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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan sebagai penghasil daging untuk 
memenuhi kebutuhan gizi protein hewani pada masyarakat 
saat ini banyak menggunakan ayam pedaging karena 
pertumbuhannya cepat. Faktor penting yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha ayam pedaging adalah pakan, karena 
pertumbuhan ayam pedaging dipengaruhi oleh kualitas dan 
kuantitas pakan yang diberikan, selain faktor bibit dan 
menejemen. Biaya pakan pada usaha peternakan ayam 
pedaging dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi 
penggunaan pakan. 

Peternak ayam pedaging baik sekala besar maupun kecil 
saat ini berusaha untuk meningkatkan kualitas ternak, namun 
bukan hal yang mudah karena Negara Indonesia merupakan 
negara tropis yang sangat potensial bagi perkembangan 
mikroorganisme yang dapat menyebapkan penyakit sehingga 
menurunkan produksi. Pencegahan perkembangan 
mikroorganisme, peternak menggunakan feed supplement atau 
bahan pakan tambahan. 

Penggunaan  feed supplement yang berkembang saat ini 
diyakini dapat meningkatkan konsumsi pakan, sehingga dapat 
mengejar target produksi karena dapat memberikan 
pertambahan bobot badan yang maksimal walaupun 
penggunaannya dalam jumlah sedikit. Namun demikian, feed 
supplement yang beredar saat ini merupakan komoditi impor, 
sebagian besar bahannya berasal dari bahan kimia murni dan 
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bahan sintetik. Menurut Van den Bogaard dkk., (2001) bahwa 
kesalahan dalam cara memberikan antibiotik baik dalam hal 
batas penggunaan maupun penggunaan yang terus menerus 
dapat meningkatkan resistensi mikroba yang terdapat dalam 
saluran pencernaan. Penggunaan antibiotik mengakibatkan 
diproduksinya produk metabolit dalam bentuk residu 
antibiotik dan dapat terakumulasi kedalam produk ternak 
seperti daging, telur, susu dan jaringan tubuh lainnya. 

Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah 
dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang mempunyai 
potensi sebagai feed supplement seperti tepung daun seligi 
(Phyllanthus buxifolius Muell), tetapi penggunaan tepung daun 
seligi pada ternak belum seluas penggunanan pada manusia. 

Tanaman seligi (Phyllanthus buxifolius Muell) merupakan 
tanaman herbal yang digunakan pada pengobatan tradisional. 
Daun seligi diketahui mengandung saponin, flavonoid dan 
polifenol (Sopandi, 2005). Daun seligi (Phyllanthus buxifolius 
Muell) juga mengandung alkaloid, tannin, kuinon, dan steroid 
triterpenoid (Wardah dkk., 2007). 

Penelitian tentang efek penggunaan tanaman seligi sebagai 
bahan tambahan pakan terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging yaitu mengenai konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan (PBB), efisiensi pakan, dan persentase karkas masih 
belum dilakukan, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh penambahan tepung daun seligi dalam 
pakan terhadap konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, dan 
persentase karkas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penggunaan tepung daun seligi 
(Phyllanthus buxifolius Muell) dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging. 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan tepung daun seligi (Phyllanthus buxifolius Muell) 
dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang tepung 
daun seligi (Phyllanthus buxifolius Muell) dalam pakan 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 
 

1.5 Kerangka Pikir 

Feed supplement yang beredar saat ini merupakan 
komoditi impor, sebagian besar bahannya berasal dari bahan 
kimia murni dan bahan sintetik. Penggunaan antibiotik 
berakibat buruk bagi ternak dikarenakan resistensi ternak 
terhadap jenis-jenis mikroorganisme phatogen tertentu. Residu 
obat - obatan didapatkan dalam daging unggas setelah 
beberapa hari pemberian obat - obatan tersebut dan daging 
yang terkontaminasi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan 
pada manusia (Nurhayati dan Handoko 2011). Penggunaan 
tanaman herbal yang merupakan bahan baku lokal yang 
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berpotensi sebagai feed supplement perlu digunanan pada 
ayam pedaging salah satunya tanaman seligi. 

Tanaman seligi (Phyllanthus buxifolius Muell) merupakan 
tanaman herbal yang digunakan pada pengobatan tradisional. 
Daun seligi diketahui mengandung saponin, flavonoid dan 
polifenol (Sopandi 2005). Daun seligi (Phyllanthus buxifolius 
Muell) juga mengandung alkaloid, tannin, kuinon, dan steroid 
triterpenoid (Wardah dkk., 2007). Menurut Balistika. dkk., 
(2000) zat yang terkandung dalam Phyllantus niruri L 
memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan beberapa bakteri 
patogen seperti Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa, keberadaan 
bakteri ini didalam saluran pencernaan dapat menghambat 
pertumbuhan ayam pedaging. Menurut Widodo (2002), Proses 
penghambatan dengan membunuh mikroorganisme patogen 
dalam saluran pencernaan pada tempat sel mukosa usus 
sehingga mengakibatkan mikroorganisme tersebut mati dan 
luruh dari sel mukosa usus, tempat sel mukosa usus menjadi 
semakin terbuka dan penyerapan zat makanan semakin efektif. 

Penggunanan tepung daun seligi sebagai bahan tambahan 
dalam pakan ayam pedaging diharapkan mampu menghambat 
pertumbuhan mikroba patogen dalam saluran pencernaan 
ayam pedaging. Keseimbangan mikroba dalam saluran 
pencernaan ayam akan mampu meningkatkan konsumsi pakan, 
PBB, meningkatkan efisiensi pakan dan persentase karkas.   
    
