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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging di Indonesia dipanen pada umur muda yaitu umur 5 

minggu dengan bobot badan sekitar 1,7-2,0 kg/ekor. Pemanenan ayam pedaging 

saat muda umurnya memiliki kebaikan yaitu ukuran yang tidak terlalu besar, 

daging cukup lunak, lemaknya tidak terlalu banyak serta tulang tidak terlalu keras 

sehingga lebih disukai konsumen. Masalah klasik yang dihadapi usaha peternakan 

adalah biaya pakan yang mencapai 70 % dari total biaya produksi. Biaya pakan 

yang tinggi menyebabkan peternak mencoba berbagai cara untuk meminimalkan 

biaya pakan yaitu dengan mencari pakan alternatif untuk mengganti sumber 

pakan. 

Pakan berkualitas dapat dilihat dari bahan baku yang dipakai dan 

kandungan zat makanan dalam memformulasikan pakan. Salah satu bahan pakan 

yang harganya meningkat cukup tajam adalah jagung, akan tetapi produksi jagung 

dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional karena keberadaan jagung 

masih tergantung musim. Keadaan ini mengakibatkan tergantungnya pemenuhan 

kebutuhan jagung di Indonesia terhadap jagung impor, sehingga mempengaruhi 

mahalnya harga jagung dalam negeri, terutama jika dipergunakan sebagai pakan 

ternak. Fluktuasi ketersediaan dan harga jagung menjadi hal yang sangat penting 

untuk terus dicermati oleh sebagian masyarakat khususnya dalam hal ini adalah 

peternak, hal ini dikarenakan jagung menempati urutan tertinggi dalam hal 

persentase komponen bahan pakan dalam pakan ayam pedaging. Menurut 
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beberapa pedagang di beberapa daerah di Jawa Timur harga jagung rata-rata per 

kg di bulan Januari 2010-September 2010 adalah berkisar antara Rp. 3.700,- – 

Rp.4.900,-. 

Tingginya penggunaan jagung dalam pakan yang sama tingginya dengan 

harga jagung ini menyebabkan peternak mencari zat tambahan pakan yang 

mampu dimanfaatkan oleh ternak dalam saluran pencernaan selain itu juga dapat 

menurunkan biaya pakan dan memaksimalkan pendapatan. Xylanase menjadi 

alternatif enzim yang ditambahkan pada pakan jagung untuk dapat menguraikan 

arabinoxylan dalam jagung mejadi arabinosa dan xilosa, sehingga dapat tercerna 

dalam saluran pencernaan ayam pedaging. Xylanase dicampurkan pada pakan 

jagung yang kemudian dicampur dengan pakan konsentrat dan bekatul yang 

disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging periode starter 

dan finisher.  

Pada penelitian sebelumnya, suplementasi xylanase pada pakan dasar 

gandum dapat menurunkan viskositas digesta dan meningkatkan pertambahan 

bobot badan ayam pedaging usia 6 minggu hingga 14,72 % dan 2,60 % (Chiang et 

al., 2005). Xylanase dapat menurunkan viskositas digesta dengan cara 

menghidrolisis arabinoxylan menjadi arabinosa dan xilosa, sehingga mudah 

dimanfaatkan oleh unggas (Choct, 1997). Dari kajian diatas, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh penggunaan xylanase 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang diberi pakan berbasis jagung, 

mengingat tingginya pemakaian jagung dalam formulasi pakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan xylanase dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan xylanase dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu 

dengan penambahan xylanase dalam pakan ditinjau dari penampilan produksi 

ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Biaya terbesar dalam usaha peternakan adalah biaya pakan, yaitu berkisar 

70-80 %. Ternak khususnya ayam pedaging membutuhkan pakan yang 

mengandung nutrisi sesuai kebutuhan ternaknya, salah satunya adalah kebutuhan 

akan energi metabolis. 

Jagung merupakan sumber energi utama bagi pakan ayam pedaging. 

Tingkat penggunaan jagung dalam pakan ayam berkisar antara 50-60 %, hal ini 

dikarenakan jagung menyumbang lebih dari separuh energi yang dibutuhkan 

ayam. Menurut Suarni dan Widowati (2007), kandungan zat makanan utama 

jagung adalah pati (72-73 %), dengan kandungan amilosa dan amilopektin 25-30 

% : 70-75 %. Kadar gula sederhana jagung (glukosa, fruktosa, dan sukrosa) 

berkisar antara 1-3 %. Untuk dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 
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dalam hal ini adalah penggunaan jagung, dapat ditambahkan enzim sebagai feed 

additive.  

Penggunaan enzim dalam pengolahan pakan mempunyai beberapa 

keuntungan di antaranya enzim dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan 

energi aktivasi reaksi, sifat kerjanya selektif, dan daya katalitiknya tinggi. Selain 

itu kecepatan reaksi katalitis oleh enzim dapat diatur dengan mengubah pH, suhu, 

konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat yang digunakan. Penggunaan enzim 

harus memperhatikan ketidakstabilan enzim yang dapat terdenaturasi oleh suhu, 

asam dan alkali. Kenaikan suhu membuka molekul protein enzim sehingga 

menyebabkan kerusakan sisi aktif enzim dan enzim menjadi tidak aktif (Haryati 

dkk, 2010). Ada empat jenis enzim yang banyak digunakan dalam industri pakan, 

yaitu enzim pemecah serat, protein, pati dan asam pitat. Oleh karena itu, perlu 

adanya bahan pakan yang kandungan zat pakannya kurang lebih dapat melengkapi 

pakan jagung kualitas rendah dengan harga yang lebih terjangkau. 

