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ABSTRACT 

 

 A study was carried out to evaluate effect of Cymbopogon 

nardus meal on broiler production performances. The materials 

used in this study were 100  broiler chicks of CP. 707 strain. The 

method used was experiment with Completely Randomized Design 

(CRD) using 5 treatments and 4 replications. The treatment in this 

study were basal diet without addition of citronella meal (P0), basal 

diet + 1% of citronella meal (P1), basal diet + 2% citronella meal 

(P2), basal diet + 3 % citronella meal (P3), and basal diet + 4% 

citronella (P4). The variables observed were feed intake (g/35 day), 

body weight gain (g/35 day), feed conversion, carcass  percentage, 

mortality (bird) and Income Over Feed Cost (Rp/35 day). Data 

were analyzed by using A Completely Randomized Design 

followed by the Duncan’s Multiple Range Test for any significant 

difference among treatments. The research results that citronella 

meal (Cymbopogon nardus) showed highly significantly effect 

(P<0,01) on feed intake, body weight gain and feed conversion; 

significantly effect (P<0,05) on Income Over Feed Cost but not 

effect (P>0,05) on carcass percentage and mortality in broiler 

chicken production performances. The conclusion of the 

experiment is that citronella meal (Cymbopogon nardus) could be 

used in broiler feed up to 4 % in feed, without effect on  production 

performances. 

Keywords : citronella meal, addition, perfomance and broiler 
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Mei – 5 Juni 2013 di 

Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Malang. Analisis bahan 

dan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

tepung serai wangi (Cymbopogon nardus) dalam pakan terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ekor 

ayam pedaging yang dipelihara selam 35 hari strain CP. 707. 

Metode yang digunakan adalah percobaan atau eksperimental 

dengan jenis rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, apabila hasil tersebut 

menunjukkan perbedaan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Perlakuan dalam penelitian ini adalah pakan 

basal tanpa penambahan tepung serai wangi (P0), pakan basal + 1 

% tepung serai wangi (P1), pakan basal + 2 % tepung serai wangi 

(P2), pakan basal + 3 % tepung serai wangi (P3), dan pakan basal + 

4 % tepung serai wangi (P4). Variabel yang diamati adalah 

konsumsi pakan (g/ekor/35 hari), pertambahan berat badan 

(g/ekor/35 hari), konversi pakan, karkas (%), mortalitas (%), dan 

Income Over Feed Cost (Rp/ekor/35hari).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung 

serai wangi dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging memberikan pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi pakan (g/ekor/35 hari), pertambahan bobot badan 
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(g/ekor/35 hari), dan konversi pakan; berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap Income Over Feed Cost (Rp/ekor/35 hari), tetapi tidak 

memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap berat karkas dan 

mortalitas (ekor).  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

tepung serai wangi dalam pakan dapat meningkatkan pertambahan 

berat badan, menurunkan konsumsi, konversi pakan dan Income 

Over Feed Cost (IOFC) tetapi tidak mempengaruhi terhadap 

persentase karkas dan mortalitas pada ayam pedaging. Berdasarkan 

penelitian penambahan tepung serai wangi dalam pakan dapat 

digunakan sebesar 4 % dari jumlah pakan ayam pedaging. 

Disarankan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan tepung 

serai wangi dalam pakan ayam pedaging terhadap kecernaan pakan 

dan mikrobiologi usus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia semakin 

meningkat, pemenuhan kebutuhan konsumsi protein tersebut dapat 

dilakukan dengan cara peningkatan produksi protein asal ternak 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu sumber protein 

hewani yang mudah didapat dan harganya relatif murah adalah 

daging ayam pedaging. Berdasarkan data Statistik Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (2012) menunjukkan bahwa data populasi ayam 

pedaging pada tahun 2009 sebesar 1.026.379 ekor, tahun 2010 

sebesar 986.872 ekor, tahun 2011 sebesar 1.177.991 ekor dan data 

sementara tahun 2012 menunjukkan populasi sebesar 1.266.903 

ekor. Data produksi daging ayam pedaging tahun 2009 sebesar 

1.101,8 ton, tahun 2010 sebesar 1.214,3 ton, tahun 2011 sebesar 

1.337,9 ton dan data sementara tahun 2012 sebesar 1.428,8 ton. 

Data konsumsi protein dari daging ayam pedaging semakin 

meningkat yaitu pada tahun 2009 sebesar 3,076 kg/kapita/tahun, 

tahun 2010 sebesar 3,546 kg/kapita/tahun dan tahun 2011 sebesar 

3,650 kg/kapita/tahun. 

Perkembangan populasi ayam pedaging yang meningkat 

berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pakan. Pakan 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha 

peternakan ayam pedaging, selain bibit dan manajemen. 

Penyediaan pakan yang memadai dalam peternakan unggas sangat 

menunjang keberhasilan usaha, untuk itu biaya pakan perlu 

mendapat perhatian lebih, agar terjadi peningkatan produksi ternak 

melalui perbaikan kualitas pakan dan efisiensi penggunaan pakan. 
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisien 

penggunaan pakan pada ayam pedaging adalah dengan 

penambahan feed additive dalam pakan.  

Tanaman serai wangi (Cymbopogon nardus) merupakan 

sejenis tanaman dari keluarga rumput yang rimbun dan berumpun 

besar serta mempunyai aroma yang kuat dan wangi. Serai wangi 

juga merupakan tanaman tahunan yang hidup secara liar. Tanaman 

ini dapat mencapai ketinggian sampai 1,2 m (Kristio, 2011). 

Kandungan zat bioaktif dari serai wangi yaitu minyak atsiri, 

citronnelal, geraniol, sitral, eugenol, kadine, kadinol. Minyak serai 

wangi dikenal dengan minyak astiri dapat digunakan sebagai bahan 

pijat rematik, penambah nafsu makan, pengobatan, penurun panas 

dan pereda kejang (Saputra, 2008). Penambahan tepung serai 

wangi sebagai feed additive dalam pakan ayam pedaging 

diharapkan memberikan manfaat lebih terhadap penampilan 

produksi. 

Penelitian tentang pemanfaatan serai wangi dalam bidang 

peternakan belum banyak dilakukan. Berdasarkan pada kandungan 

zat aktif yang dimiliki oleh serai wangi dan terbatasnya informasi 

tentang pemanfaatannya dalam bidang peternakan maka perlu 

dilakuan penelitian penambahan serai wangi untuk menguji 

kemampuannya dalam meningkatkan produksi unggas khususnya 

ayam pedaging. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Serai wangi merupakan tanaman yang mengandung 

saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid dan minyak atsiri. 

Kandungan bioaktif dalam serai wangi tersebut berguna untuk 

kesehatan, sehingga dapat ditambahkan dalam pakan ayam 

pedaging. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pengaruh 
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penggunaan serai wangi dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung serai wangi dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging.  

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai 

bahan informasi bagi peternak dan kajian ilmiah tentang pengaruh 

penggunaan tepung serai wangi dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penampilan produksi ternak adalah dengan tetap 

mempertahankan kualitas dan  kuantitas pakan dan menambahkan 

feed additive dalam pakan. Feed additive adalah bahan yang tidak 

termasuk zat makanan yang ditambahkan pada pakan dengan 

jumlah yang sedikit dan bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi pakan. Menurut Widjastuti dan Sujana 

(2009) bahwa efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, apabila  konsumsi  

pakan  yang  minimum  menghasilkan  pertambahan  bobot  badan,  

maka efisiensi penggunaan pakan akan tinggi. Menurut  Wulandari  

(2010) pertambahan  bobot  badan  ayam  pedaging  dipengaruhi  

oleh meningkatnya  konsumsi  pakan yang  diikuti  dengan  proses  
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pencernaan  dan  penyerapan  pakan  secara  optimal,  serta 

keberadaan  zat  fitokimia  berupa  senyawa  flavonoid. 