1.6 Hipotesis 

 Penggunaan tepung daun seligi (Phyllanthus 
buxifolius Muell) dalam pakan meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Ayam Pedaging 
Ayam Pedaging adalah ayam jantan dan betina muda 

yang diambil dagingnya pada umur 5 – 6 minggu (Rasyaf, 
1995). Pemeliharaan ayam pedaging yang relatif singkat 
waktunya menyebabkan pertumbuhannya tergantung dari 
pakan yang diberikan. Pemanenan ayam dengan berat masih 
rendah disebabkan banyaknya permintaan dari konsumen yang 
cenderung membeli karkas yang utuh, selain itu tulang dan 
lemaknya masih rendah. 
 Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi 
dua periode, yaitu periode awal mulai umur 1 – 3 minggu dan 
lebih dari 3 minggu disebut periode akhir. Hal ini  yang 
membedakan dengan ayam petelur, karena pada ayam petelur 
terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode starter, grower, layer 
dan finisher sehingga dalam pemeliharaannya pun lebih lama 
(NRC, 1994). 
 
2.2 Pakan (Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging ) 
 Ayam pedaging mempunyai sifat genetik tumbuh 
secara cepat, untuk itu membutuhkan zat makanan untuk 
tumbuh dan berkembang. Masa pertumbuhan ayam pedaging 
dibagi dua periode yaitu periode awal (starter) pada umur 1 
sampai 3 minggu dan periode akhir (finisher) pada umur lebih 
dari 3 minggu. Ayam pedaging dalam tercapainya 
pertumbuhan optimal maka pakan yang dikonsumsi harus 
memadai, untuk itu perlu diperhatikan kandungan zat makanan 
dalam pakan. Periode pertumbuhan yang cepat, ayam 
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pedaging sangat sensitif terhadap tingkat zat makanan, 
terutama kecukupan dan keseimbangan asam amino, bila 
diharapkan sebagian besar protein yang digunakan untuk 
pertumbuhan, maka energi metabolis harus cukup berasal dari 
karbohidrat dan lemak (Riyanti, 2000). Menurut Rizal (2006) 
kebutuhan protein secara umum pada ayam pedaging finisher 
berkisar 18,10 – 21,20% dan kebutuhan energi metabolis 
berkisar 2800 – 3400 Kkal/kg. Wahju (2004) menambahkan 
kebutuhan serat kasar juga dibutuhkan ayam pedaging berkisar 
antara 3 – 5% dalam pakan.Kebutuhan zat makanan ayam 
pedaging secara umum pada Tabel 1. 
 
Tabel 1.Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan 

Perlakuan. 
 

Kandungan Zat 
Makanan 

Periode Starter 
(BR 1) 

Periode Finisher 
(BR 2) 

Protein Kasar (%) 21 – 22 18 – 20 
Lemak Kasar (%) 4 – 8 4 – 8 
Serat Kasar (%) 3 – 5 3 – 5 
Abu (%) 5 – 7 5 – 7 
Co (%) 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 
P (%) 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 
ME (Kkal/Kg) 2950 – 3050 3050 – 3150 

Sumber: Anonimous, 2009. 
 
2.3 Tanaman Seligi (Pyllanthus buxifolius Muell) 

Pertumbuhan ayam pedaging mengalami 
Peningkatandengan diimbangi ketersediaan bahan tambahan 
atau feed supplement, dan obat-obatan diperlukan meskipun 
dalam jumlah sedikit. Penambahan feed supplement dan obat-
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obatan seperti antibiotika dan hormon pertumbuhan pada 
pakan mutlak diperlukan dalam rangka mengejar target 
produksi dan mencegah serta mengobati penyakit ayam 
(Herwintono, 2000).  
 Tanaman seligi merupakan tanaman perdu tahunan 
dengan tinggi 1-1,5 m. Daun majemuk melingkar pada batang 
berbentuk bulat telur dengan ujung runcing. Bunga tanaman 
ini tunggal terletak diketiak daun, menggantung bertangkai 
pendek berwarna kuning dengan mahkota bunga berbentuk 
tabung. Biji pipih bentuk ginjal berwarna coklat, sedangkan 
akar berwarna coklat keputihan. Adanya informasi daun seligi 
dimanfaatkan sebagai obat mendorong peneliti untuk 
mengadakan berbagai penelitian guna membuktikan 
khasiatnya secara ilmiah. Hasil penelitian Sopandi (2005) 
menyebutkan bahwa tanaman seligi (Phyllanthus buxifolius 
Muell) mengandung saponin, flavonoid dan polifenol. Daun 
seligi (Phyllanthus buxifolius Muell) juga mengandung 
alkaloid, tannin, kuinon, dan steroid triterpenoid (Wardah 
dkk., 2007). Hasil penelitian Balistika, dkk., (2000) 
menyebutkan tanaman phyllantus niruri L. menunjukkan 
beberapa golongan yang terdeteksi yaitu alkhaoid, fenol dan 
tannin. Tanaman phyllantus niruri L memiliki aktivitas 
menghambat pertumbuhan beberapa bakteri patogen seperti 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli dan 
Pseudomonas aeruginosa. Keberadaan bakteri ini didalam 
saluran pencernaan dapat menghambat pertumbuhan ayam 
pedaging. 
 Beberapa penelitian yang berkaitan dengan flavonoid 
diantaranya Anditya (2010) penambahan tepung daun beluntas 
yang mengandung flavonoid 0, 41% dalam pakan dengan level 
6% memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap konsumsi 
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pakan, berat badan dan konversi ayam pedaging. Sedangkan 
penelitian Wiryawan, dkk., (2007) pemberian tepung daun 
salam yang mengandung senyawa antimikroba seperti minyak 
atsiri, triterpenoid, saponin, flavonoid, dan tanin yang belum 
diketahui jumlah kandungannya sampai taraf 3% mampu 
meningkatkan konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan 
ayam pedaging. Hasil penelitian Bidura, dkk., (2007) 
menunjukkan penggunaan 3% tepung daun katuk (Sauropus 
androgynus) sebagai antibakteri, yang mengandung beta 
karoten sebagai zat aktif warna karkas dan senyawa fitokimia 
di dalamnya antara lain saponin, flavonoid, dan tanin, dan 3% 
tepung daun bawang putih (Allium sativum) yang mengandung 
senyawa fitokimia allyl sulfide sebagai antioksidasi, 
kombinasi keduanya dalam ransum, ternyata dapat 
meningkatkan pertambahan berat badan dan efisiensi 
penggunaan ransum ayam pedaging umur 2 – 7 minggu. 
Penelitian Nurhayati (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. 
 
