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ABSTRACT 

 

 This research  to was aimed to evaluate the efect of 

optimum level of bananas peel meal as corn subtitute towads 

production performance of gallus turcicus consumption (g), 

HDP (%), FCR, egg mass, and IOFC. The used material in 

used this research were 160 chicks of gallus turcicus old 14 

months. The feed used were corn, rice bran, concentrate, 

bananas peel, and mineral. The treatments given were P0 = 

feed without bananas peel meal; P1 = feed in which 15% corn 

substituted with bananas peel meal; P2 = feed in which 30% 

corn substituted with bananas peel meal; P3 = feed in which 

45% corn substituted with bananas peel meal; P4 = feed in 

which 60% corn substituted with bananas peel meal. Each 

treatment was replicated 4 times. The variables measured were 

consumption (g), HDP (%), FCR, egg mass, and IOFC. Data 

were analyzed by Analysis of Variance of the Completely 

Randomized Design (CRD) and if between treatments showed 

significant effect were analysed by Duncan’s Multiple Range 

Test (DMRT). The result showed that the used of bananas peel 

powder in feed of gallus tarcicus, have significant influence 

(P>0,01) towards egg mass, consumption, Hen Day 

Production (HDP), FCR, and IOFC. The conclusion bananas 

mailto:105050101111052@mail.ub.ac.id
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peel meal can’t be used as a substitution for corn in Arabic 

chicken feed.  

Keywords : Arabic chicken, Bananas peel meal, Corn, 

Performance 
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PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG KULIT PISANG 

SEBAGAI PENGGANTI JAGUNG TERHADAP 

PENAMPILAN PRODUKSI AYAM ARAB 

(Gallus turcicus) 

 

 

RINGKASAN 

 

Pakan sangat berperan penting pada usaha peternakan 

unggas. Biaya pakan menghabiskan sekitar 60 -70 % dari 

biaya produksi yang dikeluarkan sehingga diperlukan suatu 

usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan yang berbanding 

lurus dengan hasil kualitas dan produksinya. Kulit pisang 

merupakan salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pengganti pakan tepung jagung untuk memperbaiki 

konsumsi pakan serta meningkatkan produksi ternak. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 

– 06 April 2014 di peternakan ayam Arab komersial milik 

Bapak Iwan Dharmawan di Jalan Joyo Taman Sari 1. RT.05 

RW.06 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaruh, Kota 

Malang. Analisis proksimat bahan pakan, pengolahan kulit 

pisang Kepok dilakukan di di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok (TKPK) 

sebagai pengganti jagung terhadap penampilan produksi ayam 

arab yang meliputi konsumsi (g/ekor/hari), HDP (%), konversi 

pakan, egg mass (g/ekor), dan IOFC (Rp/butir/hari). 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

160 ekor ayam arab petelur yang berumur 14 bulan. Kandang 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang baterry. 

Kandang yang digunakan berjumlah 160 buah berukuran 30 x 

20 x 35 cm dimana tiap petak diisi 1 ekor ayam. Tiap petak 

dilengkapi dengan tempat pakan, nipple untuk minum, dan 

penampung telur. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode percobaan dengan  menggunakan Rancangan Acak 



vii 
 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan lima perlakuan. Setiap 

perlakuan memiliki empat ulangan dan pada tiap ulangan 

terdiri dari 8 ekor ayam arab. Pakan basal yang digunakan 

terdiri dari campuran 37 % jagung, 23 % bekatul, 38 % 

konsentrat, dan 2 % mineral. Perlakuan yang digunakan adalah  

P0 : pakan tanpa penggunaan TKPK, P1 : pakan dengan 

Tepung Kulit Pisang Kepok sebagai pengganti jagung 15%, P2 

: pakan dengan Tepung Kulit Pisang Kepok sebagai pengganti 

jagung 30%, P3 : pakan dengan Tepung Kulit Pisang Kepok 

sebagai pengganti jagung 45%, dan P4 : pakan dengan Tepung 

Kulit Pisang Kepok sebagai pengganti jagung 60%.  

Hasil penelitia ini adalah sebagai berikut : konsumsi 

pakan pada perlakuan P0 (98,20±1,81
b
); P1 (98,36±0,99

b
); P2 

(96,64±0,81
ab

); P3 (95,38±1,85
a
); P4 (94,87±1,33

a
) 

g/ekor/hari, HDP pada perlakuan P0 (70,72±0,88
b
); P1 

(67,83±1,18
a
); P2 (66,41±0,68

a
); P3 (66,14±3,25

a
); P4 

(66,03±0,11
a
) %, egg mass pada perlakuan P0 (32,62±0,81

e
); 

P1 (29,82±1,12
d
); P2 (26,07±1,62

c
); P3 (22,88±0,56

b
); P4 

(17,95±1,62
a
) g/ekor, konversi pakan pada perlakuan P0 

(3,05±0,08
a
); P1 (3,32±0,14

ab
); P2 (3,75±0,21

b
); P3 

(4,21±0,06
c
); P4 (5,42±0,41

d
), IOFC pada perlakuan P0 

(3617,01±13,13
e
); P1 (542,25±31,54

d
); P2 (411,59±44,18

c
); 

P3 (336,20±18,23
b
); P4 (190,72±52,13

a
) Rp/ekor/hari. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung kulit pisang dalam pakan ayam arab berpengaruh 

sangat nyata (P>0,01) terhadap egg mass, konsumsi pakan, 

Hen Day Production (HDP), FCR, dan IOFC. Disimpulkan 

bahwa TKPK tidak dapat digunakan untuk menggantikan 

jagung, pada level 15-60 % dapat menurunkan penampilan 

produksi ayam arab. Disarankan apabila menggunakan pakan 

kulit pisang sebagai pakan unggasperlu adanya teknologi 

pengolahan fermentasi terlebih dahulu untuk mengurangi 

kandungan serat kasar dan tanin yang terdapat pada kulit 

pisang.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu unsur penting dalam 

menejemen pemeliharaan ayam, karena kualitas pakan ayam 

menentukan penampilan produksi ayam yang di pelihara. 