Xylanase merupakan kelompok enzim yang memiliki kemampuan 

menghidrolisis arabinoxylan menjadi arabinosa dan xilosa. Van Paridon et al., 

(1992) telah melakukan penelitian pemanfaatan xylanase untuk campuran pakan 

ayam pedaging, dengan melihat pengaruhnya terhadap bobot badan yang dicapai 

dan efisiensi konversi pakan serta hubungannya dengan viskositas pencernaan. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bedford dan Classen (1992), yang melaporkan 

bahwa campuran pakan ayam pedaging dengan xylanase yang berasal dari 

Trichoderma sp. ternyata mampu mengurangi viskositas pencernaan, sehingga 

meningkatkan pencapaian berat dan efisiensi konversi pakan. 
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Jagung merupakan  bahan baku  yang mengandung sumber  energi tinggi  

dan jumlah penggunaannya  dalam  pakan  tinggi, dimana di dalam jagung 

terdapat kandungan arabinoxylan sebesar 5,8 % (Nian et al., 2011). Arabinoxylan 

merupakan sejenis glukosa tingkat rendah yang berfungsi sebagai sumber energi, 

namun arabinoxylan ini tidak bisa tercerna dalam saluran pencernaan karena pada 

pencernaan ternak unggas sedikit mempunyai  enzim pemecah xylan. Dengan 

adanya penambahan xylanase ini, maka arabinoxylan dapat dipecah menjadi 

arabinosa dan xilosa. 

Berdasarkan kajian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengevaluasi tentang pengaruh penambahan xylanase sebagai pelengkap pada 

pakan (jagung, bekatul, konsentrat) ayam pedaging agar diperoleh penampilan 

produksi yang optimal. 

 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan xylanase dalam pakan dapat meningkatkan bobot badan dan 

bobot karkas ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging merupakan ayam hasil budidaya teknologi peternakan 

yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri  khas pertumbuhan yang cepat, 

sebagai penghasil daging dengan konversi pakan  rendah dan  siap  dipotong  pada  

usia yang relatif muda. Pada umumnya ayam pedaging ini siap panen pada usia  

28-45 hari dengan berat badan 1,2-1,9 kg/ekor (Priyatno, 2000). Ayam pedaging 

sangat potensial diternakkan karena memiliki performan yang baik seperti yang 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penampilan produksi ayam pedaging 

 

Umur 

(Minggu) 

 

Bobot Badan 

(g/ekor) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(g/ekor) 

Konsumsi 

Pakan 

Kumulatif 

(g/ekor) 

 

Konversi 

Pakan 

1 

2 

3 

4 

5 

173 

429 

823 

1334 

1919 

132 

256 

394 

511 

585 

151 

485 

1065 

1921 

3039 

0,87 

1,13 

1,30 

1,44 

1,59 

Sumber : Ross (2001) 

 

Peningkatan produksi ayam pedaging dapat dilakukan dengan perbaikan 

mutu genetik, nutrisi, kontrol terhadap penyakit, dan pengelolaan yang baik 

sehingga dalam waktu yang relatif singkat sudah dapat menghasilkan daging lebih 

banyak. Selain itu juga tergantung pada faktor lain seperti strain, jenis kelamin, 

umur, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Faktor kecepatan pertumbuhan 

penting sekali dalam peternakan ayam pedaging. Hal ini sangat erat hubungannya 

dengan efisiensi konversi pakan menjadi daging (Winarno, 1994). 
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Ayam pedaging memiliki 3 grade DOC (Day Old Chick) yaitu Platinum, 

Gold dan Silver. Target penampilan produksi masing-masing grade disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Target penampilan produksi umur 35 hari masing – masing grade ayam 

pedaging 

Ayam pedaging 35 hari  Grade  

 Platinum Gold Silver 

Bobot badan 

FCR (kg pakan/kg bobot badan) 

Mortalitas (%) 

1,839 

1,60 

2-3 

1,756 

1,62 

3-4 

1,673 

1,64 

5-6 

Sumber: Anonymous (2008) 

 

2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

 Untuk keperluan hidupnya dan untuk produksi, ayam membutuhkan 

sejumlah nutrisi yaitu protein yang mengandung asam amino seimbang dan 

berkualitas, energi yang berintikan karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. 

Kartadisastra (1994) menyatakan bahwa jumlah pakan yang  diberikan sangat 

bergantung dari jenis ayam yang dipelihara, sistem pemeliharaan  dan tujuan 

produksi. Di samping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang   berkaitan 

dengan genetik dan lingkungan tempat ternak itu dipelihara. 

Ayam pedaging dapat menyesuaikan konsumsi pakannya untuk 

memperoleh cukup energi guna pertumbuhan maksimum. Penyesuaian tersebut 

berkisar  antara 2800-3400  Kkal EM/kg pakan (Anggorodi, 1990). Kebutuhan   

zat   nutrisi    ayam pedaging  pada  fase yang berbeda disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging (As feed) 

Zat Makanan 

(%) 

Periode 

Starter Finisher 

Protein Kasar (%) 22 20 

Lemak Kasar (%) 5-8  5-8 

Serat Kasar (%) 3-5  3-5 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3000 3100 

Sumber : North (1990) 
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Rizal (2006) menyatakan bahwa serat kasar dalam alat pencernaan ayam 

sulit dicerna, oleh karena itu pemberiannya dibatasi 3-6 % pada ayam pedaging 

dalam pakan ayam adalah sebesar 5 %. Menurut Wahju (2004) persentase serat 

kasar yang dapat dicerna oleh ternak ayam sangat bervariasi. Efeknya terhadap 

penggunaan energi sangat kompleks. Serat kasar yang tidak tercerna dapat 

membawa nutrien lain yang keluar bersama feses. Anggorodi (1990) berpendapat 

bahwa ternak ayam tidak dapat memanfaatkan serat kasar sebagai sumber energi. 

Serat kasar ini masih dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh unggas yang berperan 

sebagai bulky yaitu untuk memperlancar pengeluaran feses (Rizal, 2006). Vitamin 

dan mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi jika kebutuhannya tidak 

terpenuhi akan mempengaruhi pertumbuhan, produksi dan kesehatan ayam 

(Brickman, 1989). 