2.4 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 
 Konsumsi pakan merupakan pakan yang dikonsumsi 
oleh ayam dari DOC hingga dipanen atau jumlah pakan yang 
diberikan dikurangi pakan yang tersisa. Konsumsi pakan 
merupakan masalah bagi peternak ayam yang selalu berusaha 
memenuhi keinginan ayam agar makan sedikit, tetapi 
pertambahan bobot badan lebih kecil dari pertambahan 
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konsumsi pakan. Menurut hasil penelitian Wiryawan, dkk., 
(2007) senyawa lain dalam tepung daun salam adalah 
triterpenoid, saponin, flavonoid, tanin yang bersifat antibakteri 
yang menyebabkan saluran pencernaan ayam pedaging dapat 
bekerja secara optimal sehingga menyebabkan peningkatan 
konsumsi ransum ayam pedaging selama pemeliharaan. Hasil 
penelitian Bidura, dkk., (2007) penggunaan 3 % daun katuk 
dan daun bawang putih serta kombinasi keduanya dalam 
ransum ternyata meningkatkan konsumsi ransum, air minum, 
dan protein. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa 
fitokimia pada kedua jenis bahan di atas. Senyawa fitokimia 
tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 
yang merugikan dalam saluran pencernaan ayam, sehingga 
pemanfaatan zat makanan oleh ayam dapat optimal dan 
pertumbuhan akan meningkat. 
 Pertambahan bobot badan adalah laju pertumbuhan 
ayam yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pertambahan 
bobot badan digunakan sebagai pegangan dalam produksi. 
Menurut Kartadisastra (1997) menyatakan bahwa bobot badan 
ternak berbanding lurus dengan konsumsi ransum, makin 
tinggi bobot badannya makin tinggi pula tingkat konsumsinya 
terhadap ransum. Menurut hasil penelitian Wiryawan. dkk., 
(2007) penambahan tepung daun salam dalam ransum ayam 
pedaging meningkatkan pertambahan bobot badan ayam 
pedaging dengan level 3% pemberian. Hasil penelitian Bidura, 
dkk., (2007) penggunaan 3% tepung daun bawang putih, 3% 
tepung daun katuk, dan kombinasi keduanya dalam ransum 
ternyata dapat meningkatkan pertambahan berat badan ayam. 
Hal ini disebabkan karena adanya senyawa fitokimia pada 
kedua jenis bahan tersebut. 
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 Efisiensi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran 
untuk menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk 
merubah pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan 
waktu tertentu baik produksi daging maupun telur. Menurut 
hasil penelitian Wiryawan. dkk., (2007) penambahan daun 
salam yang mengandung triterpenoid, saponin, flavonoid, 
tanin yang bersifat antibakteri, tidak berpengaruh nyata 
terhadap efisiensi pakan. 

Karkas merupakan bobot badan yang dihitung dengan 
menimbang tubuh ayam yang telah dipotong pada umur 5 – 6 
minggu dikurangi dengan darah,bulu, kepala, kaki dan organ 
dalam. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 
termasuk dalam karkas ayam pedaging adalah bagian tubuh 
yang telah dikurangi darah, bulu, kepala, kaki, isi perut dan 
jerohan (jantung, hati dan pangkreas yang terletak diantara 
lekukan duodenum). Persentase karkas dihitung dengan 
membagi bobot karkas dengan bobot hidup dikalikan 100 %. 
Menurut hasil penelitian Suharti. dkk., (2008) penambahan 
tepung daun salam pada ransum tidak memberikan pengaruh 
nyata terhadap persentase karkas ayam pedaging. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 21 
Juni 2011 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau, 
Kabupaten Malang. Analisis pakan dilakukan di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang.  
   
3.2 Materi Penelitian 
 
3.2.1 Ayam Pedaging  
 Penelitian ini menggunakan DOC ayam pedaging 
strain Lohman Platinum Produksi PT. Japfa Comfeed 
Indonesia sebanyak 100 ekor dengan BB awal rata – rata 42 g 
yang tidak dibedakan jenis kelaminnya (straight run atau 
unsexed). Pada umur 22 hari ayam dikelompokkan menjadi 2, 
yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang ditambah tepung 
daun seligi dengan adaptasi pemberian pakan perlakuan 
selama 3 hari. Kemudian secara bertahap yaitu pada hari ke 
28, 35 dan 42 hari masing – masing 10 ekor dari setiap 
kelompok tersebut dipotong. 
 
3.2.2 Kandang  
 Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
kandang litter pada periode starter umur satu hari sampai 21 
hari dan pada periode finisher umur 22 hari sampai 42 hari 
menggunakan kandang metabolis (battery) dengan ukuran P x 
L x T 40 x 30 x 30 cm. Kandang yang digunakan berjumlah 60 
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petak dimana tiap petak diisi satu ekor. Kandang diberi tempat 
pakan dan tempat air minum. 
  
3.2.3 Pakan Penelitian 
 Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pakan kontrol dan pakan yang ditambah tepung daun seligi 
sesuai perlakuan. Pakan kontrol yang diberikan berupa pakan 
jadi dari pabrik yaitu BR 2, pakan pada perlakuan P1 berupa 
pakan kontrol yang ditambah tepung daun seligi 5% dan 
dijadikan pellet. Kandungan zat makanan daun seligi, 
kandungan zat makanan dalam pakan dan kandungan 
flavonoid pada pakan perlakuan pada Tabel 2, 3 dan 4. 
 