Dalam sektor pengeluaran biaya produksi, pakan merupakan 

faktor paling besar dalam sektor pengeluaran dari seluruh 

biaya produksi yaitu 60-70%. Pakan yang berkualitas bagus 

dengan harga murah diharapkan dapat menghemat biaya pakan 

sehingga dapat mendatangkan keuntungan. Pakan yang 

berkualitas baik harus dapat memenuhi kebutuhan zat 

makanan ayam, seperti protein dan energi.   

Jagung merupakan salah satu bahan pakan yang selalu 

ada dalam pakan ayam dan merupakan sumber energi utama 

dengan kandungan energi metabolis sebesar 3370 Kkal/kg dan 

protein kasar sebesar 8,5 %. Jagung juga sumber xanthopyll, 

sumber pro vitamin A dan sumber asam-asam lemak. Proporsi 

penggunaan jagung dalam pakan ayam dapat mencapai 51,4 % 

dari total bahan baku yang digunakan. 

Pengadaan jagung di dalam negeri masih belum 

terjamin pasokan yang kontinyu sehingga pengadaan dari luar 

negeri (impor) masih dilakukan, sedangkan permintaan jagung 

untuk pakan bersaing dengan permintaan jagung untuk pangan 

dan bioetanol sehingga berdampak langsung pada kenaikan 

harga jagung. Disisi lain peningkatan produksi jagung di 

indonesia relatif masih lamban, dan kebutuhan jagung sebagai 

bahan baku industri pakan dan industri pangan mengalami 

peningkatan yang lebih cepat. Mengingat pentingnya peranan 

jagung dan luasnya penggunaan jagung maka dianggap perlu 
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untuk mencari alternatif bahan pakan pengganti tepung 

jagung. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan bahan pakan alternatif yang berharga murah, 

tidak tergantung musim panen, mudah didapat dan mempunyai 

nilai energi yang baik. Bahan pakan alternatif yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengganti tepung jagung adalah tepung 

kulit pisang kepok. Tepung kulit pisang kepok berasal dari 

kulit pisang kepok  yang di keringkan kemudian digiling 

halus. 

Kulit pisang merupakan salah satu limbah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pengganti pakan untuk 

memperbaiki konsumsi pakan serta meningkatkan produksi 

ternak. Kulit pisang memiliki kandungan vitamin A tinggi, 

terutama provitamin A, yaitu beta-karoten, sebanyak 45 

mg/100 g berat kering. Kulit pisang juga mengandung 

karbohidrat terutama bahan ekstrak tanpa nitrogen sebesar 

66,20 %, sehingga dapat digunakan untuk mengganti jagung 

atau dedak dalam pakan (Qotimah, 2000). Kandungan beta 

karoten jagung adalah sebesar 33 mg/kg atau 3,3 mg/100 g 

semakin banyak jumlah beta-karoten yang dikonsumsi, 

semakin turun kandungan kolesterol pada telur yang 

disebabkan karena beta-karoten dapat menghambat kerja 

enzim HMG-KoA (hidroksimal glutaril-KoA) reduktase yang 

berperan dalam pembentukan mevalonat pada proses 

biosintesis kolesterol (Nuraini et al, 2008). Menurut Koni 

(2009), kulit pisang kepok (Musa paradisiaca normalis) 

mengandung protein kasar 3,63%, lemak kasar 2,52%, serat 

kasar 18,71%, calsium 7,18% dan Phospor 2,06%. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa kulit pisang kepok mempunyai berat 

sekitar 25-40% dari berat buah pisang tergantung tingkat 
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kematangannya, semakin matang, persentase berat kulit pisang 

kepok makin menurun. 

Hernawati et al. (2009) menunjukkan pemberian pakan 

yang mengandung tepung kulit pisang hingga taraf 30% pada 

ayam kampung dapat meningkatkan produksi ayam kampung 

dilihat dari pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, 

konversi pakan, kadar kolesterol dalam serum darah, daging, 

hati, feses, dan berat organ pencernaan menghasilkan nilai 

yang cukup baik. 