Sumber energi berasal dari karbohidrat dan lemak dalam pakan. Ayam 

pedaging dapat menyesuaikan energi yang cukup untuk pertumbuhan maksimal 

dengan kisaran kebutuhan EM 2800-3400 Kkal/kg pakan (Rizal, 2006). Protein 

untuk ayam pedaging memiliki kandungan yang cukup tinggi untuk pembentukan 

daging dan mempercepat pertumbuhannya (Anonim, 2003). Lemak berfungsi 

sebagai sumber dan cadangan energi, penahan terhadap temperatur lingkungan 

yang tinggi, pelindung organ-organ dalam tubuh terhadap benturan dari luar dan 

untuk meningkatkan palatabilitas pakan. Untuk penggemukan pada ternak unggas 

yang diberikan bukanlah lemak dalam jumlah besar, melainkan karbohidrat (pati). 

Hal ini dikarenakan pati mudah dicerna dan diubah menjadi lemak dalam tubuh 

unggas (Rizal, 2006). 
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2.3 Penggunaan Jagung (Zea mays sp.) dalam Pakan 

Jagung merupakan sumber energi utama pakan, terutama untuk ternak 

monogastrik seperti ayam, itik, puyuh, dan babi karena kandungan energi yang 

dinyatakan sebagai energi termetabolis (ME), relatif tinggi dibanding bahan pakan 

lainnya. Menurut Iriany dkk (2009), tanaman jagung merupakan tanaman tingkat 

tinggi dengan klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae 

Class : Monocotyledoneae 

Ordo : Poales 

Familia : Poaceae 

Genus : Zea 

Spesies : Zea mays sp. 

Dalam pakan unggas, baik ayam pedaging maupun petelur, jagung 

menyumbang lebih dari separuh energi yang dibutuhkan ayam. Tingginya 

kandungan energi jagung berkaitan dengan tingginya kandungan pati (> 60 %) biji 

jagung. Di samping itu, jagung mempunyai kandungan serat kasar yang relatif 

rendah sehingga cocok untuk pakan ayam (Brake and Vladras, 1998). 

Sebagai pakan, jagung dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan istilah 

energi metabolis. Walaupun jagung mengandung protein sebesar 8,5 %, tetapi 

pertimbangan penggunaan jagung sebagai pakan adalah untuk energi. Apabila 

energi yang terdapat pada jagung masih kurang, misalnya untuk pakan ayam 

pedaging, biasanya ditambahkan minyak agar energi pakan sesuai dengan 
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kebutuhan ternak. Kontribusi energi jagung adalah dari patinya yang mudah 

dicerna. Jagung juga mengandung 3,5 % lemak, terutama terdapat di bagian 

lembaga biji (Driehuis and Giffel, 2005). 

Jagung mengandung > 3 % lemak yang terdapat dalam lembaga biji. 

Lemak umumnya mempunyai kandungan energi 9 kalori/g, lebih tinggi dibanding 

protein atau karbohidrat yang hanya mengandung energi 4,0 kalori/g. Kadar 

protein jagung (8,5 %) jauh lebih rendah dibanding kebutuhan ayam pedaging 

yang mencapai > 22 % atau ayam petelur > 17 %. Sebenarnya, ayam memerlukan 

asam amino yang terdapat dalam protein. Untuk menilai kandungan gizi jagung 

perlu memperhatikan kandungan asam aminonya. Kandungan lisin, metionin, dan 

triptofan jagungrelatif rendah sehingga untuk membuat pakan ayam perlu 

ditambahkan sumber protein yang tinggi seperti bungkil kedelai (Loy and Wright. 

2003). 

Salah satu kelebihan jagung untuk pakan unggas adalah kandungan 

xantofil nya yang tinggi (18 ppm) dan berguna untuk kuning telur (ayam petelur), 

kulit, atau kaki berwarna lebih cerah. Hal ini tidak dijumpai pada biji-bijian lain, 

dedak padi, dan ubi kayu (Novus, 2000).  

Komposisi kimia jagung dapat bervariasi, kandungan protein dan asam 

amino banyak dipengaruhi oleh kematangan jagung dan kesuburan tanah, 

pemupukan, dan iklim. Perubahan kandungan protein jagung umumnya 

berhubungan dengan perubahan rasio antara kandungan protein dalam endosperm 

dan total protein dalam biji. Komposisi kimia jagung dipengaruhi pula oleh 

kematangan jagung saat dipanen. Jagung yang dipanen sebelum tiba waktunya 

akan mempunyai derajat kamba (density) yang lebih rendah dan menghasilkan 
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pati yang rendah pula, sehingga nilai energi metabolis untuk ternak menurun. 

Oleh karena itu, dianjurkan untuk memanen jagung pada saat sudah cukup umur 

(Pamungkas dkk, 2006). 

 

2.4 Penggunaan Enzim Xylanase dalam Pakan 

Xylanase merupakan kelompok enzim yang memiliki kemampuan 

menghidrolisis arabinoxylan menjadi arabinosa dan xilosa. Xylan banyak 

diperoleh dari limbah pertanian dan industri pakan. Pengembangan proses 

hidrolisis secara enzimatis merupakan prospek baru untuk penanganan limbah 

hemiselulosa (Beg et al., 2001). 

Ternak monogastrik tidak memiliki enzim yang dapat menghidrolisis Non 

Starch Polysaccharides (NSP). Kandungan NSP dalam pakan monogastrik 

merupakan antinutrisi yang menurunkan kinerja ternak unggas, dapat 

meningkatkan viskositas digesta sehingga penyerapan nutrisi terhambat, sebagai 

konsekuensinya pertumbuhan ternak menjadi terganggu. Salah satu enzim yang 

dapat ditambahkan untuk meningkatkan daya cerna bahan kering pakan adalah 

xylanase yaitu enzim yang dapat menguraikan xylan menjadi xilosa. Penambahan 

xylanase ke dalam pakan berbahan dasar gandum dapat meningkatkan kinerja 

ayam pedaging dan nilai nutrisi pakan (Steenfeld et al., 1998). Suplementasi 

kombinasi enzim fitase dan xylanase ke dalam pakan ayam pedaging berbahan 

dasar jagung dan gandum dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan energi dan 

menurunkan viskositas digesta (Lu et al., 2009) 
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2.5 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

2.5.1 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan dihitung dari banyaknya pakan yang diberikan dikurangi 

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

seekor ayam sesuai dengan periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Perhitungan 

konsumsi pakan dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu atau akhir 

pemeliharaan ayam. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah 

bentuk fisik pakan, kecepatan pertumbuhan atau produksi telur, umur ternak, 

strain, stress dan ukuran tubuh (NRC, 1994). Pond et al. (1995) menyatakan 

bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan adalah palatabilitas, 

kadar nutrisi pakan dan ukuran tubuh ayam. Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, 

rasa, warna dan bentuk (Anonymous, 2000). 