Tabel. 2 Kandungan Zat Makanan dan Flavonoid dalam Pakan  

Perlakuan 
 

Kandungan Zat Makanan P0  P1 

Protein Kasar (%) 18,00b 17,53b 

Lemak Kasar (%) 8,00b  8,51b 

Serat Kasar (%) 3,60b  3,84b 

Abu (%) 6,10b  6,38b 

Ca (%) 0,90 – 1,20a - 
P (%) 0,60 – 0,80a - 
ME (Kkal/Kg) 3100c 3104c 

Flavonoid (g/kg) 0,00c 0,03c 

Kerapatan Jenis Pakan 
(g/liter) 

743,50d 597,00d 

Sumber : a. Label Konsentrat BR 2 Broiler Prodoksi PT. Wonokoyo. 
  b. Berdasarkan analisis Labolatorium Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 
   c. Berdasarkan Perhitungan NRC (1994) EM= (40,1 x BK)  

- .(40,1 x Abu) – (165,39 x SK).  
   d. Berdasarkan Pengukuran. 
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Tabel. 3 Kandungan Zat Makanan Daun Seligi 
 

 
Sumber :  a. Berdasarkan analisis Laboratorium ULPKP, UNAIR.  

b. Berdasarkan analisis Laboratorium Fakultas Peternakan, 
    UB. 
c. Berdasarkan analisis Laboratorium Fakultas Teknologi    
    Pertanian, UB. 

  d. Berdasarkan analisis Laboratorium Fitokimia, UNAIR. 
 

 

Komponen Satuan Hasil Analisis 

BK % 90,92 
Abua % 6,96 
Protein kasara % 11,56 
Lemak kasara % 18,83 
Serat kasara % 14,99 
Caa % 3,66 
BETNa % 38,56 
Karbohidrata % 53,55 
GEa     Kkal/ Kg 3195,45 
NDFb % 17,21 
ADFb % 14,05 
Ligninb % 0,11 
Silikatb % 0,23 
Hemiselulosab % 3,17 
Selulosab % 13,70 
Vitamin Cc   mg/ 100 g 99,27 
Amilosac % 0,26 
Pektinc % 14,98 
Asam glutamatd % 0,05 
Flavonoidd % 0,55 
Tanind % 0,90 
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3.2.4 Peralatan 

Alat yang digunakan untuk percobaan, diantaranya 
timbangan O’hous kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,1 g untuk 
menimbang pakan dan bobot ayam pedaging, lampu penerang 
25 watt, sekam sebagai alas kandang, dan alat pembersih 
kandang. 
 
3.3 Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan adalah metode percobaan 
dengan menggunakan uji t sampel berpasangan dengan 2 
perlakuan dan 10 ulangan dimana tiap ulangan berisis 3 ekor. 
Respon pengaruh diukur hingga umur 42 hari. 
Pakan perlakuan yang diberikan sebagai berikut : 
 P0 : pakan kontrol + tepung daun seligi 0% 
 P1 : pakan kontrol + tepung daun seligi 5% 
 
3.4 Variabel Pengamatan 
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi : 

1. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan 
yang diberikan dengan jumlah sisa pakan. 
Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian –  

pakan sisa 
2. Pertambahan bobot badan merupakan selisih antara 

bobot badan akhir dengan bobot badan awal. 
  PBB (g/ekor) = BBakhir minggu – BBawal minggu 

3. Efisiensi pakan merupakan perbandingan antara 
konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan. 

Efisiensi Pakan  = BB (g/ekor) x 100% 
     Konsumsi Pakan (g/ ekor) 
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4. Persentase karkas merupakan perbandingan antara bobot 
karkas dengan bobot badan akhir. 

 Persentase karkas =  Bobot Karkas (g) x 100% 
     Bobot Badan Akhir (g/ ekor) 
 
3.5 Analisis Statistik 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi 
dan dianalisis statistik berdasarkan analisis t student berikut : 
t = x1 – x2/√n 
 
3.6 Batasan Istilah 

1. Ayam pedaging: jenis ayam masa pemeliharaan singkat 
dan dipelihara guna menghasilkan daging. 

2. Periode starter: masa pemeliharaan 0 – 3 minggu. 
3. Periode finisher: masa pemeliharaan 0 – 6 minggu. 
4. Seligi : merupakan tanaman obat asli dari indonesia. 
5. Bahan tambahan: bahan yang sengaja ditambahkan 

dalam ransum pakan ternak untuk tujuan tertentu.   
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data hasil penelitian pengaruh penambahan tepung 
daun seligi dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan (PBB), dan efisiensi pakan 
ditampilkan dalam Tabel 4. 
 
Tabel 4. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan, PBB, 

dan Efisiensi Pakan Ayam Pedaging 
 

Umur 
(Hari) 

Perlakuan Konsumsi 
Pakan (g/ ekor) 

PBB (g/ ekor) Efisiensi 
Pakan (%) 

28 P0 2106,60 + 12,86 1233,50 + 23,70a 60,53 + 0,75a 

 P1 2059,00 + 33,90 1145,60 + 31,54b 57,62 + 0,92b 

35 P0 3254,10 + 35,93a 1889,00 + 38,42a 59,31 + 0,75a 

 P1 2971,40 + 50,80b 1619,00 + 40,23b 55,89 + 0,92b 

42 P0 4390,10 + 55,38 2361,00 + 56,51a 54,72 + 1,01 

 P1 4316,10 + 65,90 2198,00 + 43,02b 52,02 + 1,33 

Keterangan: Notasi a-b dalam kolom dan umur yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata  (P > 0,5). 

  
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Tabel 4. menunjukkan bahwa rata – rata konsumsi 
pakan dalam baris yang sama dengan umur sama 
menunjukkan P1 lebih rendah dari P0, untuk mengetahui lebih 
lanjut pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, maka 
dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 2 menunjukkan 
bahwa penambahan tepung daun seligi dalam pakan pada 
umur 28, dan 42 hari memberikan pengaruh yang tidak 
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berbeda nyata (t hitung < t tabel) terhadap konsumsi pakan. 
Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan P1 tidak 
mempengaruhi konsumsi pakan, akan tetapi secara umum 
konsumsi pakan pada ayam yang mendapat perlakuan P1 lebih 
rendah dari P0. Perlakuan P1 secara tidak langsung 
mempengaruhi penurunan nutrisi pakan dan kerapatan jenis 
pakan. Penambahan tepung daun seligi yang mengandung zat 
– zat fitokimia berupa flavonoid tidak memberikan pengaruh 
yang signifikan perlakuan P1 terhadap konsumsi pakan. 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. Sedangkan penelitian Bidura, dkk., (2007) 
menunjukkan bahwa penggunaan 3 % daun katuk dan daun 
bawang putih serta kombinasi keduanya dalam ransum 
ternyata meningkatkan konsumsi ransum, air minum, dan 
protein. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa fitokimia 
pada kedua jenis bahan tersebut, yaitu antara lain saponin, 
flavonoid, tanin dan, allyl sulfide, namun tidak diketahui 
berapa persentase flavonoid yang terkandung. 