Kajian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengaruh pengganti tepung jagung dangan tepung kulit pisang 

kepok terhadap penampilan produksi ayam Arab. Salah satu 

parameter produktifitas ternak dapat dilihat dari pengamatan 

penampilan produksi ayam Arab meliputi konsumsi pakan, 

Hen Day Production (HDP),  egg mass, konversi pakan, dan 

Income Over Feed Cost (IOFC). 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana 

pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok (TKPK) 

sebagai pengganti jagung terhadap penampilan produksi ayam 

Arab yang meliputi konsumsi pakan, HDP, egg mass, konversi 

pakan, dan IOFC. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh 

penggunaan tepung kulit pisang kepok (TKPK) sebagai 

pengganti jagung terhadap penampilan produksi ayam Arab   
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yang meliputi konsumsi pakan, HDP, egg mass, konversi 

pakan, dan IOFC. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam bidang 

ilmu pengetahuan yaitu memberikan informasi mengenai 

pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok (TKPK) 

sebagai pengganti  jagung terhadap penampilan produksi ayam 

Arab. 

 

1.5. Kerangka Pikir   

Jagung merupakan bahan pakan utama yang banyak 

digunakan pada ternak unggas termasuk ayam Arab. Proporsi 

penggunaan jagung khususnya ayam dalam pembuatan pakan 

ayam ras mencapai 15-70 % dari total bahan baku yang 

digunakan (Suprijatna, Atmomarsono, Kartasudjana, 2005). 

Tahun 2008 kebutuhan jagung untuk pakan 4 juta ton, 

impornya 4 persen atau sekitar 170 ribu ton (Dirjen 

Peternakan, 2009). Produksi jagung dalam negri sudah dapat 

memenuhi 86 % dari kebutuhan jagung untuk pakan, akan 

tetapi belum ada jaminan akan ketersediaan pasokan secara 

kontinyu. 

Kendala kontinyuitas pasokan jagung di dalam negri, 

mengharuskan adanya upaya mencari pakan pengganti yang 

nilai zat makanannya sama dengan jagung dan memiliki 

ketersediaan yang bisa dipenuhi oleh produksi dalam negri. 

Kulit pisang adalah limbah dari industri pengolahan pisang, 

limbah kulit pisang cukup banyak jumlahnya yaitu kira-kira 

sepertiga dari buah pisang yang belum dikupas (Qotimah, 

2000). Kulit pisang adalah limbah tanaman pisang yang dapat 
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dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kulit pisang mempunyai 

kandungan zat makanan yang cukup tinggi (Febrianto, 2004). 

Kulit pisang mempunyai kandungan zat makanan yang 

cukup tinggi. Kandungan zat makanan kulit pisang 

mempunyai potensi sebagai pakan sumber karbohidrat yang 

baik untuk semua fase kehidupan ternak. Kandungan 

karbohidrat utamanya bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 

kulit pisang sebesar 66,20 % (Qotimah,2000). Berdasarkan 

hasil penelitian Hernawati et al (2008) menunjukan pemberian 

pakan yang mengandung tepung kulit pisang dengan taraf 30 

% pada ayam pedaging dapat menghasilkan daging ayam 

kolesterol rendah. Penelitian Hernawati et al (2008) juga 

menunjukkan bahwa pemberian pakan mengandung tepung 

kulit pisang hingga taraf 30 % pada ayam kampung dapat 

meningkatkan produksi meliputi bobot badan, konsumsi 

pakan, HDP, dan konversi pakan ayam kampumg, namun 

untuk ayam Arab belum dilaporkan. 

Kulit pisang juga dapat dijadikan sebagai pengganti 

jagung sampai 30% dari proporsi atau 13.4% dari pakan puyuh 

jantan periode pertumbuhan. Mirnawati et al. (1998) 

melaporkan bahwa dengan fermentasi menggunakan 

Rhyzopus Otigasphorus, protein kulit pisang batu dapat 

ditingkatkan dari 9.02% menjadi 19.35%. Mirnawati (1998) 

mendapatkan bahwa kulit pisang batu fermentasi dapat 

dimanfaatkan 24% dalam pakan ayam broiler untuk 

meningkatkan produksi. 

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang 

dibutuhkan oleh ternak unggas. Mineral terdiri dari berbagai 

macam jenis diantaranya Ca, P, Mg, Al, dan Na. Semua 

mineral dibutuhkan oleh ternak, tetapi pada ayam petelur 
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 mineral Ca dan P merupakan mineral utama dalam proses 

pembentukan telur (Underwood and Suttle, 2001). 

Kulit pisang mempunyai kandungan vitamin A yang 

sangat tinggi terutama beta-karoten sebesar 45 mg/100 g berat 

kering. Kandungan beta-karoten yang terdapat dalam kulit 

pisang sangat mempengaruhi kandungan kolesterol dan 

penampilan produksi (Nuraini, et al, 2008). 

Tepung kulit pisang memiliki kelebihan dapat 

memperbaiki kualitas pakan tetapi dengan harga pakan yang 

relatif lebih murah dikarenakan proporsi jagung yang 

berkurang. Hal ini yang menyebabkan tepung kulit pisang 

banyak digunakan sebagai pakan alternatif sehingga sudah 

banyak penelitian tentang penggunaan tepung kulit pisang 

sebagai bahan pakan terhadap ternak ayam tetapi sangat 

kurang penelitian yang menggunakan ayam Arab sebagai 

media penelitian.  

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Penggunaan tepung kulit pisang sabagai pengganti 

tepung jagung dalam pakan dapat memberikan hasil yang 

sama terhadap penampilan produksi ayam Arab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kulit Pisang dan Kandungan Zat Makanan Kulit 

Pisang 

Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah 

pisang) yang cukup banyak jumlahnya, kulit pisang belum 

dimanfaatkan secara nyata hanya dibuang sebagai limbah 

organik saja atau digunakan sebagai makanan ternak seperti 

kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah kulit pisang yang cukup 

banyak akan memiliki nilai jual yang menguntungkan apabila 

bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan (Susanti, 

2006). 

