Perhitungan Kecernaan Protein Semu

NO Kode
Pakan ekskreta

kecernaan(%)konsumsi
BK(g)

PK pakan 
(%BK) BK(g) PK (%BK)

1 P0U1 324.063 18.417 92.77 20.32 68.409
2 P0U2 316.448 18.417 90.54 22.46 65.105
3 P0U3 296.865 18.417 90.48 22.17 63.309
4 P0U4 303.392 18.417 97.75 18.98 66.788
5 P1U1 320.852 18.84193 82.49 19.72 73.091
6 P1U2 314.806 18.84193 88.93 19.54 70.701
7 P1U3 306.281 18.84193 94.41 20.01 67.273
8 P1U4 305.563 18.84193 83.62 18.87 72.597
9 P2U1 304.080 19.25448 68.57 24.36 71.471

10 P2U2 303.724 19.25448 67.83 23.50 72.748
11 P2U3 292.338 19.25448 66.38 25.26 70.215
12 P2U4 298.742 19.25448 64.68 23.18 73.934
13 P3U1 285.783 19.65518 87.70 18.91 70.477
14 P3U2 300.807 19.65518 68.98 23.18 72.950
15 P3U3 287.502 19.65518 70.31 21.04 73.826
16 P3U4 282.173 19.65518 85.00 23.03 64.701
17 P4U1 298.239 20.04455 97.84 20.42 66.579
18 P4U2 297.192 20.04455 102.73 19.63 66.149
19 P4U3 297.890 20.04455 104.25 20.34 64.482
20 P4U4 297.541 20.04455 99.15 19.82 67.050

Contoh pengitungan Kecernaan Protein semu

Kc.Pr (%) =
Kons.PK – PK.eks

Kons.PK
× 100%

=
(324,063 × 18,417) – (92,77 × 20,32)

(324,063 × 18,417)
× 100%

= 68,409
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Lampiran 6. Perhitungan Energi Metabolis

NO kode
Pakan ekst

AME(Kkal/Kg)konsumsi
BK(g)

GE pakan 
(Kkal/Kg)

Ekskreta
BK(g)

GE ekskreta 
(Kkal/Kg)

1 P0U1 324.063 3724.775 92.77 2368.059 3046.857
2 P0U2 316.448 3724.775 90.54 2874.045 3281.507
3 P0U3 296.865 3724.775 90.48 2621.052 3307.989
4 P0U4 303.392 3724.775 97.75 2710.345 3223.902
5 P1U1 320.852 3748.107 82.49 2630.112 3506.129
6 P1U2 314.806 3748.107 88.93 2447.147 3488.876
7 P1U3 306.281 3748.107 94.41 2375.184 3442.261
8 P1U4 305.563 3748.107 83.62 2519.110 3491.052
9 P2U1 304.080 3770.760 68.57 3150.005 3526.476

10 P2U2 303.724 3770.760 67.83 2943.008 3587.736
11 P2U3 292.338 3770.760 66.38 3031.822 3551.740
12 P2U4 298.742 3770.760 64.68 3096.400 3572.544
13 P3U1 285.783 3792.762 87.70 2957.473 3356.812
14 P3U2 300.807 3792.762 68.98 2966.508 3621.288
15 P3U3 287.502 3792.762 70.31 3107.878 3528.529
16 P3U4 282.173 3792.762 85.00 2834.173 3419.446
17 P4U1 298.239 3814.142 97.84 3101.316 3285.721
18 P4U2 297.192 3814.142 102.73 3122.017 3213.223
19 P4U3 297.890 3814.142 104.25 3080.615 3214.444
20 P4U4 297.541 3814.142 99.15 3101.316 3266.901

Contoh perhitungan AME

AME = 
(GE pakan × konsumsi pakan)– (GE ekskreta× ekskreta)

konsumsi pakan

= 
(3724.775 × 324.063)– (2368.59× 92.77)324.063

=3046 Kkal/Kg
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Lampiran 7. Perhitungan Energi Metabolis Tekoreksi N

Contoh pengitungan AMEn

AME = 
(GE pakan × konsumsi pakan)– (GE ekskreta× ekskreta)

konsumsi pakan
− (8.72 × )

= (3724.775 × 324.063)– (2368.59× 92.77)
324.063

− (8,72 × 6.533)
=2989.642 Kkal/Kg 

NO
kode

Pakan ekskreta retensi 
N

AMEn(Kkal/Kg)
kons GE (Kkal/Kg) N BK(g) GE (Kkal/Kg) N

1 P0U1 324.063 3724.775 9.54 92.77 2368.059 3.02 6.53 2989.827
2 P0U2 316.448 3724.775 9.32 90.54 2874.045 3.25 6.07 3228.508
3 P0U3 296.865 3724.775 8.74 90.48 2621.052 3.21 5.53 3259.642
4 P0U4 303.392 3724.775 8.94 97.75 2710.345 2.96 5.97 3171.776
5 P1U1 320.852 3748.107 9.67 82.49 2630.112 2.60 7.07 3444.409
6 P1U2 314.806 3748.107 9.49 88.93 2447.147 2.78 6.71 3430.299
7 P1U3 306.281 3748.107 9.23 94.41 2375.184 3.02 6.21 3388.033
8 P1U4 305.563 3748.107 9.21 83.62 2519.110 2.52 6.68 3432.670
9 P2U1 304.080 3770.760 9.36 68.57 3150.005 2.67 6.69 3468.027