Pengaruh lain penurunan konsumsi pakan karena 
penambahan tepung daun seligi yang mempunyai kerapatan 
jenis yang rendah menyebabkan pakan perlakuan P1 kerapatan 
jenisnya lebih rendah dari pada pakan P0. Menurut Agustin 
(2008) pakan yang memiliki kerapatan jenis rendah berarti 
pakan dalam berat yang sama memiliki volume yang lebih 
tinggi. Tabel 5 menunjukkan bahwa volume pakan yang 
dikonsumsi oleh ayam yang mendapat perlakuan P1 (142,21 
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ml/hari) lebih tinggi dari volume pakan yang dikonsumsi oleh 
ayam yang mendapat perlakuan P0 yaitu (125,04 ml/hari). Jika 
diasumsikan setiap ayam (umur 35 hari) memiliki kapasitas 
tembolok yang sama (128,69 ml), maka logis jika ayam yang 
mendapat perlakuan P1 mengkonsumsi pakan dengan berat 
yang lebih rendah dibandingkan ayam yang mendapat 
perlakuan P0. 

 
Tabel 5. Kerapatan Jenis Pakan dan Volume Pakan 
 

Umur  
(Hari) 

Perlakuan Kerapatan 
Jenis Pakan 

(g/l) 

Volume pakan 
(ml/hari)* 

28 P0 743,50 101,19 
 P1 597,00 125,33 

35 P0 743,50 125,04 
 P1 597,00 142,21 

42 P0 743,50 140,58 
 P1 597,00 172,14 

  Keterangan: * Volume pakan = Konsumsi pakan (g) 
              Kerapatan jenis (g/l) 
 

 Faktor lain jika ditinjau dari kandungan zat makanan 
salah satu adalah kandungan energi dalam pakan. Kandungan 
energi yang terdapat dalam pakan sangat penting dalam 
aktifitas dan pertumbuhan ayam pedaging. Menurut Suprijatna 
dkk., (2005) ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi 
kebutuhan energi. Tabel 6 menunjukkan bahwa energi yang 
diperlukan oleh ayam untuk membentuk satu gram bobot 
badan yang mendapat perlakuan P1 lebih tinggi dari energi 
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yang diperlukan oleh ayam yang mendapat perlakuan P0. Hal 
ini menunjukkan bahwa peran zat fitokimia tepung daun seligi 
berupa flavonoid menurunkan efisiensi penggunaan energi hal 
ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa untuk pertambahan 1 
gram PBB (umur 28 hari ) pada perlakuan P1 kebutuhan 
energi 5,38  Kkal lebih tinggi dari perlakuan P0 yaitu 5,12 
Kkal.  
 
Tabel 6. Perhitungan Konsumsi Energi 
 
Umur 
(Hari) 

Perlakuan Konsumsi 
Pakan 

(g/ekor) 

Kebutuhan 
Energi 

(Kkal/g) 

Konsumsi 
Energi* 

(Kkal/ekor
) 

28 P0 2106,60 5,12 6530,46 
 P1 2059,00 5,38 6391,13 

35 P0 3254,10 5,22 10087,71 
 P1 2971,40 5,55 9223,22 

42 P0 4390,10 5,66 13609,31 
 P1 4316,10 5,98 13397,17 

* keterangan: Konsumsi Energi = ME (kkal/kg) x konsumsi pakan (g/ekor) 
     1000 
 
4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap PBB Ayam Pedaging. 

Tabel 4. menunjukkan bahwa rata – rata PBB dalam 
baris yang sama dengan umur sama menunjukkan P1 lebih 
rendah dari P0, untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh 
perlakuan terhadap PBB, maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3 umur 28, 35, 
maupun 42 hari menunjukkan bahwa penambahan tepung 



20 
 

daun seligi dalam pakan memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (t hitung > t tabel) terhadap PBB ayam pedaging. 
Penurunan PBB pada perlakuan P1, dipengaruhi oleh  
konsumsi pakan yang secara numerik konsumsi perlakuan P0 
lebih baik dari perlakuan P1, walaupun secara statistik 
perlakuan P1 hanya berpengaruh pada umur 35 hari (minggu 
ke 5). Menurut Wulandari (2010) pertambahan bobot badan 
ayam pedaging dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi 
pakan yang diikuti dengan proses pencernaan dan penyerapan 
pakan secara optimal, selain itu keberadaan zat fitokimia 
berupa senyawa flavonoid dalam perlakuan P1 belum mampu 
mempengaruhi meningkatkan konsumsi pakan sehingga 
berdampak pada penurunan PBB. Hasil penelitian Oktiani 
(2008) penggunaan tepung daun sembung hingga level 6% 
dalam pakan tidak mempengaruhi penampilan produksi ayam 
pedaging, namun demikian tidak diketahui jumlah berapa 
persentase flavonoid dalam tepung daun sembung. Senyawa 
flavonoid dalam tepung daun seligi berperan menghambat 
aktivitas bakteri patogen dalam pencernaan. Menurut 
Balistika, dkk. (2000) tanaman Phyllantus niruri L memiliki 
aktivitas menghambat pertumbuhan beberapa bakteri patogen 
seperti Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia 
coli dan Pseudomonas aeruginosa, keberadaan bakteri ini 
didalam saluran pencernaan dapat menghambat pertumbuhan 
ayam pedaging. Walaupun demikian hal tersebut belum 
terlihat dalam penelitian ini. Keberadaan zat fitokimia seperti 
flavonoid yang terdapat dalam tepung daun seligi belum 
mampu memberikan pengaruh yang nyata pada PBB. 
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Tabel 7. Perhitungan Konsumsi Protein 
 