 Pakan yang dikonsumsi sebagian dicerna, sebagian diserap tubuh dan 

sebagian lagi yang tidak diserap dan diekskresikan dalam bentuk feses. Zat 

makanan yang diserap tubuh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok dan pertumbuhan (Wahyu, 1997). 

 

2.5.2 Bobot Badan Akhir 

 Ensminger (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan adalah suatu proses 

peningkatan ukuran tulang, otot, organ dalam dan bagian tubuh lainnya yang 

terdapat sebelum lahir dan sesudah lahir sampai mencapai tubuh dewasa. Laju 

pertumbuhan unggas dipengaruhi oleh strain, jenis kelamin, lingkungan, kualitas 

dan kuantitas pakan serta manajemen pemeliharaan. 

 Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor 

lingkungan seperti suhu dan aliran udara (Simmons et al., 1997) juga tergantung 
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pada tipe ayam, strain, jenis kelamin, umur hewan, keseimbangan pakan dan 

jumlah pakan yang dikonsumsi (North dan Bell, 1990). 

 

2.5.3 Konversi Pakan 

 Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu 

(Anggorodi, 1990). Konversi pakan ini digunakan untuk mengukur produktivitas 

ternak (Lacy dan Vest, 2004). Konversi pakan merupakan hubungan antara pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot badan. Angka konversi 

yang baik adalah dibawah 2 (NRC, 1994). Ayam pedaging yang mempunyai nilai 

konversi pakan 2,1 berarti bahwa untuk membentuk 1 kg bobot badan diperlukan 

pakan sebesar 2,1 kg. 

 Martawidjaja (1998) menyatakan bahwa kualitas pakan menentukan 

konversi pakan. Pakan yang berkualitas baik dapat menghasilkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi. Penggunaan pakan akan semakin efisien bila jumlah 

pakan yang dikonsumsi minimal namun menghasilkan pertambahan bobot badan 

yang maksimal. 

 

2.5.4 Bobot Karkas 

 Karkas adalah bagian tubuh unggas setelah dipoyong dan dibuang bulu, 

lemak abdominal, organ dalam, kaki, kepala, leher dan darah, kecuali paru-paru 

dan ginjal (Rizal, 2006). Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 

sebelum pemotongan, antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis 

kelamin, umur pakan, serta proses setelah pemotongan (Abubakar, 2003). North 

(1984) menyatakan bahwa berat karkas yang semakin tinggi dipengaruhi oleh 
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bobot hidup ayam yang dipotong. Karkas ayam pedaging berkisar antara 65-75 % 

dari bobot hidup. 

 

2.5.5 Mortalitas 

 Mortalitas merupakan persentase perbandingan antara ayam yang mati 

dengan ayam yang hidup (Scott et al., 1992). Angka mortalitas yang baik untuk 

ayam pedaging adalah kurang dari 5 %. Setiap tingkat kematian lebih dari 12 % 

dianggap sebagai suatu kondisi yang serius dan harus mendapat perhatian segera 

dari peternak (Blakelydan Bade, 1998). Hal ini disebabkan karena ayam pedaging 

memiliki daya adaptasi yang rendah terhadap lingkungan serta rentan terhadap 

penyakit. 

 

2.5.6 Income Over Feed Cost (IOFC) 

 IOFC merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara mengurangi 

penerimaan dari hasil penjualan ayam hidup dengan total biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan selama periode pemeliharaan. Tujuan IOFC adalah untuk mengetahui 

keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha peternakan berdasarkan biaya 

pakan yang digunakan. Keuntungan suatu usaha peternakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dimana biaya tertinggi adalah pakan (Rasyaf, 2008) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 35 hari di kandang milik Bapak 

Bakri yang beralamatkan di Dusun Karangmloko, Desa Sumbersekar, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang pada tanggal 10 Mei 2012-16 Juni 2012. Analisis 

proksimat pakan dan feses dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini digunakan 100 ekor DOC ayam pedaging tipe platinum 

strain Lohmann, diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama Indonesia tbk., 

straight run (unsexed) dan dipelihara selama 35 hari. Rata-rata berat badan DOC 

42,83 + 3,23 g dengan koefisien keragaman yaitu 7,53 %. Data koefiesien 

keragaman bobot badan DOC disajikan pada Lampiran 2. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan berbentuk persegi sebanyak 20 unit, berukuran 

70x70x70 cm, terbuat dari anyaman bambu dan masing-masing unit kandang 

dilengkapi dengan 1 buah lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas 

dan penerangan. Alas kandang menggunakan sekam padi, namun pada umur 1 

hari diberi penutup koran pada alas kandang untuk membiasakan ayam dengan 

pakan. Setiap unit kandang ditempati 5 ekor ayam pedaging. 
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3.2.3 Alat dan bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Timbangan digital kapasitas 20 kg dengan ketelitian 0,01 kg digunakan 

untuk perhitungan sisa pakan, pencampuran pakan dan bobot badan ayam 

pedaging per minggu.  

2. Timbangan shelter dengan kapasitas 50 kg untuk menimbang waktu 

panen. 

3. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan kandang. 

4. Tempat pakan dan tempat minum ayam pedaging 

5. Peralatan dan perlengkapan kandang lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Vaksin ND Hitcher B1 merupakan vaksin Newcastle Disease yang 

diberikan pada umur 3 hari masa pemeliharaa, vaksinasi dilakukan dengan 

cara tetes mata/hidung. 