Menurut Basse (2000) jumlah dari kulit pisang cukup 

banyak, yaitu kira-kira 1/3 dari buah pisang yang belum 

dikupas. Kandungan unsur gizi kulit pisang cukup lengkap, 

seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, 

vitamin B, vitamin C dan air. Unsur-unsur gizi inilah yang 

dapat digunakan sebagai sumber energi dan antibodi bagi 

tubuh manusia (Munadjim, 1988). 

Buah pisang banyak mengandung karbohidrat baik 

isinya maupun kulitnya. Pisang mempunyai kandungan khrom 

yang berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. 

Khrom bersama dengan insulin memudahkan masuknya 

glukosa ke dalam sel-sel. Kekurangan khrom dalam tubuh 

dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Umumnya 

masyarakat hanya memakan buahnya saja dan membuang kulit 

pisang begitu saja. Didalam kulit pisang ternyata memiliki 

kandungan vitamin C, B, kalsium, protein, dan juga lemak 

yang cukup. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa 
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komposisi kulit pisang banyak mengandung air yaitu 68,90 % 

dan karbohidrat sebesar 18,50 %.  

Kulit pisang merupakan limbah tanaman pisang yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kulit pisang 

memiliki kandungan zat makanan yang cukup tinggi. 

Kandungan zat makanan kulit pisang di Indonesia dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Kulit Pisang (% BK) 

Kandungan zat makanan Mentah Masak  Silase  

Abu (%) 16,5 10,7  10,21  

Protein Kasar (%) 7,7 7,8  9,53  

Lemak Kasar (%) 6,0 10,7  9,16  

Serat Kasar (%) 13,0 10,1  8,12  

BETN (%) 56,8 60,7  62,98  

Sumber: Susilowati (1997), jenis kulit pisang tidak disebutkan. 

 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Kulit Pisang 

Kandungan zat 

makanan 

Mentah  Hampir 

Matang  

Matang  

Bahan Kering (%)  91,62  92,38  95,66  

Protein Kasar (%)  5,19  6,61  4,77  

Lemak Kasar (%)  10,66  14,20  14,56  

Serat Kasar (%)  11,58  11,10  11,95  

Abu (%)  16,30  14,27  14,58  

Kalsium (%)  0,37  0,38  0,36  

Phospor (%)  0,28  0,29  0,23  

BETN (%)  47,89  46,20  49,80  

Gross Energi 

(Kkal/kg)  

4383  4692  4592  

Sumber : Tartakon et al. (1999), jenis kulit pisang tidak 

disebutkan. 
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Hernawati dan Ariyani (2007) melakukan pengujian 

kandungan kimia tepung kulit pisang dengan pengeringan 

jemur dan oven pada tiga varietas yang berbeda. Hasil analisis 

proksimat tepung kulit pisang dengan pengeringan jemur dan 

oven pada tiga varietas yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Proksimat Tepung Kulit Pisang dengan 

Pengeringan Matahari dan Oven pada Tiga Varietas 

yang Berbeda (as fed) adalah sebagai berikut: 

kandungan zat 

makanan 

jenis kulit pisang dan Metode Pengeringan 

pisang tanduk pisang nangka 
pisang kepok 

Oven  Matahari Oven Matahari oven  Matahari 

Air (%) 
12,64 7,34 2,84 7,26 5,71 7,41 

Protein Kasar (%) 
7,53 6,8 7,54 6,94 5,99 5,15 

Lemak Kasar(%) 
6,34 6,35 5,51 5,83 14,63 15,29 

Serat Kasar (%) 
11,00 9,65 11,07 10,00 14,04 16,14 

BETN (%) 
50,03 59,39 57,57 55,33 47,71 43,95 

Gross Energi 

(Kkal/kg) 
3730 3410 3400 3370 3680 3500 

Abu (%) 
12,46 10,47 15,47 14,64 11,92 12,06 

Kalsium (%) 
0,23 0,18 0,20 0,26 0,45 0,39 

Phospor (%) 
0,18 0,10 0,22 0,23 0,20 0,22 

Sumber: Hernawati dan Ariyani (2007) 

 

2.2. Jagung dan Kandungan Zat Makanan Jagung 

Jagung (Zea mays L) adalah jenis rerumputan/graminae 

dan termasuk tanaman semusim. Biji jagung disebut kariopsis 

yaitu memiliki dinding ovari atau perikarp yang menyatu 

dengan kulit biji atau testa membentuk daging buah (Takdir et 

al. 2007). Berikut penjelasan mengenai struktur biji jagung  
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dan komposisi kimia dari beberapa varietas jagung di 

Indonesia. 

Analisis kimia jagung menunjukkan masing-masing 

fraksi mempunyai sifat yang berbeda seperti yang ditampilkan 

Tabel 4. Lembaga dicirikan oleh tinggi kadar lemak (33%), 

protein (18.4%) dan mineral (10.5%). Kulit ari jagung 

dicirikan oleh kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu 86.7%. 