Umur 
(Hari) 

Perlakuan Konsumsi 
Protein (g)* 

PBB Tiap 1g 
Protein 

28 P0 379,19 3,25 

 P1 360,94 3,17 

35 P0 585,73 3,23 

 P1 520,82 3,11 
42 P0 790,22 2,99 
 P1 756,61 2,90 

Keterangan * Konsumsi Protein = Konsumsi Pakan X Protein Pakan 
      100 
 
Pada penelitian ini tidak dilakukan uji kecernaan 

sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlah 
flavonoid yang terserap dan berapa yang dibuang lewat feses. 
Faktor lain yang mempengaruhi PBB menurun antara lain 
kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan, salah satunya 
adalah protein. Pengaruh penurunan ini dipengaruhi oleh 
perbedaan konsumsi pakan yang sejalan dengan konsumsi 
protein yang menurun (Tabel 4 dan 7) sehingga 
mempengaruhi jumlah protein yang terserap dalam tubuh. 
Konsumsi protein pada P1 cenderung menurun disebabkan 
konsumsi pakan menurun sehingga mempengaruhi PBB pada 
semua umur lebih rendah di banding P0. Menurut Rizal (2006) 
protein mempunyai pengaruh yang besar dalam pertumbuhan 
jaringan tubuh ayam. Hal ini menunjukkan bahwa peran zat 
fitokimia tepung daun seligi berupa flavonoid tidak 
berpengaruh penyerapan kandungan protein  untuk 



22 
 

meningkatkan PBB, hal ini dapat dibuktikan dengan untuk 1 g 
protein pada (umur 28 hari) perlakuan P1 menghasilkan 3, 17 
PBB sedangkan perlakuan P0 menghasilkan 3, 25 PBB, 
perbedaan ini jelas menunjukkan peran flavonoid tidak 
mempengaruhi PBB ayam pedaging. 
 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Efisiensi Pakan. 
Tabel 4. Menunjukkan bahwa rata – rata efisiensi 

pakan dalam baris yang sama dengan umur sama 
menunjukkan P1 yaitu lebih rendah dari P0, untuk mengetahui 
lebih lanjut pengaruh perlakuan terhadap efisiensi pakan, 
maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4 umur 28, dan 35 
hari menunjukkan penambahan tepung daun seligi dalam 
pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (t hitung > t 
tabel) terhadap efisiensi pakan ayam pedaging. Pengaruh 
sangat nyata ini dipengaruhi dari konsumsi pakan dan PBB 
yang secara nyata lebih baik perlakuan P0 dibanding 
perlakuan P1. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan P1 tidak 
mempengaruhi  efisiensi pakan karna konsumsi pakan yang 
menurun akibat penambahan tepung daun seligi yang 
menurunkan nilai nutrisi pakan, selain itu pengaruh zat 
fitokimi berupa flavonoid yang tidak berpengaruh 
meningkatkan konsumsi berdampak mempengaruhi penurunan 
PBB. Menurut Widjastuti dan Sujana (2009) bahwa efisiensi 
penggunaan pakan secara langsung dipengaruhi oleh konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot badan, apabila konsumsi pakan 
yang minimum menghasilkan pertambahan bobot badan, maka 
efisiensi penggunaan pakan akan tinggi. Menurut hasil 
penelitian Wiryawan, dkk (2007) penambahan daun salam 
yang mengandung triterpenoid, saponin, flavonoid, tanin yang 
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bersifat antibakteri, tidak berpengaruh nyata terhadap efisiensi 
pakan tetapi berpengaruh nyata terhadap konsumsi dan PBB. 
Penambahan tepung daun seligi yang mengandung zat 
fitokimia dalam pakan berupa flavonoid tidak mempengaruhi 
efisiensi pakan, hal ini dapat dibuktikan dengan  hasil 
perhitungan secara umum menunjukkan nilai perlakuan P1 
menurunkan efisiensi pakan 2,5 – 3,5 % dibanding perlakuan 
P0. 
 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas. 
Data hasil penelitian pengaruh penambahan tepung daun 

seligi dalam pakan terhadap presentase karkas ayam pedaging 
ditampilkan dalam Tabel 8. 
 
Tabel 8. Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Karkas dan 
Persentase Karkas 
 

Umur 
(Hari) 

Perlakuan Bobot 
hidup 
(g) 

Bobot Karkas 
(g) 

Persentase 
Karkas (%)  