Penambahan beberapa tepung tanaman yang mengandung 

zat–zat fitokimia berupa flavonoid tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap konsumsi pakan tetapi memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap PBB ayam pedaging, 

efisiensi pakan, dan persentase karkas ayam pedaging. Darmawan 

(2008) tentang pengaruh  pemberian  tepung  daun  sembung  

terhadap persentase karkas pada dosis hingga 6 % dalam pakan 

tidak mempengaruhi persentase karkas ayam pedaging, namun 

demikian tidak diketahui berapa persentase kandungan fitokimia 

yang terdapat dalam daun sembung, sedangkan penelitian Suharti 

dkk., (2008) penggunaan penambahan tepung daun salam pada 

ransum tidak  memberikan  pengaruh  nyata  terhadap persentase  

bobot  karkas  ayam  pedaging  pada  level  pemberian  3 %. 

Menurut ‘Uddin dkk., (2011) bahwa  penambahan  tepung  daun 

seligi  5 %  di  dalam  pakan  pada  periode  finisher  pada  ayam  

pedaging  tidak  dapat  meningkatkan  konsumsi  pakan,  PBB,  

efisiensi  pakan  dan  persentase  karkas  pada  umur  42 hari. Hasil 

penelitian Nurhayati dan Handoko (2011) menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung gulma (bandotan, patikan kebo dan sidaguri) 

yang  mengandung flavonoid dalam pakan dan sebagai  bahan  

pakan  tambahan dalam pakan ayam pedaging dengan level 

penambahan 5 % tidak mempengaruhi konsumsi pakan akan tetapi 

tidak diketahui berapa persentasi flavonoid yang terkandung. 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) mengandung 

minyak atsiri sekitar 0,82 % dengan  komponen pendukung antara 

lain zerumbon, α-pinen, α-kariofilen, kamfer, sineol 1.8, α  

humulen, kariofilen oksida, humulen epoksida dan sinamaldehid 

(Suhirman dkk., 2006). Menurut Indaryati dkk. (2012) menyatakan 

bahwa pertambahan bobot badan paling tinggi diperoleh pada 
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perlakuan sari lempuyang sebanyak 2 ml/kg pakan. Tingginya 

pertambahan bobot badan ayam pedaging yang mendapat 2 ml/kg 

pakan sari lempuyang gajah disebabkan dalam lempuyang gajah 

mengandung  minyak atsiri dan kurkumin. Penambahan  sari 

lempuyang  gajah  sebanyak 2 ml/kg pakan dapat meningkatkan 

penampilan produksi ayam  pedaging  ditinjau dari konversi pakan, 

Income Over Feed and Chick Cost (IOFCC), indeks  produksi (IP) 

namun tidak dapat meningkatkan konsumsi pakan  dan 

pertambahan bobot badan (PBB). 

Menurut Suhirman dkk., (2006) lempuyang mempunyai 

rasa yang cukup pahit, pedas, dan mempunyai bau yang spesifik, 

sedangkan menurut Appleby et al., (1992) ayam  tidak  menyukai 

makanan  yang  terasa  pahit.  Pengaruh  rasa pahit  yang 

ditimbulkan oleh  lempuyang  akan berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan. Pengaruh rasa pahit lempuyang gajah 

menyebabkan  nafsu makan ayam semakin menurun seiring 

bertambahnya level pemberian sari lempuyang gajah dalam pakan. 

Kunyit ditambahkan dalam pakan ayam pedaging 

sebanyak 0,04 % dapat memperbaiki konversi pakan (Bintang dan 

Nataamijaya, 2005). Pemberian ekstrak kunyit pada air minum 

ayam pedaging sebanyak 200 mg/kg BB/hari dapat meningkatkan 

lemak abdominal ayam (Pratikno, 2011). Penambahan kunyit atau 

temulawak ke dalam air minum memberikan pengaruh  terhadap 

warna, bau dan keempukan karkas ayam pedaging. Rata-rata  nilai 

skor warna tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan kunyit 

3 % (Masni dkk., 2010). Thayalini et al., (2011) melaporkan 

pemberian tepung serai (Cymbopogon citratus) dan tepung jahe 

(Zingiber officinale) masing-masing 2 % memberikan hasil bobot 

badan akhir, daya cerna dan pertambahan bobot badan pada ayam 

pedaging yang diberi serai wangi dan tepung jahe tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan. 
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Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai feed 

additives diantaranya adalah serai wangi yang mengandung zat 

aktif yang dapat mengoptimalkan proses metabolisme, sehingga 

dengan lancarnya proses metabolisme dalam tubuh maka 

diharapkan produktivitas ternak tersebut meningkat. Serai wangi 

mengandung saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid dan minyak 

atsiri (Leung and Foster, 1996). Saponin adalah senyawa yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan pada ayam pedaging karena  

senyawa ini berperan dalam metabolisme kolestrol. 

Flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan dan 

antimikroba. Minyak atsiri bagi ayam pedaging berfungsi 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. Menurut Lee 

et al., (2004) pakan ayam yang dicampur dengan minyak atsiri dari 

tanaman Oregano yang diberikan pada ayam pedaging terbukti 

dapat memperbaiki konversi pakan, meningkatkan pertambahan 

bobot badan, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan 

keuntungan usaha peternakan ayam. Keberadaan minyak atsiri 

menstimulasi produksi cairan pencernaan yang menghasilkan pH 

yang sesuai untuk enzim pencernaan, dalam waktu yang bersamaan 

terjadi peningkatan aktivitas enzim pencernaan dan pengaturan 

aktivitas mikroba. Pengaruh nyata dari mekanisme ini adalah 

perbaikan konversi energi dan pencernaan zat-zat makanan dan 

pengaruh positif terhadap metabolisme nitrogen, asam amino, dan 

glukosa (Lee et al., 2004).  

Thayalini et al., (2011) melaporkan pemberian tepung serai 

(Cymbopogon citratus) dan tepung jahe (Zingiber officinale) pada 

kinerja pertumbuhan dan daya cerna pada ayam pedaging. 

Perlakuan pada penelitian ini menggunakan pakan kontrol dan 

pakan dengan penambahan masing-masing 2 % tepung jahe dan 

tepung serai wangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot 

badan akhir, daya cerna dan pertambahan bobot badan pada ayam 
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pedaging yang diberi serai wangi dan tepung jahe tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan 

penelitian tentang penggunaan serai wangi sebagai pakan suplemen 

dalam pakan pedaging agar diperoleh produksi yang optimal. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan tepung serai 

wangi dalam pakan dapat memperbaiki penampilan produksi ayam 

pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Serai Wangi (Cymbopogon nardus ) 

Serai wangi nama latin Cymbopogon nardus, yang tumbuh 

liar di Ceylon. Tanaman ini memiliki dua tipe yaitu Maha Pengiri 

dan Lena Batu. Serai wangi memiliki beberapa nama daerah 

seperti; Sere magat (Aceh), Serai wangi (Sunda), Sere (Jawa), See 

(Bali), Hisa-Hisa (Ambon), dan Sare (Makassar). Cymbopogon 

nardus atau Andropogon nardus, termasuk famili Geraminiae 

(rumput-rumputan). Genus dari rumput-rumputan ini meliputi 

hampir 80 spesies, dan diantaranya adalah Cymbopogon nardus 

dan Cymbopogon  winterianus. Serai wangi (Kristio, 2011) 

diklasifikasi sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Serai wangi 

 

Divisio   : Anthopyta 

Phylum   : Angiospermae 

Kelas   : Momocotyledonae 

Famili   : Geraminae Cymbopogon 

Spesies   : Cymbopogon nardus 
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Serai wangi secara tradisional digunakan sebagai 

pembangkit cita rasa pada makanan, minuman dan sebagai obat 

tradisional (Wijayakusuma, 2002), sebagai pembangkit cita rasa, 

serai wangi banyak digunakan pada saus pedas, sambal goreng, 

sambal petis dan saus ikan (Oyen, 1999). Dibidang industri pangan 

minyak serai wangi sering digunakan sebagai bahan tambahan 

dalam minuman, permen, daging, produk daging, dan lemak 

(Leung and Foster, 1996). Penggunaan serai wangi kemudian 

berkembang, terutama dalam industri parfum yang sebagian besar 

terdiri dari citral, yaitu bahan utama untuk produksi α dan β ionon, 

yang digunakan sebagai bahan pewangi pada sabun, detergen, krim 

dan lotion (Oyen, 1999). 