Di sisi lain, endosperm kaya akan pati (87.6%), protein (8%) 

dan kadar lemak yang relatif rendah (0.8%). Proses 

pengolahan dengan menghilangkan sebagian dari fraksi biji 

jagung mempengaruhi mutu gizi produk akhir. Informasi 

komposisi kimia tersebut bermanfaat bagi industri pangan 

untuk menentukan jenis bahan dan proses yang harus 

dilakukan agar diperoleh mutu produk yang sesuai dengan 

yang diinginkan. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan 

apakah produk yang akan diolah memerlukan biji jagung utuh, 

kulit ari atau penghilangan lembaga (Suarni dan Widowati 

2007). Komposisi zat makanan pada jagung utuh dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi zat makanan jagung utuh 

Komponen 

Jumlah (% BK) 

Biji 

utuh 
Endosperm Lembaga 

Kulit 

ari 

Tip 

cap 

Protein 3,7 8,0 18,4 3,7 9,3 

Lemak 1,0 0,8 33,2 1,0 3,8 

Karbohidrat 87,6 2,7 8,8 86,7 - 

Abu 0,8 0,3 10,5 0,8 1,6 

Pati 71,3 87,6 8,3 7,3 5,3 

Gula 0,34 0,62 10,8 0,34 1,6 

Sumber: Inglett (1987) 
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Protein utama dalam jagung adalah glutelin yang juga 

dikenal glutenin. Glutelin merupakan protein yang memiliki 

berat molekul tinggi dan larut alkali. Fraksi glutelin 

merupakan protein endosperm yang tersisa setelah ekstraksi 

protein larut garam dan alkohol (zein). Protein lain dalam 

jagung adalah zein yang merupakan protein yang tidak larut 

dalam air. Ketidaklarutan zein dalam air disebabkan karena 

adanya asam amino hidrofobik seperti leusin, prolin dan 

alanin. Panjangnya rantai grup hidrokarbon dan tingginya 

persentase grup amida menjadi penyebab zein sulit larut dalam 

air. Berdasarkan pada kelarutan, ada dua jenis protein zein 

yaitu á-zein yang larut pada etanol 95% dan â-zein yang larut 

pada etanol 60%. Protein á-zein mengandung lebih banyak 

histidin, arginin, prolin dan metionin daripada â-zein (Johnson 

1991). 

Tepung jagung didefinisikan sebagai tepung yang 

diperoleh dari penggilingan atau penumbukan biji jagung (Zea 

mays Linn) dari berbagai varietas (putih dan kuning). 

Persyaratan SNI 01-3727-1995, kadar air tepung jagung tidak 

lebih 10% dengan kehalusan minimal 99% untuk lolos ayakan 

60 mesh dan minimal 70% lolos ayakan 80 mesh. 

Penggilingan biji jagung ke dalam bentuk tepung merupakan 

suatu proses memisahkan kulit, endosperm, lembaga dan tip 

cap. Endosperm merupakan bagian biji jagung yang digiling 

menjadi tepung dan memiliki kadar karbohidrat yang tinggi. 

Kulit memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga dalam 

pembuatan tepung jagung, kulit harus dipisahkan dari 

endosperm karena batas maksimal jumlah serat kasar dalam 

tepung jagung adalah 1.5%. Lembaga merupakan bagian dari 

biji yang mengandung lemak tertinggi, sehingga harus 

dipisahkan untuk mencegah tepung cepat rusak karena reaksi 
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oksidasi lemak. Tip cap harus dipisahkan dalam pembuatan 

tepung jagung karena dapat menyebabkan adanya butir-butir 

hitam pada tepung jagung yang mengakibatkan kontaminasi 

produk (Juniawati 2003). 

Kandungan komposisi kimia tepung jagung ditampilkan 

pada Tabel 3. Komposisi terbesar pada tepung jagung adalah 

karbohidrat yang tersusun atas pati. Pati merupakan simpanan 

karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan sumber 

karbohidrat bagi manusia (Almatsier 2003). Karbohidrat dan 

pati merupakan penyusun terbesar dari tepung jagung yaitu 

82.0% dan 68.2%. Persyaratan kadar air tepung jagung 

berdasarkan SNI 01-3727-1995 adalah maksimum 10%. 

Tepung jagung yang diperlukan untuk produksi mi jagung 

adalah berukuran 100 mesh. Penggunaan tepung jagung yang 

kurang dari 100 mesh menghasilkan mi jagung dengan tekstur 

yang kasar dan kehilangan padatan selama pemasakan yang 

lebih tinggi (Sigit 2008). Komposisi zat makanan tepung 

jagung dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi zat makanan tepung jagung 

Komposisi kimia Kadar (%) 

Air 10,9 

Abu 0,4 

Protein 5,8 

Lemak 0,9 

Karbohidrat  82,0 

Pati 68,2 

Serat Kasar 7,8 

Sumber: Juniawati (2003) 
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2.3. Ayam Arab (Gallus turcicus) 

Ayam arab (Gallus turcicus) merupakan jenis ayam 

arab kampung petelur unggul yang sudah dikenal di Indonesia, 

karena ayam arab sudah lebih 12 tahun dikembangkan di 

Indonesia. Ayam Arab dikenal sebagai keturunan dari ayam 

Braekels yang memiliki sifat gesit, aktif,dan daya tahan tubuh 

kuat. Ayam Arab betina mampu menghasilkan telur 200 

butir/tahun dengan berat rata-rata 40 g/butir telur, bobot ayam 

arab dewasa 1.500-2.750 g dan ayam arab betina dewasa 

memiliki bobot badan 1,0-1,5 kg (Darmana dan Sitanggang, 

2002). Ayam arab berasal dari bangsa yang sama akan tetapi 

strain/galur berbeda. Bangsa adalah suatu kelompok ternak 

ayam yang memiliki persamaan dalam bentuk morphologis, 

sifat-sifat physiologis dan bentuk anatomi. Sedangkan 

strain/galur yaitu merupakan hasil dari seleksi dari pada 

breeding untuk tujuan tertentu seperti komersial atau nilai 

ekonomis (Achmanu dan Muherlien, 2011). 