28 P0 1275,50 862,40 + 12,26a 67,75 + 3,91a 
 P1 1187,60 763,00 + 16,38b 64,35 + 2,59b 

35 P0 1931,00 1336,00 + 22,46a 69,31 + 1,04a 
 P1 1661,00 1074,80 + 28,07b 64,75 + 1,03b 

42 P0 2403,00 1735,70 + 40,09a 72,24 + 0,32a 
 P1 2240,00 1465,70 + 22,67b 65,57 + 1,20b 

Keterangan: Notasi a-b dalam kolom dan umur yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata  (P > 0,5). 
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Dari Tabel 8. dapat dilihat rata – rata persentase karkas 
dalam baris yang sama dengan umur sama menunjukkan 
perlakuan P1 lebih rendah dari perlakuan P0. Untuk 
mengetahui lebih lanjut pengaruh perlakuan terhadap 
persentase karkas, maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 umur 28, 35 
maupun 42 hari menunjukkan penambahan tepung daun seligi 
dalam pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (t 
hitung > t tabel) terhadap persentase karkas ayam pedaging. 
Pengaruh sangat nyata ini dipengaruhi dari konsumsi pakan 
dan PBB yang lebih baik perlakuan P0 dibanding dengan 
perlakuan P1. Hal ini diduga karena pengaruh tepung daun 
seligi pada perlakuan P1 yang menurunkan nilai nutrisi pakan 
sehingga menyebabkan mayoritas nutrisi pakan yang 
terkandung dalam pakan tidak mencukupi untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok dan produksi termasuk pembentukan daging. 
Selain itu, kandungan flavonoid pada perlakuan P1 tidak 
mempengaruhi konsumsi pakan dan PBB sehingga 
mempengaruhi penurunan presentase karkas. Menurut hasil 
penelitian 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%. Persentase 
karkas merupakan perbandingan bobot karkas dibagi bobot 
hidup dikali 100%, persentase karkas dipengaruhi konsumsi 
pakan dan PBB. Penambahan tepung daun seligi yang 
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mengandung zat fitokimia berupa flavonoid tidak berpengaruh 
terhadap presentase karkas, hal ini dapat dibuktikan dengan 
perlakuan P0 pada konsumsi pakan dan PBB yang lebih dari 
perlakuan P1.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 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. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, tepung daun seligi 
tidak ditambahkan dalam pakan ayam pedaging. 
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Lampiran 1. Diagram Proses pembuatan Tepung Daun Seligi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daun seligi dipisahkan dari 
tangkainya 

Dikeringkan dengan oven 60 0 C 
selama 24 jam 

Digrinding menggunakan 
saringan ukuran 0,75 mm 

Tepung daun  seligi 

Dicampur dalam pakan 

Diberikan pada ternak 
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Lampiran 2. Analisis Statistik uji t untuk Konsumsi Ayam Pedaging. 
 

Konsumsi Ayam Pedaging 
 

 
Umur 28 hari Umur 35 Hari Umur 42 hari 

 
P0 P1 P0 P1 P0 P1 

 
2042 1980 3220 3337 4344 4373 

 
2109 2136 3105 3035 4532 4360 

 
2063 2054 3015 2847 4649 4534 

 
2152 2265 3299 2835 4651 3956 

 
2156 2056 3377 2939 4201 4406 

 
2104 2082 3295 2855 4185 4373 

 
2104 1894 3254 3011 4251 4139 

 
2163 1945 3350 3063 4320 4236 

 
2074 2145 3332 3007 4475 4120 

 
2099 2033 3294 2785 4293 4664 

       db 9 9 9 9 9 9 
n 10 10 10 10 10 10 
∑p 21066 20590 32541 29714 43901 43161 
x 2106,6 2059 3254,1 2971,4 4390,1 4316,1 

(∑p)2 44392532 42498272 106007881 88524538 193005863 186678099 
(∑p)2/n 44377636 42394810 105891668 88292180 192729780 186287192 
∑P 14896,4 103462 116212,9 232358,4 276082,9 390906,9 

       S2 6575,467 
 

19365,072 
 

37054,989 
 2 S2/n 1315,093 

 
3873,0144 

 
7410,9978 

 Sx1-x2 36,26422 
 

62,233548 
 

86,087152 
 t 1,31 

 
4,54 

 
0,86 
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Analisis uji t untuk konsumsi Ayam Pedaging. 

T Hitung Umur 28 

Hari 

Umur 35 

Hari 

Umur 42 

Hari 

t Tabel 

t(0,95)(18) 

 1,31 4,54 0,86 1,73 

 
Kesimpulan : t hitung(umur 35 hari) > t tabel t(0,95)(18)  berarti 
perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
konsumsi pakan ayam pedaging. 

Pada umur 28 dan 42 hari t hitung < t tabel t(0,95)(18)  berarti 
perlakuan memberi pengaruh yang berbeda tidak nyata 
terhadap konsumsi pakan ayam pedaging. 
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Lampiran 3. Analisis Statistik uji t untuk Pertambahan Bobot Badan Ayam 
Pedaging. 

Pertambahan Bobot Badan ( g/ ekor) 
 

 
Umur 28 Hari Umur 35 Hari Umur 42 Hari 

 
P0 P1 P0 P1 P0 P1 

 
1198 1092 1858 1858 2458 2058 

 
1206 1138 1808 1698 2508 2348 

 
1170 1114 1688 1578 2478 2258 

 
1373 1312 1868 1358 2558 2218 

 
1303 1124 2008 1658 2408 2258 

 
1334 1142 1758 1548 2268 1938 

 
1168 1043 1858 1598 2058 2358 

 
1206 1051 2038 1678 2058 2058 

 
1211 1336 2048 1578 2458 2248 

 
1166 1104 1958 1638 2358 2238 

       db 9 9 9 9 9 9 
n 10 10 10 10 10 10 
∑p 12335 11456 18890 16190 23610 21980 
x 1233,5 1145,6 1889 1619 2361 2198 

(∑p)2 15265771 13213550 35816100 26357300 56030620 48478640 
(∑p)2/n 15215223 13123994 35683210 26211610 55743210 48312040 
∑P 50548,5 89556,4 132890 145690 287410 166600 

       S2 7783,606 
 

15476,67 
 

25222,78 
 2 S2/n 1556,721 

 
3095,333 

 
5044,556 

 Sx1-x2 39,45531 
 

55,63572 
 

71,02503 
 t 2,23 

 
4,85 

 
2,29 
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Analisis uji t untuk Bobot Badan Ayam Pedaging. 

T Hitung Umur 28 

Hari 

Umur 35 

Hari 

Umur 42 

Hari 

t Tabel 

t(0,95)(18) 

 2,23 4,85 2,29 1,73 

 
Kesimpulan : t hitung(umur 28, 35, 42 hari)> t tabel t(0,95)(18)  
berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap bobot badan ayam pedaging. 
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Lampiran 4. Analisis Statistik uji t untuk Efisiensi pakan Ayam Pedaging. 