Ekstrak serai wangi sebagai obat tradisional sering diminum 

untuk mengobati radang tenggorokan, radang usus, radang 

lambung, diare, obat kumur, sakit perut (Wijayakusumah, 2002), 

batuk, pilek dan sakit kepala (Leung and Foster, 1996) juga 

digunakan sebagai obat gosok, untuk mengobati eksema dan 

rematik. Serai wangi mengandung saponin, flavonoid, polifenol, 

alkaloid dan minyak atsiri (Leung and Foster, 1996). Saponin 

merupakan kelompok glikosida yang tersusun oleh aglikon bukan 

gula yang berikatan dengan rantai gula. Sifat antimikroba dari 

senyawa saponin disebabkan oleh kemampuan senyawa tersebut 

berinteraksi dengan sterol pada membran. Senyawa flavonoid 

merupakan kelompok pigmen-pigmen tanaman aromatik. 

Flavonoid terdiri dari flavon, flavonon, isoflavon, antosianin, dan 

leukoantosianidin. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang 

merupakan turunan dari 2-fenil kromon atau 2-fenil benzopiron. 

Flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba. 

Senyawa flavonoid lipofilik memiliki kemampuan penetrasi dalam 

membran sel. Senyawa flavonoid lipofilik memiliki aktivitas 
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antimikroba karena memiliki kemampuan penetrasi dalam 

membran sel (Naid et al., 2000). 

Minyak atsiri serai wangi terdiri dari citral, citronelal, 

geraniol, mirsena, nerol, farsenol, metilheptenon, dipentena, 

eugenol metil eter, kadinen, kadinol dan limonene (Wijayakusuma, 

2002). Kandungan minyak atsiri serai wangi sebesar 0,25-0,5 %. 

Citral merupakan kelompok senyawa terpenting yang terdiri 

campuran isomer bioaktif nerol dan geraniol serta merupakan 

komponen penyusun terbesar dalam minyak atsiri serai wangi yaitu 

65-80 %. Senyawa tersebut memiliki sifat bakterisidal terhadap 

beberapa spesies bakteri (Friedman et al.,2002). Komponen kimia 

dalam minyak serai wangi cukup kompleks, namun komponen 

yang terpenting adalah sitronella dan geraniol. Komponen utama 

penyusun minyak serai wangi adalah geraniol (C10H18O), 

sitronellol (C10H20O) dan sitronellal (C10H16O). 

 

2.2 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging merupakan hasil genetic yang memiliki 

karakteristik ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil 

daging, konversi pakan rendah, dipanen cepat karena 

pertumbuhannya yang cepat, dan sebagai penghasil daging dengan 

serat lunak (Sudaryani dkk.,2002). 

 Ayam pedaging adalah galur murni hasil rekayasa genetik 

yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek 

dan menghasilkan daging berserat lunak,timbunan daging 

baik,dada lebih besar dan kulit licin. (Suprijatna dkk., 2005). 

 Ayam pedaging dalam klasifikasinya ekonomi memiliki 

sifat-sifat antara lain : ukuran badan yang besar, penuh daging 
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yang berlemak, temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat 

serta efisien dalam penggunaan pakan ( Rahardja dkk., 2002). 

 Perkembangan ayam broiler mulai dari Great grand parent 

stock, Grand parent stock, Parent stock, dan Final stock. Great 

grand parent stock adalah jenis ayanm yang berasal dari 

persilangan dan seleksi dari berbagai kelas, bangsa, atau varietas 

yang dilakukan oleh pembibit dan merupakan bagian untuk 

membentuk Grand parent stock. Dihasilkan dari persilangan galur 

murni (pure line). Grand parent stock adalah jenis ayam yang 

khusus di pelihara untuk menghasilkan Parent stock. Parent stock 

adalah jenis ayam yang dipelihara untuk menghasilkan Final stock. 

Final stock merupakan ayam yang khusus dipelihara untuk 

menghasilkan daging yang telah melelui berbagai persilangan dan 

seleksi. Diantara ayam jantan dan betina Final stock ini tidak boleh 

disilangkan karena keturunannya hanya akan menghasilkan 

produksi 50% dari induknya (Yuwanta, T, 2004). 

 

2.3 Pertumbuhan Ayam Pedaging 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu parameter 

yang sering diamati untuk menilai keberhasilan atau tingkat 

perkembangan produksi yang diinginkan. Pertumbuhan merupakan 

suatu proses peningkatan ukuran tulang, otot, organ dalam dan 

jaringan bagian tubuh lainnya yang terjadi sebelum lahir sampai 

(prenatal) sampai mencapai dewasa tubuh (Ensminger et al., 

1990). Menurut Rose (1997) pertumbuhan meliputi peningkatan 

ukuran sel-sel tubuh akan peningkatan sel-sel individu, dimana 

pertumbuhan itu mencakup empat komponen utama yaitu adanya 

peningkatan bobot otot yang terdiri dari protein dan air, 

peningkatan ukuran skeleton, peningkatan total lemak tubuh dalam 

jaringan adiposa dan peningkatan bulu, kulit dan organ dalam. 
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Pertumbuhan ayam pedaging sangat cepat dari sejak lahir 

sampai delapan minggu. Pertumbuhan yang cepat sering terjadi 

pada awal pertumbuhan. Keadaan ini menguntungkan untuk 

kondisi di Indonesia yang memasarkan ayam pada awal 

pertumbuhan yaitu pada umur lima sampai enam minggu. Periode 

pertumbuhan diperlukan pakan dengan zat makanan yang 

seimbang. Kandungan zat makanan yang menentukan performa 

pada unggas adalah imbangan protein dan energinya, selain itu 

kebutuhan vitamin dan mineral harus terpenuhi. Dimana, faktor 

pendukung pertumbuhan ayam adalah kualitas dan kuantitas 

makanan, suhu serta manajemen pemeliharaannya. (North and 

Bell, 1990) 

 

2.4 Konsumsi Pakan 

Pakan merupakan makanan yang disediakan bagi ternak 

untuk memenuhi kebutuhannya selama 24 jam. Konsumsi harus 

seimbang antara energi, protein, lemak, vitamin dan mineral 

sehingga untuk kebutuhan pokok, pertumbuhan maupun produksi 

bisa terpenuhi. Ayam pedaging yang dipelihara dengan sistem 

litter memerlukan energi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 

ayam yang dipelihara dalam sangkar. Kebutuhan energi ini 

tergantung pada faktor-faktor seperti keragaman bobot badan, 

temperatur, lingkungan, aktifitas ayam, respon terhadap cekaman, 

dan umur ayam (Leeson and Summers, 2000). 

Suhu sangat mempengaruhi tingkat konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan akan mengalami penurunan pada temperatur 

lingkungan tinggi, sebagai contoh konsumsi pakan ayam pedaging 

umur 5 minggu pada suhu 34 
o
C adalah sebanyak 130 g/ekor, 

sedangkan pada suhu 24 
o
C terjadi peningkatan konsumsi, yaitu 

sebanyak 170 g/ekor. Hal tersebut dikarenakan pada suhu 34 
o
C 
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ayam dalam kondisi stress sehingga mengurangi konsumsi 

pakannya untuk menurunkan suhu tubuh (Leeson and Summers, 

2000). 

Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak akan digunakan 

untuk mencukupi hidup pokok dan untuk produksi hewan tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain besar 

tubuh ayam, aktifitas sehari-hari, suhu lingkungan, kualitas dan 

kuantitas pakan (NRC, 1994). Lesson and Summers (2001) 

menambahkan faktor bentuk pakan, kandungan energi pakan, 

kesehatan lingkungan, zat-zat makanan, kecepatan pertumbuhan 

dan stress sebagai faktor yang juga mempengaruhi konsumsi 

pakan. Konsumsi pakan menurun 1,72 % pada setiap kenaikan 1 
o
C dari suhu ambang antara 18 

o
C sampai 32 

o
C. Penurunan 

menjadi lebih cepat (5 % untuk setiap 1 
o
C) apabila suhu 

meningkat ke 32-38 
o
C (Rao et al., 2002). 

 

2.5 Konversi Pakan 

Konversi pakan mencerminkan keberhasilan dalam memilih 

atau menyusun pakan yang berkualitas. Angka konversi pakan 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kualitas pakan, teknik pemberian 

pakan, dan angka mortalitas. Lacy and Vest (2000) menyatakan 

bahwa konversi pakan berguna untuk mengukur produktivitas 

ternak dan didefinisikan sebagai rasio antara konsumsi pakan 

dengan pertambahan bobot badan yang diperoleh selama kurun 

waktu tertentu, semakin tinggi konversi pakan menunjukkan 

semakin banyak pakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan bobot 

badan per satuan bobot. Dijelaskan pula bahwa semakin rendah 

angka konversi pakan berarti kualitas pakan semakin baik. 

Gillespie (1990) mengatakan bahwa konversi pakan 

dipengaruhi oleh genetik, jenis pakan yang digunakan, temperatur, 
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pakan tambahan, banyaknya pakan yang terbuang dan 

pengoperasian manajemen secara umum. Menurut NRC (1994) 

faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah suhu 

lingkungan, bentuk fisik pakan, komposisi pakan, dan zat-zat 

nutrisi yang terdapat dalam pakan.  

NRC (1994) menyatakan bahwa konversi pakan merupakan 

hubungan antara jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan berat badan. Pemeliharaan ternak unggas 

harus memperhatikan sudut konversi, sebaiknya dipilih angka 

konversi yang terendah, akan tetapi angka itu berbeda dari masa 

awal ke masa akhir karena dimasa akhir pertumbuhan ayam 

menjadi lambat atau mulai menurun setelah usia empat minggu, 

sedangkan pakannya terus bertambah. Angka konversi pakan ayam 

pedaging umur lima minggu yang normal menurut Pond et al. 

(1995) berkisar antara 1,5-1,6. Perbaikan genetik selama kurun 

waktu tahun telah berhasil memperbaiki efisiensi pakan yaitu pada 

tahun 1984 untuk menghasilkan bobot badan 1345 g/ekor/hari 

memerlukan waktu lima minggu dengan konversi pakan sebesar 

1,76 sedangkan tahun 2004 untuk pemeliharaan pada umur yang 

sama akan mendapatkan bobot badan 1882 g/ekor dengan konversi 

pakan 1,59. 

 

2.6 Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income Over Feed Cost dapat dihitung dengan mengetahui 

harga pakan perlakuan dengan banyaknya konsumsi pakan dan 

harga jual daging dengan bobot badan, untuk mengetahui 

keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha peternakan 

berdasarkan biaya pakan yang digunakan maka dilakukan 

perhitungan IOFC. Income Over Feed Cost merupakan pendapatan 

kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari 
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penjualan produksi daging dengan biaya yang dikeluarkan pakan. 

Perhitungan IOFC untuk ayam pedaging adalah sebagai berikut:  

Pendapatan = bobot badan hidup (kg) x harga bobot hidup 

(kg) 

Biaya produksi  = konsumsi pakan (kg) x harga pakan (kg) 

IOFC  = Pendapatan – Biaya Pakan 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai 5 

Juni 2013 di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Malang. 

Analisis bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang.  

 

3.2 Materi 

3.2.1 Ternak 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam pedaging strain 

CP 707 diproduksi PT. Charoen Pokhpand Indonesia, yang 

dipelihara sejak DOC sampai umur 35 hari. Bobot badan awal 

DOC yang digunakan pada penelitian ini mempunyai berat rata-

rata 38,06 ± 2,23 g dengan koefisien keragaman 5,87 %. Berat 

badan DOC yang digunakan terdapat pada Lampiran 1. 

 

3.2.2 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan 

jadi khusus ayam pedaging  produksi PT. Wonokoyo Indonesia 

jenis BR1 dan BR2. Pakan BR1 digunakan untuk ayam umur 1 – 

21 hari sedangkan BR2 untuk ayam umur 22 sampai panen. 

Kandungan nutrisi pakan tersebut tersaji pada Tabel 1. berikut. 
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Tabel 1. Kandungan pakan basal starter dan finisher 

Kandungan Zat Makanan Pakan 

Basal 

BR1 (starter) BR2 

(finisher) 

Protein (%) 20,0 - 22,0 18,0 - 20,0 

Lemak (%) 5,0 - 7,0 5,0 - 7,0 

Serat (%) 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 

Abu (%) 5,0 - 7,0 5,0 - 7,0 

Ca (%) 0,9 - 1,1 0,9 - 1,1 

P (%) 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2900 - 3100 3000 - 3200 

Sumber : PT.Wonokoyo Indonesia 

 
Tabel 2. Kandungan pakan perlakuan fase starter 

Kandungan 

zat makanan 

Kandungan nutrisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Energi 

Metabolis 

(Kkal/kg)* 

3100 3101,07 3101,47 3102,37 3103,94 

Protein 

Kasar (%) 
21,00 21,06 21,06 21,09 21,11 

Lemak 

Kasar (%) 
7,00 7,05 7,06 7,04 7,05 

Serat Kasar 

(%) 
4,98 5,01 5,04 5,06 5,08 

Abu (%) 7,01 6,98 6,96 6,94 6,93 

Ca (%) 1,01 1,01 1,02 0,97 1,01 

P (%) 0,79 0,77 0,78 0,75 0,76 

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan  Universitas 

Brawijaya, Malang (2013); * EM = 70 % x Gross 

Energy 
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Tabel 3. Kandungan pakan perlakuan fase finisher 

Kandungan zat 

makanan 

Kandungan nutrisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Energi Metabolis  

(Kkal/kg)* 3000,56 3002,08 3003,25 3003,65 3004,01 

Protein Kasar (%) 17,99 18,02 18,02 18,06 18,07 

Lemak Kasar (%) 7,04 7,05 7,06 7,06 7,07 

Serat Kasar (%) 5,02 5,03 5,06 5,08 5,08 

Abu (%) 6,88 6,91 6,97 7,00 7,02 

Ca (%) 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 

P (%) 0,79 0,81 0,78 0,79 0,79 

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang (2013); * EM = 70 % x Gross Energy 

 

 

3.2.3 Vaksin 

Vaksin yang digunakan adalah vaksin ND Lasota yang 

diberikan 2 kali, pertama diberikan pada umur 3 hari melalui tetes 

mata dan yang kedua pada umur 21 hari melalui air minum. Vaksin 

Gumboro diberikan pada ayam pedaging umur 10 hari melalui air 

minum. 

  

3.2.4 Kandang dan Peralatan 

Kandang petak sebanyak 20 kotak berukuran  yaitu 1 x 1 x 

0,80 m untuk setiap ulangan perlakuan, dengan kepadatan 5 

ekor/m
2
. Setiap petak terdapat sebuah lampu dengan daya 60 watt 

sampai ayam dipanen. Peralatan lain yang digunakan adalah 

tempat pakan, tempat air minum, timbangan digital, dan kantong 

untuk pakan. Sekam ditaburkan sebagai alas kandang setebal ± 

0,05 m dan diganti setiap 2 minggu sekali (fase starter) dan setiap 
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5 hari sekali (fase finisher). Rataan temperatur dan kelembaban 

kandang selama penelitian pada pagi hari sebesar 26,68 
o
C dan 

66,57 % sedangkan pada sore hari sebesar 27,73 
o
C dan 66,18 %. 