10 P2U2 303.724 3770.760 9.35 67.83 2943.008 2.55 6.80 3528.311
11 P2U3 292.338 3770.760 9.00 66.38 3031.822 2.68 6.32 3496.534
12 P2U4 298.742 3770.760 9.20 64.68 3096.400 2.39 6.80 3513.141
13 P3U1 285.783 3792.762 8.98 87.70 2957.473 2.65 6.33 3301.516
14 P3U2 300.807 3792.762 9.46 68.98 2966.508 2.55 6.90 3561.043
15 P3U3 287.502 3792.762 9.04 70.31 3107.878 2.36 6.67 3470.257
16 P3U4 282.173 3792.762 8.87 85.00 2834.173 3.13 5.74 3369.323
17 P4U1 298.239 3814.142 9.56 97.84 3101.316 3.19 6.36 3230.126
18 P4U2 297.192 3814.142 9.53 102.73 3122.017 3.22 6.30 3158.181
19 P4U3 297.890 3814.142 9.55 104.25 3080.615 3.39 6.16 3160.663
20 P4U4 297.541 3814.142 9.54 99.15 3101.316 3.14 6.39 3211.044
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Lampiran 8. Analisa Statistik Kec. Protein Semu

ulangan
perlakuan

jumlah
P0 P1 P2 P3 P4

1 68.41 73.09 71.47 70.477 66.58 350.03
2 65.11 70.70 72.75 72.950 66.15 347.65
3 63.31 67.27 70.22 73.826 64.48 339.11
4 66.79 72.60 73.93 64.701 67.05 345.07

jumlah 263.61 283.66 288.37 281.954 264.26 1381.86

rata-rata 65.90 70.92 72.09 70.488 66.07

Faktor Koreksi

= ∑ ∑
t × r = 1381.865 × 4 = 95476.514

Jumlah kuadrat total

= = (68.41 + 73.09 + ⋯+ 67.05 ) − 95476.51
= 231.9044657

Jumlah Kuadrat Perlakuan

= ∑ ∑ −
= (263.611 + 283.66 + ⋯+ 264.26 )

4 − 92596.95
=134.4320757

Jumlah Kuadrat Galat

= − = 231.904 −134.4320757= 97.47239002
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Analisa ragam

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

perlakuan 4 134.432076 33.60802 5.171929 3.06 4.89
galat 15 97.47239 6.498159

total 19 231.904466
Fhit > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kecernaan 
protein semu

Analisis Uji Jarak Berganda Duncans (UJBD)

SE df1 JND 1% JNT 1%

0.570007 2 4.1167 2.346548

0.572618 3 4.346 2.488597

0.572618 4 4.463 2.555594

0.570007 5 4.547 2.591822

kode rata-rata notasi

P0 65.90294 a

P4 66.06524 a

P3 70.48841     b

P1 70.91565       bc

P2 72.09216          c
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Lampiran 9. Analisa Statistik Energi Metabolis 

ulangan perlakuan

jumlahP0 P1 P2 P3 P4

1 3046.857 3480.637 3526.476 3410.727 3285.721 16750.42
2 3281.507 3478.171 3587.736 3621.288 3346.913 17315.61
3 3307.989 3442.261 3551.74 3567.64 3214.444 17084.07
4 3223.902 3491.052 3572.544 3482.069 3266.901 17036.47

jumlah 12860.26 13892.12 14238.50 14081.72 13113.98 68186.57

rata-rata 3215.06 3473.03 3559.62 3520.43 3278.49

Faktor Koreksi

= ∑ ∑
t × r = 68186.575 × 4 = 232470435.8

Jumlah kuadrat total

=
        = (3046.857 + 3480.637 + ⋯+ 3266.901 ) − 232470435.8

= 455159.7462
Jumlaj kuadrat perlakuan

= ∑ ∑ −
= (12860.26 + 13892.12 + ⋯+ 13113.98 )

4 − 232470435.8
= 375386.359     

Jumlah kuadrat galat

= − = 455159.7462 − 375386.359 = 79773.39
FK JKT JKP JKG

232470435.8 455159.7462 375386.359 79773.39
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Analisa ragam

Analisis ragam

SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

perlakuan 4 375386.359 93846.59 17.64622 3.11 5.03
galat 15 79773.387 5318.23

total 19 455159.746

Fhit > F table 0.01 berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap energi metabolis 