Menurut  Darmana  dan  Sitanggang  (2002), klasifikasi 

ayam arab adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  

Phylum  : Chordata  

 Classis  : Aves  

 Ordo  : Galliformes  

 Familia : Phasianidae  

 Genus  : Gallus  

 Spesies : Gallus turcicus  

Ayam  Arab  merupakan  ayam petelur  unggul  yang  

digolongkan  kedalam ayam  tipe  ringan  dengan  bobot  

badan  umur 40  minggu  mencapai  2.035 g.  Ayam  Arab 

mulai berproduksi pada umur 4,5 - 5,5 bulan dengan  puncak  

pada  umur  8-9  bulan,  dan digantikan  pullet  baru pada  
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umur  1,5  -  2 tahun.  Produksi  telur  ayam  Arab  tergolong 

tinggi  yaitu  190-250  butir/tahun  dengan   bobot  telur  rata-

rata  30-35g/butir.  Umur pertama  bertelur  ayam  Arab  

berkisar  antara 135-150  hari,  kandungan  protein  tinggi 

sebesar  20,05%,  dan  kadar  lemak  rendah sebesar  7,81%.  

Ayam  Arab  tidak  memiliki sifat  mengeram  sehingga  waktu  

bertelurnya menjadi  lebih panjang (Indra, 2000) 

Performa dan kualitas telur ayam Arab dapat 

dipengaruhi  oleh zat makanan yang diberikan. Penelitian 

Suliyah (2010), penggunaan jamu dalam air minum yang 

mengandung kurkumin (4,093 µg/ml) dan flavonoid tidak 

mempengaruhi kandungan lemak, komposisi asam lemak, 

kolesterol, dan berat telur ayam Arab periode produksi 

berumur 48 minggu yang diberi pakan berupa pakan komersil. 

Pakan yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan 

pakan komersil yang mengandung karotenoid sintetik yang 

bertujuan untuk menghasilkan skor warna kuning telur yang 

tinggi, sehingga skor warna kuning telur yang dihasilkan 

mencapai 13,6-14.  Kandungan lemak kuning telur yang 

dihasilkan selama 5 minggu penelitian berkisar 4,09%-4,43%, 

kolesterol kuning  telur berkisar 2,07-2,34 mg/100mg, dan 

berat telur berkisar 47,66-54,03 g. Penggunaan jamu justru 

menurunkan produksi telur dari 59,10% menjadi 41,52% dan 

menurunkan skor kuning telur dari skor 15 menjadi 13,6. 

Pemberian pakan pada ayam Arab harus sesuai dengan 

kebutuhan ayam Arab yang dipelihara. 

Periode pertumbuhan ayam petelur dapat dibagi menjadi 

periode grower (umur 1 hari – 8 minggu), developer (umur 8 – 

16 minggu), dan pre-lay (umur 17 – 24 minggu). Kebutuhan 

zat makanan periode grower yaitu 18,6% PK dan 3870 kkal/kg 

EM. Kebutuhan zat makanan periode developer yaitu 14,9% 
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PK dan 2750 kkal/kg EM. Kebutuhan zat makanan periode 

pre-lay yaitu 18,0% PK dan 2755 kkal/kg EM  (Al Nasser et 

al., 2005). Performans ayam Arab Silver dan Gold dapat 

dilihat pada tabel 6. 

 

2.4. Pakan Ayam Arab 

Pakan adalah campuran berbagai macam bahan organik 

dan anorganik yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi 

kebutuhan zat-zat makanan yang di perlukan bagi 

pertumbuhan, perkembangan, dan produksi (Suprijatna et al, 

2005). Pakan merupakan sumber zat makanan yang di 

butuhkan oleh ternak, oleh karena itu kebutuhan zat makanan 

dalam menyusun pakan harus sesuai dengan kebutuhan ternak 

yaitu untuk pertumbuhan, produksi, dan hidup pokok, dimana 

kebutuhan zat makanan untuk masing-masing berbeda 

(Tillman et al., 1989). 

Pemberian pakan pada ayam Arab berguna untuk 

mencukupi jumlah kebutuhan semua zat makanan pada 

berbagai tingkat produksi. Dalam hal ini terdapat tiga faktor 

yang harus diketahui, diantaranya adalah jumlah zat makanan 

yang dikonsumsi ayam arab setiap hari, beberapa kebutuhan 

ayam arab tersebut untuk tingkat produksi tertentu dan 

beberapa banyak kandungan  zat makanan  yang tersedia 

dalam pakan.  Keberhasilan  untuk mengetahui tiga faktor 

tersebut secara tepat akan menentukan koefisien pemberian 

pakan dalam peternakan ayam petelur (Amrulloh, 2003). 