Hasil pengukuran temperatur dan kelembaban kandang selama 

penelitian terdapat pada Lampiran 2. 

 

3.2.5 Pembuatan Tepung Serai wangi 

Bagian serai wangi yang dipakai adalah batang bagian 

bawah. Serai wangi yang digunakan didapatkan dari pasar 

Kepanjen yang lebih dahulu dijadikan tepung. Prosedur pembuatan 

tepung serai wangi yaitu : tanaman serai dipilih batang serai wangi 

segar dicuci bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran, setelah 

bersih serai wangi  tersebut dipotong dengan ukuran ± 2-5 cm, 

kemudian dioven dengan suhu 60 
o
C selama 24 jam, setelah kering 

tersebut digiling untuk mendapatkan tepung serai wangi dan 

menjadi bahan pakan ternak. Proses pembuatan tepung serai wangi 

disajikan pada Lampiran 3. 

 

3.2.6 Pencampuran Tepung Serai wangi pada Pakan 

Pencampuran tepung serai wangi dilakukan dengan 

mencampur bahan tersebut ke dalam pakan basal, sebanyak 0; 1; 2; 

3; dan 4 % sesuai dengan perlakuan. Pakan dan air minum 

diberikan secara ad libitum. Penambahan tepung serai wangi  

dalam pakan basal yang berbeda yaitu pada fase starter (1-21 hari) 

dan finisher umur (22-35 hari) dengan pertimbangan bahwa tepung 

serai wangi ditambahkan dalam bentuk feed additive sehingga 

tidak mempengaruhi proporsi pakan basal. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan lapang atau 

eksperimental menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, masing-masing ulangan terdiri 

dari 5 ekor ayam. 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0  : Pakan basal  

P1  : Pakan basal + 1 % tepung serai wangi 

P2  : Pakan basal + 2 % tepung serai wangi 

P3  : Pakan basal + 3 % tepung serai wangi 

P4  : Pakan basal + 4 % tepung serai wangi 

  

 Ayam ditimbang setiap akhir minggu untuk mengetahui 

pertambahan bobot badannya, demikian pula konsumsi pakannya 

pada saat umur 35 hari, 1 ekor ayam pada setiap unit penelitian di 

potong untuk mengetahui bobot karkasnya. 

 

3.4 Variabel 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

1. Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan 

dikurangi dengan sisa pakan selama penelitian. 

Konsumsi pakan (g) = Pakan diberikan – Pakan sisa 

 

2. Pertambahan bobot badan (PBB) adalah bobot badan ayam 

saat dipanen dikurangi bobot badan awal dibagi lamanya 

pemeliharaan. 

PBB (g) = Bobot badan akhir – bobot badan awal 
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3. Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan bobot badan yang dihasilkan selama 

penelitian 

Konversi pakan = Jumlah pakan yang dikonsumsi (g) / berat 

badan (g) 

4. Berat karkas dapat dihitung dengan menimbang tubuh ayam 

telah dipotong pada umur 35 dikurangi dengan darah, bulu, 

kepala, kaki dan organ dalam.  

Berat karkas (g/ekor) = BB hidup (g/ekor) – (darah, bulu, 

kepala dan organ dalam) 

 

5. Mortalitas (%) merupakan persentase perbandingan antara 

jumlah ayam yang mati dengan ayam yang dipakai dalam 

penelitian. 

 

6. Income Over Feed Cost merupakan pendapatan kotor yang 

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan 

ayam dengan biaya yang dikeluarkan pakan. Perhitungan 

Income Over Feed Cost untuk ayam pedaging adalah sebagai 

berikut:  

IOFC (Rp/ekor)  = (Bobot ayam x harga ayam/kg)  – 

(Konsumsi  Pakan x harga pakan /kg) 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan program excel dan 

dianalisis dengan analisis ragam dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model 

matematik untuk Rancangan Acak Lengkap adalah sebagai berikut 

(Astuti, 2007): 
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Keterangan: 

 = Nilai pengamatan pada perlakuan ke -i ulangan ke- j 

 = Rata-rata populasi 

 = Efek perlakuan ke - i 

 = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan 

ke-j 

i  = 1,2,3,4,5 

j  = 1,2,3,4 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada ayam pedaging umur 35 

hari, diperoleh hasil pengaruh dari penambahan tepung tepung 

serai wangi terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, persentase karkas, mortalitas dan Income Feed 

Over Cost yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan berat badan, konversi pakan, persentase 

karkas, mortalitas dan IOFC pada ayam pedaging.  

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dan * 

nyata (P<0,05); **20 ekor per perlakuan 

 

 

 

Perlakuan Variabel diamati 

Konsumsi pakan 

(g/ekor/35 hari) 

PBB (g/ekor/35 

hari) 

Konversi 

Pakan 

% Karkas Mortalitas 

(ekor)** 

IOFC (Rp/ekor)* 

P0 3056,89+33,28
b 

1674,75+16,31
a 

1,83+0,02
d 

68,99+2,44 3,00 4934,24+263,60
a 

P1 2987,08+51,05
b 

1688,33+30,24
a 

1,77+0,04
c
 69,10+2,23 2,00 5233,92+528,04

a 

P2 2943,73+55,78
ab 

1692,78+25,69
a 

1,74+0,03
bc

 69,16+0,62 2,00 5267,63+302,52
a 

P3 2911,65+63,87
ab 

1716,25+28,22
ab 

1,70+0,04
ab 

69,63+0,98 1,00 5489,96+509,99
ab 

P4 2878,33+48,69
a 

1756,68+49,21
b 

1,64+0,02
a 

69,74+0,48 0,00 5946,02+364,41
b 
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4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan 

dalam jumlah waktu tertentu yang akan digunakan oleh ternak 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan zat makanan lain. Hasil 

analisis statistik pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa 

penambahan tepung serai wangi pada pakan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi ayam pedaging. 

Rataan konsumsi pakan ayam pedaging terendah terdapat pada 

perlakuan P4 (penambahan tepung serai wangi sebanyak 4 %). Hal 

ini menunjukkan bahwa penambahan tepung serai wangi 

menyebabkan penurunan konsumsi ayam. 

Menurut Anggorodi (1990) konsumsi pakan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain umur, palatabilitas pakan, aktifitas 

ternak, energi pakan dan tingkat protein, kualitas dan kuantitas dari 

pakan serta pengolahannya. Pakan yang diberikan pada ayam harus 

disesuaikan dengan umur dan berdasarkan kebutuhannya dengan 

tujuan selain untuk mengefisienkan jumlah pakan pada ayam juga 

untuk mengefisienkan sejauh mana pertambahan bobot badan yang 

dicapainya. Menurunnya konsumsi pakan pada perlakuan 

penambahan tepung serai wangi karena serai wangi mengandung 

minyak atsiri. Minyak atsiri yang terkandung dalam serai wangi 

berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam lambung agar tidak 

berlebihan dan mengurangi kerja usus yang terlalu berat dalam 

pencernaan zat-zat makanan (Darwis dkk., 1991). Pakan yang 

dikonsumsi semakin baik kecernaannya dengan keberadaan 

minyak atsiri dalam pakan, sehingga zat-zat nutrisi dalam pakan 

dapat diserap secara optimal. Diduga penurunan  jumlah pakan 

yang dikonsumsi akhibat dari maksimalnya kecernaan pakan 

sehingga kecukupan nutrisi yang dapat diserap juga lebih baik.  