Evisiensi Pakan (%) 
 

 
Umur 28 Hari Umur 35 Hari Umur 42 Hari 

 
P0 P1 P0 P1 P0 P1 

 
60,725 57,273 59,006 56,937 57,551 48,021 

 
59,175 55,243 59,581 57,331 56,267 54,817 

 
58,749 56,28 57,379 56,902 54,205 50,728 

 
65,752 59,779 57,896 49,383 55,902 57,128 

 
62,384 56,712 60,705 57,843 58,319 52,201 

 
65,399 56,868 54,628 55,692 55,197 45,278 

 
57,51 57,286 58,39 54,467 49,4 57,985 

 
57,698 56,195 62,09 56,154 48,611 49,575 

 
60,415 64,242 62,725 53,874 55,866 55,583 

 
57,551 56,37 60,716 60,323 55,905 48,885 

       db 9 9 9 9 9 9 
n 10 10 10 10 10 10 
∑p 605,358 576,248 593,116 558,906 547,223 520,2 
x 60,5358 57,6248 59,3116 55,8906 54,7223 52,02 

(∑p)2 36731,3 33267,3 35230,63 31313,79 30038,9 27222 
(∑p)2/n 36645,8 33206,2 35178,66 31237,59 29945,3 27061 
∑P 85,4877 61,1727 51,975 76,20166 93,5902 161,15 

       S2 8,1478 
 

7,120926 
 

14,152 
 2 S2/n 1,62956 

 
1,424185 

 
2,8304 

 Sx1-x2 1,27654 
 

1,193392 
 

1,68238 
 t 2,28 

 
2,87 

 
1,61 
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Analisis uji t untuk Efisiensi Pakan Ayam Pedaging. 

T Hitung Umur 28 

Hari 

Umur 35 

Hari 

Umur 42 

Hari 

t Tabel 

t(0,95)(18) 

 2,28 2,87 1,61 1,73 

 
Kesimpulan : t hitung(umur 28, 35, hari) > t tabel t(0,95)(18)  
berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap bobot badan ayam pedaging. 

Pada umur 42 hari t hitung < t tabel t(0,95)(18)  berarti perlakuan 
memberi pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap efisiensi 
pakan ayam pedaging. 
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Lampiran 5. Analisis Statistik uji t untuk Bobot Karkas Ayam Pedaging. 
 
Bobot Karkas Ayam Pedaging (g/ekor) 
 

 Umur 28 Hari Umur 35 Hari Umur 42 Hari 
P0 P1 P0 P1 P0 P1 
824 780 1361 1198 1809 1431 
848 763 1361 1190 1814 1536 
889 780 1216 1080 1810 1428 
936 864 1425 943 1892 1412 
849 751 1408 1120 1779 1472 
839 751 1245 984 1632 1358 
813 695 1300 1074 1520 1413 
862 689 1353 1120 1538 1478 
912 814 1405 1077 1801 1535 
852 743 1291 962 1762 1594 

Sd 12,26 16,38 22,46 28,07 40,09 22,67 
Db 9 9 9 9 9 9 
N 10 10 10 10 10 10 
∑p 8624 7630 13365 10748 17357 14657 
X 862,4 763 1336,5 1074,8 1735,7 1465,7 

(∑p)2 7450880 5845858 17907727 11622858 30271195 21529047 
(∑p)2/n 7437338 5821690 17862323 11551950 30126545 21482765 
∑P 13542,4 24168 45404,5 70907,6 144650,1 46282,1 

       
S2 2095,022  6461,783  10607,34  

2 S2/n 419,0044  1292,357  2121,469  
Sx1-x2 20,4696  35,94936  46,05941  

t 4,85  7,28  5,86  
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Analisis uji t untuk Persentase Karkas Ayam Pedaging. 

T Hitung Umur 

28 Hari 

Umur 35 

Hari 

Umur 42 

Hari 

t Tabel 

t(0,95)(18) 

 4,85 7,28 5,86 1,73 

 
Kesimpulan : t hitung(umur 28, 35, 42 hari) > t tabel t(0,95)(18)  
berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap Berat karkas ayam pedaging. 
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Lampiran 6. Analisis Statistik uji t untuk Persentase Karkas Ayam 
Pedaging. 

 

Persentase karkas Ayam Pedaging (%) 
 

 
Umur 28 Hari Umur 35 Hari Umur 42 Hari 

 
P0 P1 P0 P1 P0 P1 

 
66,451 68,783 71,631 63,052 72,36 68,142 

 
67,949 64,661 73,567 68,39 71,137 64,267 

 
73,35 67,474 70,289 66,667 71,825 62,087 

 
66,148 63,811 74,607 67,357 72,769 62,478 

 
63,123 64,408 68,682 65,882 72,612 64 

 
60,973 63,429 69,166 61,887 70,649 68,586 

 
67,19 64,055 68,421 65,487 72,381 58,875 

 
69,071 63,037 65,048 65,116 73,238 70,381 

 
72,785 59,071 67,225 66,481 72,04 67,035 

 
70,53 64,834 64,55 57,262 73,417 69,912 

Sd 3,917 2,594 1,048 1,032 0,321 1,204 
Db 9 9 9 9 9 9 
N 10 10 10 10 10 10 
∑p 677,57 643,563 693,186 647,581 722,428 655,763 
X 67,757 64,3563 69,3186 64,7581 72,2428 65,5763 

(∑p)2 46048,24 41477,9 48149,58 42031,94 52197,02 43133,04 
(∑p)2/n 45910,11 41417,33 48050,68 41936,12 52190,22 43002,51 
∑P 138,128 60,56241 98,89991 95,82531 6,793876 130,5334 

       S2 11,03836 
 

10,81807 
 

7,629295 
 2 S2/n 2,207672 

 
2,163614 

 
1,525859 

 Sx1-x2 1,485824 
 

1,470923 
 

1,235257 
 t 2,29 

 
3,10 

 
5,40 
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Analisis uji t untuk Persentase Karkas Ayam Pedaging. 

T Hitung Umur 28 

Hari 

Umur 35 

Hari 

Umur 42 

Hari 

t Tabel 

t(0,95)(18) 

 2,29 3,10 5,40 1,73 

 
Kesimpulan : t hitung(umur 28, 35, 42 hari) > t tabel t(0,95)(18)  
berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap persentase karkas ayam pedaging. 

 

 