Adapun kebutuhan protein dan energi metabolis ayam Arab 

periode leyer adalah 17,5 % dan 2750 Kkal/kg (Anonymous, 

2005). 

 

 



  16 

2.5. Konsumsi Pakan   

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan 

rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam 

sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa konsumsi ayam Arab 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal (lingkungan). Faktor internal meliputi umur dan 

status produksi, variasi antar genotipe (classen and stevens, 

1995), bobot badan, pertambahan bobot badan, aktifitas dan 

produksi telur (Amrulloh, 2003). Faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan antara lain suhu dan 

kelembaban lingkungan kandang, kesehatan dan stress, 

interaksi antar zat makanan serta kandungan zat makanan 

pakan, terutama kandungan energi metabolis, manajemen 

pemberian pakan berkaitan dengan jumlah dan waktu 

pemberian pakan, program penyinaran tambahan dan kondisi 

bulu (National Research Council, 1994; Wahyu, 2004). 

Berikut faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

diantaranya adalah : 

1. Umur  ayam  

Umur ayam tidak berpengaruh langsung terhadap 

konsumsi pakan ayam, akan tetapi berkaitan dengan 

perubahan pada tubuh dan aktifitas ayam tersebut. Anak 

ayam membutuhkan pakan sedikit karena aktifitas,  

bobot badan, dan kemampuan tampungnya masih kecil 

berbeda dangan ayam remaja dan dewasa yang 

membutuhkan pakan yang lebih banyak untuk 

pertumbuhan dan produksi. 
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2. Kondisi kesehatan ayam  

Kondisi kesehatan  ayam berhubungan erat dengan 

produksi  karena ayam yang sakit umumnya tidak 

mempunyai nafsu makan, sehingga konsumsi pakan 

tidak sesuai dengan jumlah pakan yang dibutuhkan, 

akibatnya kebutuhan zat makanan tidak terpenuhi. 

3. Kondisi fisiologi ayam  

Ayam makan untuk memenuhi kebutuhan energinya, 

karena aktivitas bertumpu pada energi. Ayam akan 

berhenti makan bila energi yang dibutuhkan telah 

terpenuhi. Apabila kebutuhan energinya tinggi 

sedangkan makanan  yang dimakan berkadar energi 

rendah, maka konsumsi makanannya akan menjadi 

lebih banyak  dan begitu pula sebaliknya. 

4. Suhu  

Temperatur lingkungan juga mempengaruhi konsumsi 

pakan. Temperatur lingkungan yang tinggi 

mengakibatkan konsumsi makanan menurun, sehingga 

untuk ayam-ayam yang dipelihara di tempat-tempat 

yang temperaturnya tinggi diberi pakan dengan kadar 

protein dan energy tinggi disertai dengan meningkatnya 

kadar zat-zat makanan lainnya, vitamin dan mineral. 

Ayam Arab termasuk jenis petelur tipe ringan dengan 

bobot badan berkisar 1880 g/ekor dengan konsumsi pakan 

maksimal 100 g/ekor/hari, dengan adanya batasan pemberian 

pakan maka menyusun pakan sesuai kebutuhan gizi ayam 

sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal. 

Komposisi pakan ayam yang tepat untuk ayam arab adalah 

mengandung protein 17% dan energy 2850 Kkal/kg. Jika 

pakan yang tersedia dedak dan konsentrat maka komposisi 
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yang mendekati kandungan zat makanan tersebut adalah 3:1 

(Amrullah, 2003)       

Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik 

dengan jumlah konsumsi pakan. Bila kandungan energi tinggi, 

konsumsi pakan rendah dan sebaliknya apabila apabila energi 

didalam pakan rendah, konsumsi pakan menjadi tinggi (Scott 

et al., 1992). Iskandar dan Sartika (2008) menyatakan bahwa 

ayam arab dengan bobot badan 1880 g/ekor konsumsi 

pakannya berkisar 80 sampai 100 g/ekor/hari.  

 

2.6. Produksi Telur (HDP) 

Produksi telur dapat dinyatakan dengan hen day 

production (HDP). HDP merupakan salah satu ukuran 

produktifitas dari ayam arab yang di produksi dengan 

membagi jumlah telur dengan jumlah ayam arab saat itu 

(Amrulloh, 2003). HDP merupakan salah satu faktor yang 

secara langsung berpengaruh terhadap kebutuhan zat makanan 

pada ayam Arab. Ayam Arab mengkonsumsi pakan lebih 

banyak dari yang dibutuhkan untuk mendukung produksi telur 

(National Research Council, 1994). Menurut Wahyu (2004) 

sebagian besar zat makanan yang dikonsumsi ayam Arab  

digunakan untuk mendukung produksi telur. Ross (2001) 

menyatakan ada hubungan positif antara konsumsi pakan 

dengan produksi telur.  

 

Rumus HDP/hari : 

 

Jumlah telur hari itu 

        x 100 = ……% 

Jumlah ayam yang ada  
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Produksi  telur ayam Arab Gold mampu menghasilkan 

telur 250-300 butir/tahun sedangkan ayam arab Silver hanya 

dapat menghasilkan telur sebanyak 150-200 butir/ tahun 

(Iskandar dan Sartika, 2008).  Menurut Purwanti et al. (2009) 

bahwa ayam arab mempunyai bobot telur rataan 39-43 gram. 