Menurut North and Bell (1990) faktor utama yang 

mempengaruhi konsumsi ransum adalah kandungan energi dalam 
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ransum dan keadaan suhu lingkungan. Menurut Bell and Weaver 

(2002) energi metabolis yang diperlukan oleh ayam pedaging 

adalah 3070 Kkal/kg untuk kondisi daerah subtropis dengan 

kandang sistem close house, akan tetapi besarnya energi metabolis 

yang diperlukan akan berbeda bila temperatur lingkungan 

pemeliharaan berbeda. Dalam penelitian ini, kandungan energi 

metabolis hampir sama antar perlakuan, sehingga perbedaan 

konsumsi pakan bukan disebabkan oleh level energi metabolis.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Pertambahan Bobot Badan 

Hasil analisis pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa 

penambahan tepung serai wangi dalam pakan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot 

badan ayam pedaging. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

level pemberian tepung serai wangi mempengaruhi pertambahan 

bobot badan karena pemberian tepung serai wangi semakin 

meningkatkan bobot badan dihasilkan. Pertambahan bobot badan 

tertinggi dicapai P4 sebesar 1756,68 ± 49,21 g/ekor/hari. 

Pertambahan bobot badan ini sejalan dengan konsumsi pakan yang 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan walaupun pakan yang dikonsumsi 

menurun tetapi terjadi peningkatan bobot badan pada ayam 

pedaging. 

Pertambahan bobot badan paling tinggi diperoleh pada 

perlakuan P4 (1756,68 ± 49,21 g/ekor/hari) dengan pemberian 

tepung serai wangi sebanyak 4 % pada pakan. Tingginya 

pertambahan bobot badan ayam pedaging yang mendapat 

perlakuan terbanyak disebabkan dalam serai wangi mengandung 

saponin, flavanoid, polifenol, alkaloid dan minyak atsiri. Menurut 

Lee et al.,  (2004) minyak atsiri dapat meningkatkan pertambahan 
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bobot badan dan berfungsi sebagai anti bakteri terutama pada 

saluran pencernaan sehingga meningkatkan pertumbuhan. 

Robinson (1995) flavanoid dalam konsentrasi rendah mampu 

menghambat  pertumbuhan bakteri patogen, sehingga penyerapan 

zat-zat makanan menjadi lebih sempurna dan saluran pencernaan 

ayam pedaging dapat bekerja secara optimal. Tarmudji (2004) 

mengatakan bahwa saponin dapat mempengaruhi penyerapan gizi 

dalam usus karena dalam konsentrasi rendah dapat meningkatkan 

permeabilitas sel-sel mukosa usus.  

Pemberian tepung serai wangi dalam pakan akan 

meningkatkan kecernaan zat-zat makanan dalam saluran 

pencernaan termasuk protein. Menurut Asmarasari dan Suprijatna 

(2002) sintesa protein untuk pertumbuhan selain dipengaruhi oleh 

ketersediaan energi, jumlah pakan yang dikonsumsi dan imbangan 

energi protein, juga dipengaruhi oleh nitrogen yang diserap. 

Konsumsi pakan yang berbeda nyata menyebabkan nitrogen yang 

diserap berbeda sehingga akan memberikan pengaruh yang 

berbeda juga pada pertumbuhan ayam pedaging. Peningkatan 

bobot badan ini menunjukkan bahwa tepung serai wangi dapat 

meningkatkan laju metabolisme sehingga pemanfaatan pakan 

menjadi lebih efisien. Menurut Yuniusta dkk., (2007) kunyit 

membantu proses metabolisme enzimatis pada tubuh ayam karena 

ada kandungan senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan salah satu indikator keberhasilan 

usaha bagi perternak. Perbandingan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan akan menghasilkan angka sebagai dasar 

perhitungan ekonomis.  
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Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan 

pemberian tepung serai wangi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan pada ayam pedaging. 

Konversi pakan terbaik terdapat pada perlakuan P4 sebesar 1,64 ± 

0,02 sedangkan terendah di perlakuan P1 sebesar 1,83 ± 0,03. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian Mereole (2010) yang melaporkan 

pemberian (Cymbopogon citratus) lemmon grass pada ayam 

pedaging dapat menurunkan konversi pakan dari 1,61 ± 0,01 

menjadi 1,56 ± 0,01. 

Perbedaan nilai ini disebabkan pertambahan bobot badan 

yang meningkat. Selain pertambahan bobot badan nilai konversi 

pakan dipengaruhi oleh konsumsi pakan. Konversi pakan 

merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dengan 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan, meskipun nilai 

konsumsi pakan sama namun pertambahan bobot badannya tinggi 

sehingga nilai konversi pakan juga semakin rendah. Nilai konversi 

pakan yang semakin kecil akan semakin baik karena hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan pakan semakin efisien. Menurut 

North and Bell (1990) konversi pakan bervariasi tergantung dari 

umur, jenis kelamin, bobot badan dan konsumsi pakan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan bobot 

badan sejalan dengan konsumsi pakan sehingga menghasilkan nilai 

konversi pakan yang lebih tinggi, semakin meningkatnya level 

pemberian tepung serai wangi dalam pakan akan semakin 

menurunkan nilai konversi pakan, yang berarti pakan yang 

dikonsumsi efisien dimanfaatkan dalam pertambahan bobot badan 

karena lebih sedikit jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan bobot badan yang sama pada umur yang sama. 

Konversi pakan merupakan kemampuan ternak untuk mengubah 

pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan waktu tertentu, 

baik untuk produksi daging maupun telur (Anggorodi, 1994). 
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Konversi pakan semakin menurun disebabkan oleh pertambahan 

bobot badan yang tinggi dan konsumsi pakan yang rendah. 

Menurunnya konversi pakan tersebut menandakan bahwa ayam 

efisien dalam menggunakan pakan untuk pertumbuhan. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan tepung serai 

wangi dalam pakan sebanyak 4 % memberikan pengaruh terbaik 

terhadap konversi pakan karena pakan yang dikonsumsi rendah 

dan pertambahan bobot badan juga tinggi sehingga menghasilkan 

konversi pakan yang rendah yaitu 1,64.  

Data menunjukkan perlakuan level tertinggi lebih efisien 

dalam penyerapan makanan. Diduga hal ini terkait dengan 

kandungan saponin dalam ampas serai wangi. Saponin merupakan 

senyawa yang telah dilaporkan bersifat bioaktif pada pertumbuhan 

hewan dan mikroba pencernaan. Pemberian saponin dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel pada usus, meningkatkan 

penyerapan zat makanan sehingga nilai konversi ransum yang 

dihasilkan lebih. Pada kadar rendah saponin dapat meningkatkan 

transportasi zat nutrisi antar sel, tetapi pada kadar yang tinggi dapat 

membunuh sel, saponin pada kadar 0,25 % dapat menurunkan 

populasi E. coli lebih dari 25 % (Sen et al., 1998). Kandungan 

saponin fraksi metanol dan air ampas mengkudu masing-masing 

490 ± 1,97 ppm dan179 ± 1,11 ppm. 

Tinggi rendahnya angka konversi pakan disebabkan oleh 

adanya selisih perbandingan antara pakan yang dikonsumsi dengan 

pertambahan bobot badan yang dicapai. Berdasarkan data yang ada 

semakin rendah pertambahan bobot badan dalam penelitian, maka 

semakin tinggi pula konversi pakan yang didapatkan. Tingginya 

konversi pakan menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan 

yang rendah dan akan menurunkan nilai efisiensi penggunaan 

pakan oleh peternak, sehingga keberhasilan dari usaha peternakan 

akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Martawidjaja 
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(2000) yang menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi konversi pakan, 

dimana semakin rendah pertambahan bobot badan mengakibatkan 

peningkatan konversi pakan. Konversi pakan juga dipengaruhi oleh 

faktor kualitas pakan. Pakan yang berkualitas baik dapat 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi dan 

penggunaan pakan akan semakin efisien apabila jumlah pakan 

yang dikonsumsi sedikit namun dapat menghasilkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Karkas 

Perhitungan analisis ragam pengaruh penambahan tepung 

serai wangi dalam pakan terdapat pada Lampiran 7. Hasil analsis 

menunjukkan penambahan tepung serai wangi dalam pakan tidak 

meberikan pengaruh (P>0,05) terhadap karkas ayam pedaging.  