Uji jarak berganda Duncan’s

SE df1 JND 1% JNT 1%

36.46308335 2 4.1167 150.108
36.46308335 3 4.346 158.469
36.46308335 4 4.463 162.735
36.46308335 5 4.547 165.798

kode rata-rata notasi

P0 3215.064 a
P4 3278.495 a
P1 3473.03    b
P3 3520.431    b
P2 3559.624       c
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Lampiran 10. Analisa Statistik Energi Metabolis Terkoreksi N

ulangan perlakuan jumlah

P0 P1 P2 P3 P4

1 2989.83 3444.41 3468.03 3561.04 3230.13 16693.43
2 3228.51 3430.30 3528.31 3470.26 3158.18 16815.56
3 3259.64 3388.03 3496.53 3369.32 3160.66 16674.19
4 3171.78 3432.67 3513.14 3230.13 3211.04 16558.76

jumlah 12649.75 13695.41 14006.01 13630.75 12760.01 66741.94

rata-rata 3162.44 3423.85 3501.50 3407.69 3190.00

FK JKT JKP JKG

222724314.6 478603.03 366724.522 111878.51

Faktor koreksi

= ∑ ∑
t × r = 66741.945 × 4 = 222724314.6

Jumlah kuadrat total

=
= (2989.83 + 3444.42 + ⋯+ 3211.04 ) − 222724314.6 = 478603.03

Jumlah kuadrat perlakuan

= ∑ ∑ −
= 12649.75 + 13695.41 + ⋯+ 12760.014 − 222724314.6

       =366724.522
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Jumlah kuadrat galat

= −
= 518575.1584 − 379925.024 = 138650.13

Analisa ragam

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

perlakuan 4 379925.024 94981.26 10.27564 3.11 5.03
galat 15 138650.134 9243.34

total 19 518575.158

Fhit > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap energi 
metabolis terkoreksi n

Uji jarak berganda duncan

SE df1 JND 1% JNT 1%

48.07115113 2 4.1167 197.895
48.07115113 3 4.346 208.917
48.07115113 4 4.463 214.542
48.07115113 5 4.547 218.580

kode rata-rata Notasi

P4 3117.797 a
P0 3120.394 a
P3 3357.256     b
P1 3385.636     b
P2 3441.785      b



Atur kulo

Kulo ngaturaken matur sembah nuwun dateng  tiyang sepuh 
kaulo ibu Siti Rahayu soho Bapa Sudibyo ingkang sam-
pun ngedekaken, paring pitutur , pitedah, donga soho 
pangestu ing dalem ngalampahi darmaning wong. Kagem 
rayi-rayi kulo Pramesta “jayus”(ndang rabi o yus silak 
ngakik), Dias “peyot” (ojok manja manja nduk yoo, ku-
liah sing temen ojok kesuwen koyok mas mu), Dita 
“katul”( sinau sing tenanan tul), Bramantyo “ man-
tuk”( ojok nakal-nakal ga ta tumbasne kelinci kapok koen) 
Kagem mbah uti lan mbah sukir putri  kagem lek sulis soho 

bulik Endah, lan ugi poro sederek sedanten trah Mardi Siswoyo, soho Trah Harjo sukirno matur sembah nuwun 
ingkang katah sampun paring dongo lan pangestu ing dalem lampah kulo.

Mboten kesupen kagem poro rencang penelitian kaulo , dek gea, inge, sabita, bagas, ani maria, budi  soho beny 
“ngango Y” matur suwun rek yow is ngrewangi pas penelitian, garap lan akeeh liayane.

Kanggo konco-konco nang HMI Komisariat Peternakan Koyok cak Awang, Cak Ndut, Cak Pi’I, Cak Mamik, 
Cak Imron, Cak Mail, Cak Arif, Cak hilmi, Cak fery, Pak Dheny, Mbak ita, wentung, Mb mega Ditha, 
Citra, Galuh, Toni, Arie, Meity,Azis,endrika, Awang,haris su gori,taufik, Erwin, candra ,Wawan, kipli, 
Qonita,Barokah, Mahi lan angkatan 2008-2012 sampek kangelan lek ku ngabsen suwun wis ngewangi lan wis nga-
jari urip nang HmI mugo gusti Pengeran sing mbales cuk yoo.

Gawe konco-konco HMI KOBRA lan HmI Cab. Malang koyok Trias (suwun wis ngeret-eret nang kampus ‘as) 
Ikwan, tegar, Ari Faud , Misba , Adi Limbuk, fajar , reo, Willy suwun cuk kopi susune……..

Gae cak Kolox pake X munarko dalang nang Jagat suwun cak wis ngajari kendel neng urip, lan ngajari opo iku 
tanggung jawab, suwun sing akeh pokok’e , par bung Janz Danke lai bu’….

Wonten papat garwane joko
Sing mboten sinebat ampun duko
Ngeterne manten nang guwo
Cekap semanten atur kaulo
Mangan kupat dicampur santen
Menawi lepat nyuwun ngapunten

Sing Nulis