2. Vaksin Gumboro yang diberikan pada umur 14 hari masa pemeliharaan, 

vaksinasi dilakukan dengan cara pencampuran pada air minum selama 

kurang lebih 1,5 jam dimana sebelumnya ayam dipuasakan minum selama 

1jam. 

3. Vitamin untuk ayam (Vita chick) merupakan gabungan beberapa vitamin 

yang berguna untuk menurunkan tingkat stress ayam pedaging dan sebagai 

sumber vitamin yang tidak dibentuk secara alami oleh tubuh ayam 

pedaging. 

4. Bahan yang digunakan untuk analisa proksimat. 
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5. Desinfektan yang digunakan untuk melakukan sterilisasi kandang dan 

untuk melakukan pencucian peralatan kandang, tempat makan dan tempat 

minum ayam pedaging. 

 

3.2.4 Pakan 

Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jagung, konsentrat 

dan bekatul yang disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam 

pedaging. Pakan perlakuan disusun berdasarkan periode pemeliharaan, yaitu 

periode starter dan finisher dalam bentuk pakan basal. Pakan basal periode starter 

terdiri dari jagung (60 %) dan konsentrat (40 %), sedangkan pakan basal periode 

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

disusun menggunakan level penambahan enzim xylanase pada tiap pakan menurut 

perlakuan. Adapun kandungan zat makanan bahan pakan yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel. 4. Susunan dalam pakan basal, disajikan pada 

Tabel. 5. Kandungan   zat     makanan     pakan    perlakuan  yang digunakan 

dalam penelitian disajikan pada Tabel. 6. 

Tabel 4. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Parameter  
Kandungan zat makanan 

Jagung
2
 Konsentrat

1
 Bekatul

2
 

ME (Kkal/kg)* 3370 2300 2860 

PK (%) 8,60 40,00 10,20 

LK (%) 3,90 7,00 7,00 

SK (%) 2,00 7,00 3,00 

Kerapatan Jenis (g/l) 737,2 449,4 658,3 
Sumber     :   

    1 
Label Konsentrat Pedaging (KBR) produksi Japfa Comfeed  Indonesia  

     
2 
Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas    

Peternakan  Universitas Brawijaya 

    * Hasil Perhitungan dengan rumus 70 % x GE (Schaible, 1976) 
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Tabel 5. Susunan dalam pakan basal 

Pakan Basal 

(%) 

Periode 

Starter Finisher 

 P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 

Jagung (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 

Konsentrat (%) 40 40 40 40 30 30 30 30 

Bekatul (%) 0 0 0 0 10 10 10 10 

Xilanase (%) 0 0,5 1 1,5 0 0,5 1 1,5 

 

Tabel 6. Kandungan   zat     makanan     pakan    basal 

Kandungan 

zat pakan 

Periode 

Starter   Finisher 

PK (%) 21,16 18,18 

SK (%) 4,0 3,6 

LK (%) 5,14 5,14 

ME (Kkal/kg) 2942 2998 

Keterangan : Hasil Perhitungan Berdasarkan Data Analisis Proksimat Bahan Baku 

Penelitian 

3.2.4.1 Jagung 

Jagung yang diperoleh dari penjual pakan ternak di desa Beji kecamatan 

Junrejo kabupaten Malang dengan harga Rp. 3.500 /kg. Jagung yang dibeli 

mempunyai beberapa grade, diantaranya grade 1, 2 dan 3 dimana penelitian 

menggunakan jagung dengan grade 2, karena dari segi zat makanan dan nilai 

ekonomis, diharapkan dari penggunaan jagung grade 2 sebagai substitusi tidak 

mempengaruhi variabel yang digunakan dalam penelitian. Rizal (2006) 

menambahkan bahwa jagung mempunyai tingkat kualitas (grade) dimulai dari 

tingkat 1 sampai 5. Jagung kualitas 1 ditandai dengan ukuran partikel jagung 

seragam, bijinya tidak pecah, tidak ada jamur serta pengotor lainnya dan 

kandungan airnya tidak lebih dari 14 %. Kualitas 2 mempunyai biji pecah dan 

kandungan airnya 15,5 %. Kualitas 3 ditandai kandungan air 17,7 %, terdapat biji 

yang lunak dan terdapat pengotor lainnya, sedangkan jagung kualitas 4 dan 5 

masing-masing mempunyai kandungan air 20 % dan 23 % disamping banyaknya 

biji yang pecah dan pengotor lainnya. 
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3.2.4.2 Konsentrat 

Konsentrat diperoleh dari penjual pakan ternak di desa Beji kecamatan 

Junrejo kabupaten Malang dengan harga Rp. 5.500 /kg. Konsentrat yang 

digunakan untuk pakan adalah konsentrat ayam pedaging yang diproduksi oleh 

PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit Sidoarjo.  

 

3.2.4.3 Bekatul 

Bekatul diperoleh dari penjual pakan ternak di desa Beji kecamatan 

Junrejo kabupaten Malang dengan harga Rp. 2.000 /kg Bekatul yang dibeli 

mempunyai kriteria tidak tercampur dengan sekam padi dan jika digenggam 

dengan tekanan kemudian dilepaskan tidak segera terurai kembali. 

 

3.2.4.4 Xylanase 

 Xylanase yang digunakan adalah ekstrak kasar yang berasal dari kelompok 

kapang yaitu Aspergillus niger diperoleh dari Laboratorium Universitas Airlangga 

Surabaya dalam bentuk cair dengan harga Rp. 50.000 /l memiliki aktivitas enzim 

7,86 u/ml. Xylanase dicampurkan sedikit demi sedikit terhadap pakan jagung 

sesuai perlakuan, setelah itu baru dcampur dengan komposisi pakan lain. Prosedur 

ini dilakukan karena xylanase bekerja pada jagung di saluran pencernaan, yaitu 

memecah arabinoxylan menjadi arabinosa dan xilosa. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Ada empat perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu: pakan kontrol (tanpa penambahan 

xylanase) dan pakan dengan penambahan xylanase dengan selisih penambahan 
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0,5 % yang dimulai pada level penambahan 0,5 % Setiap perlakuan diulang 4 kali 

dan setiap ulangan digunakan 5 ekor ayam pedaging. 