Persentase bobot karkas ayam pedaging yang didapatkan 

pada penelitian ini  berkisar antara 68,99-69,74 % dari bobot 

hidup. Persentase bobot karkas tersebut masih lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian Pesti and Bakalli (2005) yang 

melaporkan bahwa berat karkas ayam pedaging strain Ross umur 

35 hari sebesar 65,3 % pada perlakuan kontrol dengan pakan basal 

berbasis bahan baku jagung dan bungkil kedelai. Hal ini diduga 

penambahan tepung serai wangi menyebabkan konsumsi pakan 

menurun tetapi dengan konsumsi pakan menurun mayoritas zat 

makanan yang terkandung dalam pakan dapat digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok dan mencukupi untuk pemenuhan 

produksi termasuk pembentukan daging. 

Persentase karkas biasanya meningkat sesuai dengan 

meningkatnya bobot hidup (Soeparno, 1994). Analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian tepung serai wangi dengan level 0; 
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1; 2; 3 dan 4 % tidak menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap 

persentase bobot karkas, namun secara numerik ada peningkatan 

bobot karkas pada ransum yang mengandung tepung serai wangi 4 

% (P4) sebesar 0,75 % dari P0. Ditinjau dari segi biologis, hal ini 

dapat disebabkan oleh kandungan flavanoid dan saponin dalam 

serai wangi sebagai senyawa antibakteri. 

Menurut Dalcon Bioteknik Ltd (2001) saponin selain 

sebagai penghambat perkembangan bakteri patogen, juga dapat 

menghambat enzim urease. Terhambatnya bakteri patogen dan 

aktivitas enzim urease menyebabkan semakin sedikit protein atau 

asam amino yang dirombak menjadi ammonia dan air, sehingga 

protein atau asam amino yang ada dalam pakan dapat 

dimanfaatkan lebih baik untuk pembentukan daging. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Mortalitas 

Mortalitas merupakan persentase perbandingan antara ayam 

yang mati dengan ayam yang hidup. Angka mortalitas yang baik 

untuk ayam pedaging adalah kurang dari 5%. Setiap tingkat 

kematian lebih dari 5 % dianggap sebagai suatu kondisi yang 

serius dan harus mendapat perhatian segera dari peternak, karena 

ayam pedaging memiliki daya adaptasi yang rendah terhadap 

lingkungan serta rentan terhadap penyakit (Blakely and Bade, 

1998). Tingkat mortalitas selama lima minggu pemeliharaan 

disajikan pada Tabel 4 dan analisis ragam disajikan pada Lampiran 

8. 

Hasil penelitian ini menunjukkan angka mortalitas paling 

rendah yaitu pada perlakuan P4 sebesar 0,00 ekor dan yang paling 

tinggi P0 yaitu sebesar 3,00 ekor. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa pemberian tepung serai wangi dalam 

pakan memberikan pengaruh positif terhadap mortalitas ayam 
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pedaging. Pemberian tepung serai wangi dalam pakan dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh ayam sehingga ayam akan menjadi 

sehat dan angka mortalitas yang diperoleh rendah. Syamsuhidayat 

dan Hutapea (1991) melaporkan bahwa serai wangi mengandung 

saponin, flavanoid, polifenol, alkaloid dan minyak atsiri. Flavonoid 

dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba. Flavonoid 

sebagai antioksidan dapat mencegah oksidasi lipid dengan 

mengikat (mengkelat) logam-logam yang bersifat prooksida (Hall 

and Cuppet, 1997). Senyawa flavonoid lipofilik memiliki 

kemampuan penetrasi dalam membran sel. Senyawa flavonoid 

lipofilik memiliki aktivitas antimikroba karena memiliki 

kemampuan penetrasi dalam membran sel (Naidu et al., 2000). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mortalitas antara 

lain bobot badan, bangsa, tipe ayam, iklim, kebersihan, 

lingkungan, sanitasi, peralatan, dan kandang serta suhu lingkungan. 

Kematian biasanya terjadi pada periode awal (starter), sedangkan 

pada periode finisher jarang terjadi kecuali akibat serangan 

pernafasan. Angka kematian naik turun dalam satu periode 

pencatatan maka besar kemungkinan adanya kesalahan manajemen 

yang terjadi, sedangkan bila angka itu naik sedikit lalu konstan 

maka kematian dapat disebabkan oleh adanya bakteri atau penyakit 

lainnya. (North and Bell, 1990) 

 

4.6 Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost 

(IOFC) 

Pada penelitian ini biaya yang diperhitungkan adalah biaya 

pakan dan biaya tepung serai wangi, sedangkan biaya pakan 

lainnya diasumsikan tidak terdapat perbedaan setiap perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan tepung serai 

wangi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap IOFC 

pada ayam pedaging dan perhitungan analisis ragam terdapat pada 
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Lampiran 9. Nilai IOFC tertinggi terdapat pada perlakuan P4 

(penambahan tepung serai wangi sebesar 4 % yaitu Rp. 5946,02 ± 

364,41, sedangkan terendah terdapat pada perlakuan P0 (tanpa 

penambahan tepung serai wangi) sebesar Rp. 4934,24 ± 263,60. 

Tingginya nilai IOFC pada P4 diduga karena menurunnya 

konsumsi pakan akibat penambahan tepung serai wangi sebesar 4 

%. Pendapat Rasyaf (2004) yang menyatakan bahwa semakin 

efisien ayam mengubah makanan menjadi daging (konversi pakan 

yang baik) maka semakin baik nilai IOFC-nya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan tepung serai wangi dalam pakan dapat 

memperbaiki konsumsi pakan, meningkatkan pertambahan berat 

badan dan IOFC, menurunkan mortalitas dan konversi pakan tetapi 

tidak meningkatkan persentase karkas pada ayam pedaging. 

Pemberian tepung sebesar 4 % pada pakan memberikan hasil 

terbaik terhadap konsumsi pakan, pertambahan berat badan, 

konversi, mortalitas dan IOFC pada ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian penambahan tepung serai wangi 

dalam pakan dapat digunakan sebesar 4 % dari jumlah pakan ayam 

pedaging. Disarankan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan 

tepung serai wangi dalam pakan ayam pedaging terhadap 

kecernaan pakan dan mikrobiologi usus. 
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Lampiran 1. Rataan Bobot Badan DOC yang digunakan dalam 

penelitian 

 

DOC 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 37 43 46 40 39 

2 38 41 39 35 38 

3 37 39 39 38 38 

4 44 35 37 39 36 

5 37 38 37 38 39 

6 32 37 36 36 39 

7 37 37 37 41 40 

8 35 39 38 40 35 

9 37 37 36 41 39 

10 34 37 37 37 38 

11 40 34 36 37 35 

12 38 39 41 43 40 

13 38 37 38 36 37 

14 39 39 39 41 42 

15 38 36 38 35 37 

16 39 43 39 38 38 

17 37 39 38 38 39 

18 40 36 40 38 39 

19 37 37 39 38 37 

20 37 37 39 39 33 

     x  ̅  37,55 38 38,45 38,4 37,9 

sd 2,41 2,33 2,2 2,13 2,04 
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Bobot total DOC yang digunakan penelitian =37 + 38 +...+ 37 + 33 

= 3806 

Rata-rata bobot DOC  = 3806/100 = 38,06 g 

Standar deviasi  = 2,23 g 

Koefisen keragaman  =  (2,23/38,06) X 100 % = 5,87 % 

 

Kesimpulan : 

Nilai koefisien keragaman <10 % maka berat badan awal ayam 

pedaging yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan 

seragam. 
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Lampiran 2. Rataan Suhu dan kelembaban kandang selama 

penelitian 

 

Hari 
Suhu ( 

0
C ) Kelembaban  (%) 

Pagi 

(07.00) Sore (16.00) 

Pagi 

(07.00) 

Sore 

(16.00) 

1 - - 66 65 

2 26 27 66 65 

3 26 28 67 65 

4 26 27 66 65 

5 26 28 70 65 

6 27 27 72 66 

7 25 28 66 65 

8 26 28 66 67 

9 26 28 66 66 

10 27 28 68 66 

11 27 28 68 66 

12 27 28 66 68 

13 27 28 66 70 

14 27 28 66 65 

15 27 28 66 65 

16 27 28 66 65 

17 26 27 65 67 

18 27 28 66 65 

19 27 28 66 67 

20 27 27 66 68 

21 27 28 66 65 

22 26 28 66 65 

23 26 28 66 67 

24 27 28 66 68 
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Lanjutan Lampiran 2. 

