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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayam petelur 

umur 3 – 30 hari, diperoleh hasil pengaruh penggunaan jenis 

tempat pakan yang berbeda pada ayam petelur periode starter 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot  badan,  

konversi pakan, dan keseragaman yang dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh penggunaan jenis tempat pakan yang 

berbeda pada ayam petelur periode starter. 

Parameter  
Perlakuan 

Baby Chick 

Feeder 

KK 

(%) 

Feed 

Tray 

KK 

(%) 

Konsumsi pakan 

(g/ekor/hari) 

17,03 ± 

1,03
a
 

6,04 
17,65 ± 

1,41
b

 

7,9

9 

Pertambahan bobot 

badan (g/ekor/hari) 

8,19 ±  

0,42 
a
 

5,13 
7,62 ± 

0,55
b
 

7,2

2 

Konversi pakan 

2,16 ± 

0,14
a
 

6,48 
2,37 ± 

0,20
b
 

8,4

4 

Bobot Badan DOC  

(g/ekor) 

44,52 ± 

4,11 
9,23 

44,48 ± 

3,96 

8,9 

Ket: Huruf superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

pengaruh berbeda nyata (P < 0,05). 

 

4.1.  Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 

 Penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda ayam 

petelur umur 3 – 30 hari menunjukkan rataan konsumsi paling 

tinggi adalah perlakuan yang menggunakan Feed Tray atau P2 

(17,65 ± 1,41 g/ekor/hari) dan rataan konsumsi paling rendah 

pada perlakuan yang menggunakan Baby Chick Feeder atau P1 

(17,03 ± 1,03 g/ekor/hari) dapat dilihat pada Tabel 3. Rata-rata 
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konsumsi pakan (g/ekor/hari) ayam petelur periode starter 

selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Analisis uji t 

tidak berpasangan dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan,. 

Hasil analisis uji t (Lampiran 2) menunjukkan bahwa 

penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda pada ayam 

petelur periode starter memberikan pengaruh berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini diduga karena 

bentuk dan ukuran tempat pakan berbeda memberikan 

kesempatan ayam dalam mengkonsumsi pakan tidak sama. 

Feed Tray atau nampan mempunyai diameter yang lebih 

panjang 40 cm dari pada Baby Chick Feeder yang berdiameter 

19 cm sehingga dapat menampung anak ayam  lebih. Pada 

perlakuan  Feed Tray anak ayam cenderung  masuk dalam 

tempat pakan ketika mengkonsumsi pakan sedangkan pada 

Baby Chick Feeder anak ayam  tidak dapat masuk kedalam 

tempat pakan karena dibagian tengah tempat pakan berbentuk 

corong untuk menampung pakan hal ini untuk mencegah anak 

ayam  masuk kedalam tempat pakan dan mengurangi pakan 

yang tercecer. Anak ayam  mengkonsumsi pakan dari pinggir 

tempat pakan secara melingkar. Wahju (2004) manambahkan 

faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain umur, 

nutrisi ransum, kesehatan, bobot badan, suhu dan kelembaban 

serta kecepatan pertumbuhan. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Pertambahan Bobot 

Badan 

Penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda ayam 

petelur umur 3 – 30 hari menunjukan rataan pertambahan 

bobot badan paling tinggi adalah perlakuan yang 
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menggunakan Baby Chick Feeder atau P1 (8,19 ± 0,42 

g/ekor/hari) dan rataan pertambahan bobot badan paling 

rendah pada perlakuan yang menggunakan Feed Tray atau P2 

(7,62 ± 0,55 g/ekor/hari) dapat dilihat pada Tabel 3. Rata-rata 

pertambahan bobot badan (g/ekor/hari) ayam petelur periode 

starter selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Analisis uji t tidak berpasangan dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot 

badan. 

Hasil analisis uji t (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda pada ayam 

petelur periode starter memiliki pengaruh berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan. Hal ini memiliki 

kaitan ukuran tubuh ayam terhadap kesempatan anak ayam 

dalam mengkonsumsi pakan. Semakin besar ukuran tubuh 

anak ayam ketika makan secara bersamaan luasan tempat 

pakan menjadi berkurang. Anak ayam yang pertumbuhannya 

lambat atau bobot badan kecil kalah bersaing dengan anak 

ayam yang dominan. Ukuran tubuh anak ayam  makin besar 

maka kapasitas tempat pakan menjadi berkurang. Anak ayam 

yang dominan atau aktif akan  berkesempatan memakan pakan 

lebih banyak dari pada ayam yang kurang aktif sehingga 

terjadi perbedaan bobot badan yang mencolok. Ouart and 

Adams (1982), ukuran tempat pakan yang tersedia tidak 

berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan ayam broiler 

dimana bobot badan akan turun ketika ukuran tempat pakan 

berkurang namun mungkin terjadi perbedaan jika 

menggunakan sistem kandang yang berbeda. Leeson and 

Summers (2001) menyatakan pertambahan bobot badan sangat 

dipengaruhi oleh konsumsi pakan. Ditambahkan Jull (1982), 
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bahwa pertambahan bobot badan  dipengaruhi oleh 4 faktor 

utama yaitu genetik unggas, kwalitas nutrisi, kuantitas 

konsumsi, dan manajemen pemeliharaan. Perbandingan bobot 

badan ayam selama penelitian dengan standar Isa Brown 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Perbandingan bobot badan (g/ekor) mingguan 

standard ayam petelur strain Isa Brown dengan 

rataan bobot badan perlakuan selama penelitian. 