 Susunan pakan perlakuan disajikan berikut ini : 

1. P0 : pakan basal tanpa xylanase 

2. P1 : pakan basal + 0,5 % xylanase 

3. P2 : pakan basal + 1,0 % xylanase 

4. P3 : pakan basal + 1,5 % xylanase 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Xylanase dicampur pada pakan jagung sesuai dengan perlakuan sedikit 

demi sedikit dengan tetap memperhatikan tekstur pakan. Jagung yang sudah 

dicampur xylanase kemudian baru dicampurkan dengan bahan pakan lainnya. 

Pencampuran pakan dilakukan setiap 10 kg pakan untuk menghindari keurangan 

pakan. Pakan dibedakan menjadi dua yaitu pakan periode starter dan finisher. 

Pakan diberikan secara ad libitum pada ayam yang dipelihara selama 35 hari 

kemudian diamati penampilan produksi ayam pedaging meliputi konsumsi pakan, 

bobot badan akhir, konversi pakan, mortalitas, bobot karkas, dan Income Over 

Feed Cost (IOFC).  

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi 

ayam pedaging yang meliputi : 

1. Konsumsi pakan selama penelitian, merupakan banyaknya pakan yang 

diberikan dikurang sisa pakan (Scott et al., 1992), dihitung tiap minggu. 

Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa 
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2. Bobot Badan Akhir selama penelitian dapat dilihat dengan menimbang 

tubuh ayam sebelum dipotong (g/ekor). 

3. Konversi pakan selama penelitian, merupakan perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka 

waktu tertentu (Anggorodi, 1990), dihitung tiap minggu. 

Konversi pakan =
konsumsi pakan (g ekor) 

PBB (g ekor )
 

4. Bobot karkas selama penelitian dapat dihitung dengan menimbang tubuh 

ayam yang telah dipotong pada umur 35 hari dikurangi dengan darah, 

bulu, kepala, kaki, dan organ dalam (Huda, 2002). 

5. Mortalitas selama penelitian, merupakan presentase perbandingan antara 

banyaknya ayam yang mati dengan yang hidup (%) (Scott et al., 2004), 

dihitung tiap minggu. 

6. Income Over Feed Cost (IOFC) selama penelitian, merupakan pendapatan 

kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan 

ayam hidup dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan (Rp/kg) (Rasyaf, 

2008), yang dipelihara selama 35 hari. 

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

 

3.6 Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi menggunakan program Excel. 

Data dianalisis dengan ANOVA dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 

ada perbedaan pengaruh diantara maka perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Menurut Yitnosumarto (1993) model matematis Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) adalah: 
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Yij = µ + αi + ∑ij 

Dimana: 

Yij = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai rata – rata (mean) harapan 

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

∑ij = Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i = 1,2,3,4 

j = 1,2,3,4,5 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Xylanase merupakan kelompok enzim yang memiliki kemampuan 

menghidrolisis hemiselulosa dalam hal ini adalah xylan atau polimer dari 

xilosa dan xilo-oligosakarida (Reilly, 1991) 

2.  Ayam pedaging merupakan ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki 

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat, konversi pakan 

yang baik dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda. 

3. Penampilan produksi ayam pedaging merupakan variabel yang diamati dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari bobot badan dan bobot karkasnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Suhu dan Kelembaban 

Selama penelitian rata-rata suhu adalah 28,80 
o
C dan kelembabannya 

adalah 79,67 %. Data suhu dan kelembaban selama penelitian disajikan pada 

Lampiran 1. Rata-rata ini kurang sesuai dengan suhu optimum yang dibutuhkan 

ayam pedaging yaitu 21 
o
C hingga 27 

o
C (North, 1978) dan kelembaban selama 

penelitian lebih tinggi dari standart yaitu 60-70 % (Anonymous, 2005).  Suhu 

yang stabil sesuai dengan standar kebutuhan ayam pedaging akan mempengaruhi 

penampilan produksi ayam pedaging secara keseluruhan, hal ini dikarenakan 

faktor lingkungan yang memberikan kontribusi sebesar 70 % pada perkembangan 

penampilan ayam pedaging modern. Suhu udara  rata-rata selama penelitian 

mencapai 28,80 
o
C suhu tersebut memberikan pengaruh penampilan yang tidak 

begitu baik jika dibandingkan dengan suhu kandang dibawah 25 
o
C, menurut 

(Nova, 2008) Ayam yang dipelihara pada suhu udara kandang 17 
o
C 

penampilannya lebih baik daripada ayam yang dipelihara pada suhu udara 25 
o
C 

dan 29 
o
C. Sedangkan dilihat dari kelembapan kandang yang melebihi standart 

yaitu lebih dari 60 %  Kelembaban udara yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah 

emisi gas yang dihasilkan dari sumber emisi kotoran ayam pedaging. Semakin 

tinggi kelembaban udara di suatu tempat maka semakin baik bagi mikroorganisme 

untuk tumbuh dan berkembangbiak serta semakin banyak proses perombakan 

yang terjadi. Menurut Ryak (1992), kelembaban udara memegang peranan dalam 

proses metabolisme mikroorganisme yang secara tidak langsung berpengaruh 

pada suplai oksigen. Apabila kelembaban udara lebih besar dari 60 %, hara akan 
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tercuci, volume udara berkurang, akibatnya aktivitas mikroorganisme akan 

menurun dan akan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak 

sedap. Selama penelitian, kandungan gas emisi cukup tinggi ketika ayam berumur 

3 minggu. Gas emisi di dalam kandang  mencapai volume tertinggi pada waktu 

malam hari, karena suhu pada malam hari menurun sedangkan kelembapan 

meningkat, peningkatan kelembapan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

faktor alas litter yang basah karena kotoran ayam dan suhu dalam kandang yang 

rendah karena kondisi  didataran tinggi yang lembab.  