Hari 
Suhu ( 

0
C ) Kelembaban  (%) 

Pagi 

(07.00) Sore (16.00) 

Pagi 

(07.00) 

Sore 

(16.00) 

25 27 28 66 65 

26 27 28 67 67 

27 27 27 66 65 

28 27 27 65 65 

29 27 28 66 65 

30 27 27 67 70 

31 27 28 66 69 

32 27 27 68 65 

33 27 28 66 68 

34 27 28 68 65 

35 27 - 67 - 

X 907 915 2330 2250 

x ̅ 26,68 27,73 66,57 66,18 

sd 0,53 0,45 1,36 1,55 
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Lampiran 3. Proses pembuatan tepung serai wangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipotong dengan ukuran ± 2-5cm 

Di oven dengan suhu 60 
0
C 

selama 24 jam 

digiling 

Tepung serai wangi 

Bahan pakan ternak 

Tanaman Serai Wangi 

Diambil batang serai wangi 
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Lampiran 4. Analisis ragam penambahan tepung serai wangi 

terhadap konsumsi pakan (g/ekor/35hari) 

 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 

1 3.096,00 2.954,90 3.010,50 2.852,10 2.911,40 

2 3.047,78 2.994,30 2.874,20 2.996,10 2.924,50 

3 3.067,00 3.056,20 2.949,40 2.924,20 2.819,40 

4 3.016,80 2.942,90 2.940,80 2.874,20 2.858,00 

Jumlah 12.227,58 11.948,30 11.774,90 11.646,60 11.513,30 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 
db JK KT 

F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 77181,05 2095,89 9,21 3,06 4,89 

Error 15 39821,92 2654,79     

Total 19 117002,97       

 

Karena F hitung > F tabel 0,01 maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Penambahan tepung serai pada pakan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata  terhadap konsumsi 

pakan ayam pedaging. 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 

 

db eror = 15 

KT eror = 2654,79 

t = 5 

 

 = 23,04 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 92,6208 97,2288 99,7632 101,376 

 
Perlakuan Rataan Notasi 

P4 2878,33 a 

P3 2911,65  ab 

P2 2943,73  ab 

P1 2987,08    b 

P0 3056,89    b 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Lampiran 5. Analisis ragam penambahan tepung serai wangi 

terhadap pertambahan bobot badan (g/ekor/35 

hari) 

 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 

1 1691,30 1648,30 1726,70 1687,40 1793,20 

2 1653,89 1703,00 1686,00 1722,70 1795,20 

3 1670,6 1683,6 1664,8 1702,3 1690,6 

4 1683,2 1718,4 1693,6 1752,6 1747,7 

Jumlah 6698,99 6753,30 6771,10 6865,00 7026,70 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 
db JK KT 

F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 16547,04 4136,76 5,18 3,06 4,89 

Error 15 15176,55 798,77    

Total 19 31723,58     

 

Karena F hitung > F tabel 0,01 maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Penambahan tepung serai pada pakan yang berbeda 

memberikan pengaruh sangat nyata  terhadap PBB pakan ayam 

pedaging. 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 

 

db eror = 15 

KT eror = 798,77 

t = 5 

 

 = 12,64 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 50,8128 53,3408 54,7312 55,616 

 
Perlakuan Rataan Notasi 

P0 1674,75 a 

P1 1688,33 a 

P2 1692,78 a 

P3 1716,25 ab 

P4 1756,68   b 
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Lampiran 6. Analisis ragam penambahan tepung serai wangi 

terhadap konversi pakan 

 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 

1 1,83 1,79 1,74 1,69 1,62 

2 1,84 1,76 1,70 1,74 1,63 

3 1,84 1,82 1,77 1,72 1,67 

4 1,79 1,71 1,74 1,64 1,64 

Jumlah 7,30 7,08 6,96 6,79 6,56 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 
db JK KT F hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 0,08 0,02 23,14 3,06 4,89 

Error 15 0,02 0,001    

Total 19 0,10     

 

Karena F hitung > F tabel 0,01 maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

Kesimpulan: 

Penambahan tepung serai pada pakan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata  terhadap konversi pakan 

ayam pedaging. 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 

db eror = 15 

KT eror = 0,001 

t = 5 

 

 = 0,014 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 0,05628 0,05908 0,06062 0,0616 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 1,64 a 

P3 1,70   ab 

P2 1,74      bc 

P1 1,77        c 

P0 1,83         d 
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Lampiran 7. Analisis ragam penambahan tepung serai wangi 

terhadap pesentase karkas 

 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 

1 66,82 68,48 68,78 68,65 69,42 

2 68,51 67,25 69,88 69,66 70,28 

3 71,63 71,57 68,83 70,60 69,51 

Jumlah 206,96 207,30 207,49 208,90 209,21 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 
db JK KT F hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 1,37 0,34 0,19 3,06 4,89 

Error 10 24,97 1,78    

Total 14 26,34     

 

Karena F hitung < F tabel maka hipotesis H0 diterima dan 

H1ditolak 

Kesimpulan: 

Penambahan tepung serai pada pakan yang berbeda tidak 

memberikan pengaruh yang terhadap persentase karkas ayam 

pedaging. 
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Lampiran 8. Analisis ragam penambahan tepung serai wangi 

terhadap mortalitas (ekor) 

 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 

1 2 1 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 1 0 

4 1 0 1 0 0 

Jumlah 3,00 2,00 2,00 1,00 0,00 
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 
db JK KT F hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 1,30 0,33 1,12 3,06 4,89 

Error 15 5,50 0,29    

Total 19 6,80     

Karena F hitung < F tabel maka hipotesis H0 diterima dan H1ditolak 

Kesimpulan: 

Penambahan tepung serai pada pakan yang berbeda tidak 

memberikan pengaruh terhadap mortalitas ayam pedaging. 
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Lampiran 9. Analisis ragam penambahan tepung serai wangi 

terhadap IOFC (Rp/ekor/35hari) 

 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 

1 4959.45 4904.11 5330.48 5467.28 6233.81 

2 4665.72 5381.24 5581.47 5057.33 6180.33 

3 4825.55 4738.09 4854.39 5223.20 5435.61 

4 5286.24 5912.26 5304.18 6212.05 5934.35 

Jumlah 19736.96 20935.69 21070.52 21959.85 23784.10 
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Tabel ANOVA 
Sumber 

Ragam 
db JK KT 

F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 2259934,39 564983,60 4,30 3,06 4,89 

Error 15 2498108,69 131479,40    

Total 19 4758043,08     

 

Karena F hitung > F tabel 0,05 maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima 

Kesimpulan: 

Penambahan tepung serai pada pakan yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata  terhadap IOFC. 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 

 

db eror = 15 

KT eror = 131479,40 

t = 5 

 

 = 162,16 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 

JNT 5% 478,372 502,696 515,6688 527,02 

 
Perlakuan Rataan Notasi 

P0 4934,24 a 

P1 5233,92 a 

P2 5267,63 a 

P3 5489,96    ab 

P4 5946,02      b 

 

 

 

 