Minggu 
Standar Isa 

Brown* 

Baby Chick 

Feeder 
Feed Tray 

I 65 66,2 65,7 

II 110 120,26 117,4 

III 195 188,62 178,3 

IV 285 273,9 257,9 

* ) Sumber: Anonymous (2009a). 

Bobot badan ayam yang dipelihara selama penelitian 

pada minggu ke-1 dan ke-2 telah sesuai dengan bobot badasn 

standar Isa Brown. Bobot badan ayam pada perlakuan Baby 

Chick Feeder (66,2 g/ekor dan 120,26 g/ekor) lebih tinggi dari 

pada Feed Tray (65,7 g/ekor dan 117,4 g/ekor) baik pada 

minggu ke-1 maupun minggu ke-2. Penggunaan Baby Chick 

Feeder maupun Feed Tray pada minggu ke-3 dan ke-4 sama-

sama menghasilkan bobot badan yang lebih rendah dari 

standar bobot ayam yang dipelihara. Ini menunjukkan 

penggunaan Baby Chick Feeder maupun Feed Tray efektif 

sampai umur 2 minggu. Hasil tersebut sesuai dengan 

pernyataan Wulandari (2011) bahwa, Baby Chick Feeder 

merupakan pengembangan dari tempat pakan konvensional 

yang digunakan pada masa brooding atau maksimal selama 15 
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hari. Jumlah pakan yang dikonsumsi (Lampiran 2) ayam 

selama penelitian dengan menggunakan Feed Tray 

menunjukkan hasil yang cenderung lebih tinggi dibandingkan 

Baby Chick Feeder namun menghasilkan penampilan bobot 

badan yang lebih rendah dibandingkan Baby Chick Feeder 

yang dapat dilihat pada  Tabel 4. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa masih ada pakan tercecer yang tidak 

dihitung atau tidak masukkan kedalam sisa pakan. 

Pertambahan bobot badan yang baik diperoleh selain dari 

pakan yang berkwalitas, juga dengan pemberian pakan dengan 

kuantitas yang tercukupi atau sesuai standar. 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Konversi pakan didalam sistem perunggasan mutlak 

diperlukan sebagai standar produksi untuk mengetahui 

efisiensi penggunaan pakan oleh unggas dalam menghasilkan 

produk akhir yaitu telur dan daging.  

Penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda ayam 

petelur umur 3 – 30 hari menunjukan rataan konversi pakan 

paling tinggi adalah perlakuan yang menggunakan Feed Tray 

atau P2 (2,37 ± 0,20) dan ataan konversi pakan paling rendah 

pada perlakuan yang menggunakan Baby Chick Feeder atau P1 

(2,16 ± 0,14) dapat dilihat pada Tabel 3. Rata-rata konversi 

pakan ayam petelur periode starter selama penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Analisis uji t tidak berpasangan 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan 

terhadap konversi pakan. 

Hasil analisis uji t (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda pada ayam 

petelur periode starter memiliki pengaruh berbeda nyata 
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(P>0,05) terhadap konversi pakan. Hal ini diduga sebagai 

akibat dari konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan 

yang berbeda nyata. Rasyaf (2000) menyatakan konversi 

pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka 

waktu tertentu. Konversi pakan semakin meningkat 

disebabkan oleh pertambahan bobot badan yang rendah dan 

konsumsi pakan yang tinggi. Meningkatnya konversi pakan 

tersebut menandakan bahwa ayam kurang efisien dalam 

menggunakan pakan untuk pertumbuhan. 

 

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Keseragaman Bobot 

Badan 

Keseragaman bobot badan diukur berdasarakan bobot 

badan DOC pertama kali ditimbang. Rataan bobot badan DOC 

pada perlakuan yang menggunakan Baby Chick Feeder atau P1  

adalah 44,52 ± 4,11 g dengan koefisien keragaman 9,23 % dan 

rataan bobot badan DOC pada perlakuan yang menggunakan 

Feed Tray atau P2 adalah 44,48 ± 3,96 g dengan koefisien 

keragaman 8,9 % dapat dilihat pada Tabel 3. Perhitungan 

koefisien keragaman bobot badan (%) ayam petelur periode 

starter selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Tingkat keseragaman ayam  petelur periode starter saat 

penelitian menunjukan dibawah angka 10% ini menunjukan 

bobot DOC yang digunakan telah memiliki bobot badan yang 

seragam, baik yang menggunakan Baby Chick Feeder maupun 

Feed Tray. Koefisien Keragaman (KK) yang semakin besar 

menyatakan keragaman data yang makin besar juga. Nilai KK 

menunjukkan bahan penelitian tidak homogen dan semakin 

besar kesalahan fisik dalam melaksanakan percobaan maupun 
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pengukuran parameter (Sastrosupadi,2000). Menurut 

Nasoetion (1970), KK suatu percobaan yang dilaksanakan 

dengan baik tidak lebih dari 15 %. 

 