Data hasil penelitian pengaruh penambahan xylanase dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan, bobot badan akhir, konversi pakan, bobot karkas, mortalitas dan IOFC 

selama penelitian disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata konsumsi pakan, bobot badan akhir, konversi pakan, bobot 

karkas, mortalitas dan IOFC selama periode penelitian 

Variabel P0 P1 P2 P3 
Konsumsi Pakan (g/ekor) 3097 ± 240,69 2945,8± 219,72

 
2867,2±189,9

 
3005± 49,36

 

Bobot Badan Akhir (g/ekor) 1693,1± 84,64
a
 1853,±51,64

b
 1786± 31,05

b
 1802,5±110,38

b
 

Konversi Pakan 2,05±0,04
B
 1,72±0,15

A
 1,7±0,13

A
 1,82±0,14

A
 

Bobot Karkas (g/ekor) 1299,8±52,21
a
 1260,4±4,5

a
 1354,8±25,67

b
 1284,4±  28,38

a
 

IOFC (Rp/ekor) 9360,1±425,96
A
 11951,3±834,5

B
 10645,6±414,52

B
 9206,5±889,47

A
 

Ket : Superskrip huruf kecil (a-b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh nyata (P 

< 0,05) dan superskrip huruf besar (A-B) menunjukkan pengaruh sangat nyata (P < 0,01) pada 

masing-masing perlakuan. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Hasil analisis statistik Lampiran 9. menunjukkan bahwa penambahan 

xylanase sebagai bahan additive sampai dengan 1,5 % (P3) tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap konsumsi ayam pedaging. 

Pada Tabel 7. menunjukkan nilai konsumsi pakan selama penelitian dari yang 

terendah hingga tertinggi adalah P2 (2867,2±189,9) g/ekor, P1 (2945,8± 219,72) 

g/ekor,  P3 (3005± 49,36) g/ekor, dan P0 (3097± 240,69) g/ekor. Rata-rata 
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konsumsi pakan (g/ekor) ayam pedaging selama penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

 Hal ini membuktikan bahwa pakan perlakuan yang disusun dengan 

kandungan protein dan energi yang hampir sama, tidak berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan. Hasil ini sesuai dengan pendapat Wahju (2004) yang 

menyatakan bahwa tingkat energi di dalam pakan menentukan banyaknya pakan 

yang dikonsumsi. Scott et al. (2001) menambahkan bahwa ayam pertama-tama 

mengkonsumsi pakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi. Apabila 

kebutuhan akan energi sudah terpenuhi, maka ayam akan berhenti mengkonsumsi 

pakan. 

 Penambahan xylanase dapat meningkatkan pertumbuhan ayam pedaging 

walaupun tidak memperlihatkan perbedaan pengaruh yang nyata. Temuan ini 

sesuai dengan hasil dalam literatur, seperti yang digambarkan oleh Steenfeldt dkk. 

(2003) yang melaporkan bahwa penambahan xylanase berbasis pakan gandum 

meningkatkan kinerja ayam pedaging ayam, berat badan meningkat tetapi 

konsumsi pakan tidak dipengaruhi oleh penambahan enzim. 

 Wahju (2004) menyatakan bahwa rasa pada manusia atau hewan mamalia 

lainnya menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi sedangkan pada ayam, 

rasa memegang peranan yang relatif kecil untuk menentukan banyaknya pakan 

yang dikonsumsi. Sesuai pernyataan di atas, dalam penambahan xylanase sebagai 

bahan additive pakan ayam pedaging ini memperlihatkan tidak adanya perbedaan 

pengaruh yang nyata antar pakan perlakuan walaupun xylanase ini memiliki 

aroma yang enak menyerupai karamel. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Badan Akhir 

Hasil analisis statistik Lampiran 10. menunjukkan bahwa penambahan 

xylanase dalam pakan sebagai feed additive ayam pedaging berumur 5 minggu 

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

akhir. Rataan bobot badan akhir pada Tabel 7. menunjukkan nilai bobot badan 

akhir selama penelitian dari nilai terendah hingga tertinggi adalah P0 

(1693,1±84,64) g/ekor, P2 (1786±31,05) g/ekor, P3 (1802,5±110,38) g/ekor, dan 

P1 (1853±51,64) g/ekor. Rata-rata bobot badan akhir (g/ekor) ayam pedaging 

selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Pertumbuhan ayam pedaging yang mendapat tambahan xylanase sebanyak 

1,0 % cenderung lebih cepat dibandingkan pakan perlakuan kontrol. 

Kecenderungan ini mungkin berkaitan dengan kecernaan bahan kering (87,61 vs 

85,27) % dan bahan organik (64,26 vs 62,19) % pada pakan perlakuan P2 yang 

tinggi sehingga mampu menghasilkan bobot badan yang optimal, sesuai dengan 

pernyataan Morisson (1961) bahwa bahan organik merupakan bagian dari bahan 

kering, sehingga apabila kecernaan bahan kering meningkat maka daya cerna 

bahan organik juga meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Bedford dan 

Classen (1992) yang melaporkan bahwa campuran pakan ayam pedaging dengan 

xylanase mampu mengurangi viskositas pencernaan, sehingga mampu 

meningkatkan pertambahan bobot badan dan efisiensi konversi pakan. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

 Hasil analisis statistik Lampiran 11. menunjukkan bahwa penambahan 

xylanase sebagai bahan additive pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P < 0,01) pada konversi pakan ayam pedaging. Pada Tabel 7. 
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menunjukkan nilai konversi pakan selama penelitian dari nilai terendah hingga 

tertinggi adalah P2 (1,7±0,13),  P1 (1,72±0,15), P3 (1,82±0,14), dan P0 

(2,05±0,04). Rata-rata konversi pakan ayam pedaging selama penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 6.  

Uji Duncan’s menunjukkan bahwa perlakuan P1, P2, dan P3 menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap pakan perlakuan kontrol 

(P0), tetapi tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antar pakan perlakuan (P1, 

P2, dan P3). Hal ini dikarenakan perbedaan kandungan energi, protein dan zat 

makanan yang lain pada P1, P2 dan P3 masih dalam rentangan kebutuhan ayam 

pedaging. Tingginya konversi pakan pada pakan perlakuan kontrol (P0) sesuai 

dengan konsumsi pakan pada perlakuan P0 yang juga tinggi, hal ini dapat 

disebabkan karena tidak adanya enzim eksogen yang menghidrolisis NSP pada 

pakan jagung menyebabkan kecernaan pada perlakuan P0 rendah sehingga tidak 

dapat menghasilkan pertambahan bobot badan yang optimal. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Silversides dan Bedford (1999), penambahan xylanase (2626-

2860 U/g xylanase + 643-940 U/g protease) ke dalam zat makanan yang 

mengandung 56-64 % gandum (2,5 % serat kasar dalam zat makanan) 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pertambahan bobot badan dan 

konversi pakan.  

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Karkas 

Hasil analisis statistik Lampiran 12. menunjukkan bahwa penambahan 

xylanase sebagai bahan additive pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P < 0,05) pada bobot karkas ayam pedaging, hal ini dikarenakan bobot 

badan akhir dan konversi pakan yang memiliki perbedaan pengaruh yang nyata 
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pula antar perlakuan. Rataan bobot badan akhir pada Tabel 7. menunjukkan 

bahwa nilai bobot karkas selama penelitian dari nilai terendah hingga tertinggi 

adalah P1 (1260,4±4,5) g/ekor, P3 (1284,4±28,38) g/ekor, P0 (1299,8±52,21) 

g/ekor, dan P2 (1354,8±25,67) g/ekor. Rata-rata bobot karkas ayam pedaging 

selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 7.  

 Menurut Jull (1982) bahwa karkas merupakan bagian tubuh yang sangat 

menentukan dalam produksi ayam pedaging. Produksi karkas berhubungan erat 

dengan bobot badan dan bobot karkas ayam pedaging tergantung pada ukuran 

tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada 

karena menurut Rizal (2006), berat karkas diperoleh dari penimbangan unggas 

yang telah dipotong dan dibuang bulu, lemak abdomen, organ dalam, kaki, kepala, 

leher dan darah. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil bobot karkas yang paling baik 

dicapai pada perlakuan P2 yang merupakan pakan perlakuan dengan penambahan 

xylanase sebanyak 1.0 % karena pada perlakuan P2 bobot badan akhir, konsumsi 

pakan dan konversi pakan juga yang paling baik.  

 

4.6 Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas 

Angka mortalitas selama penelitian ini menunjukkan angka sebesar 0 %. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Blakely and Bade (1998) angka 

mortalitas yang baik untuk ayam pedaging adalah kurang dari 5 %. Setiap tingkat 

kematian lebih dari 6 % dianggap sebagai suatu kondisi yang serius dan harus 

mendapat perhatian segera dari peternak. Hal ini berarti penambahan xylanase 

sebanyak 0,5-1,5 % ke dalam pakan basal jagung tidak menyebabkan pengaruh 

negatif terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 



29 
 

 

4.7 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost (IOFC)  

Ditinjau dari segi harga, harga pakan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya penggunaan xylanase dalam pakan baik pada pakan starter maupun 

pakan finisher. Hal ini karena harga beli xylanase adalah Rp.50.000/l. Harga 

masing-masing pakan perlakuan berdasarkan perhitungan disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Harga Pakan pada Masing-masing Perlakuan 

Perlakuan 
Harga Pakan (Rp/kg) 

Starter Finisher 

P0 4300 3950 

P1 4550 4200 

P2 4800 4450 

P3 5050 4700 

 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 13. menunjukkan bahwa 

penggunaan xylanase dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P < 0,01) terhadap IOFC. Hal ini disebabkan konversi yang meningkat 

(Tabel 8) seiring dengan menurunnya bobot badan (Tabel 8). Rataan IOFC selama 

penelitian pada Tabel 7. menunjukkan hasil analisis statistik dari nilai yang 

terendah hingga tertinggi adalah P3 (9206,5±889,47) Rp/ekor, P0 

(9360,1±425,96) Rp/ekor, P2 (10645,6±414,52) Rp/ekor, dan P1 (11951,3±834,5) 

Rp/ekor. Rata-rata IOFC ayam pedaging selama penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 8.  

Nilai IOFC ditentukan oleh selisih penjualan ayam dan biaya pakan yang 

dikeluarkan. Data IOFC memperlihatkan bahwa P3 memiliki nilai IOFC yang 

lebih kecil. Secara ekonomis hal ini menunjukkan bahwa semakin turun nilai 

IOFC, maka akan semakin menurunkan nilai pendapatan kotor. Nilai IOFC yang 

paling tinggi pada P1, yang menunjukkan bahwa P1 menghasilkan pendapatan 
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yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Wahju (2004) 

berpendapat bahwa semakin efisien ayam mengubah makanan menjadi daging 

(konversi pakan yang baik) maka semakin baik nilai IOFC nya, literatur ini sesuai 

dengan data penelitian yaitu konversi pakan perlakuan P2 memiliki nilai rendah 

dan diikuti dengan nilai IOFC yang cenderung tinggi pada perlakuan P2 jika 

dibandingkan P0 dan P3. 
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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penambahan xylanase dalam pakan dapat meningkatkan bobot badan 

akhir, bobot karkas, IOFC, dan menurunkan konversi pakan dan konsumsi 

pakan, serta tidak memberikan pengaruh negatif terhadap angka 

mortalitas. 

2. Penambahan xylanase dalam pakan sebesar 0,5 % menghasilkan 

penampilan produksi ayam pedaging yang terbaik dari segi ekonomis. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa xylanase dapat 

digunakan 0,5 % di dalam pakan ayam pedaging. 