Ditambahkan Iskandar dan Sartika, (2008) ayam arab Silver 

memiliki bobot telur 30-35 g/butir sedangkan ayam arab Gold 

36-43 g /butir. 

Menurut Anggoradi (1995) perhitungan bobot telur 

dilakukan dengan cara telur ditimbang, Cempbell et al. (2003) 

menambahkan bobot telur di pengaruhi oleh strain, umur 

pertama bertelur, temperatur lingkungan, ukuran pullet pada 

suatu kelompok. Ukuran ovum, intensitas bertelur dan zat 

makanan dalam pakan juga mempengaruhi ukuran telur.  

Ukuran telur dapat meningkat dengan dengan meningkatnya 

protein pakan. Ukuran telur merupakan faktor genetik 

(Suprijatna et al., 2005). Performans ayam arab Silfer dan 

Gold dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Performans ayam Arab Silver dan Gold 
Jenis Ayam 

Arab 

Bobot 

Jantan 

Bobot 

Betina 

Bobot 

Telur 

Konsumsi 

Pakan Produksi Telur 

(kg) (kg) (g/butir) (g/ekor/hari) (butir/tahun) 

Silver 1,7 1,4 35-45 80-100 200-230 

Gold 1,8 1,3 35-45 80-100 250-300 

Sumber : Iskandar dan Sartika (2008) 

Produktifitas telur  adalah persentase jumlah telur yang 

dihasilkan oleh ternak setiap harinya. Menentukan tingkat 

produksi  telur pada unggas dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu Hen Day Production dan Hen House Production. 

Hen day production adalah jumlah telur  yang dihasilkan  dari 

kelompok unggas dalam periode tertentu, yang dihitung 

dengan persentase. Hen House Production adalah jumlah telur 



  20 

yang di produksi dibagi dengan jumlah unggas saat 

permulaan,yang dihitung dengan pesentase. Dari kedua 

metode tersebut yang sering di pakai adalah Hen House 

Production, karena dapat menentukan tingkat produksi jumlah 

telur sesuai dengan jumlah unggas yang hidup (Djulardi, 

(2006) dan North, 1994)). 

Menurut Wahyu (2004),  periode produksi yang masih 

di anggap menguntungkan hanya dapat  dicapai selama 15 

bulan. Daur produksi yang dibagi dalam dua fase yaitu fase I 

(umur 22-24 minggu) dan fase II (umur 24-72 minggu). Pada 

umur 22 minggu produksi telur naik dengan tajam dan 

mendapat puncaknya pada umur 38-40 minggu, kemudian 

produksi telur menurun dengan perlahan sampai 65% atau 20 

bulan. Ayam Arab secara genetis tergolong ayam petelur yang 

unggul dan termasuk tipe ayam kecil sehingga konsumsi 

pakan rekatiflebih efisien dan tidak memiliki sifat mengeram 

sehingga waktu untuk bertelur lebih panjang dibanding ayam 

lokal lainnya (Darmana dan Sitanggang, 2002).    

 

2.7. Egg Mass 

Produksi telur selain dinyatakan dalam ukuran HDP 

juga bisa dinyatakan sebagai egg mass. Egg mass di peroleh 

dengan membagi jumlah berat telur dengan jumlah ayam yang 

ada, berbeda dengan egg weight (berat telur) di peroleh dengan 

membagi berat telur dengan jumlah telur (Anonymous, 2003). 

Egg mass dipengaruhi oleh faktor genetik, bobot badan, 

konsumsi pakan (Summer dan Robinson, 1995),dan dewasa 

kelamin (Ross, 2001). Amrulloh (2003) menyatakan bahwa 

ayam petelur dengan bobot badan 2 kg dan produksi telur 55 g 

membutuhkan 298 kkal energi metabolis, dimana 26,79 % 

dialokasikan untuk produksi telur. Lebih lanjut 72 % protein 
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akan dimanfaatkan untuk proses pembentukan telur, sedang 

sisanya untuk metabolisme basal, pertumbuhan badan dan 

bulu. Oleh karena itu, konsumsi pakan memiliki hubungan 

positif dengan egg mass, artinya peningkatan produksi telur 

akan diikuti dengan peningkatan konsumsi pakan.  

Egg mass atau massa telur merupakan hasil kali antara 

berat telur dengan HDP (Amrullah, 2004). Satuan egg mass 

adalah g/ekor/hari. Penentuan egg mass berdasarkan  

Olgun et al (2009) sebagai berikut : 

 PP

BT x HDP
  EM 

 
Keterangan : 

EM : Egg Mass (g/ekor/hari)  

BT  :  Berat Telur (g/ekor) 

HDP : Hen Day Production (%)  

PP  :  Periode penelitian (hari) 

2.8. Konversi Pakan 

Lestari (1992) menyatakan bahwa angka konversi pakan 

menunjukan tingkat efisiensi penggunaan pakan. Konversi 

pakan adalah perbandingan jumlah pakan yang dikonsumsi 

pada satu minggu dengan jumlah telur yang di hasilkan  pada 

minggu itu (Rasyaf, 1994). Angka konversi pakan menunjukan 

tingkat penggunaan pakan dimana jika angka konversi 

semakin kecil maka penggunaan pakan semakin efisien dan 

sebaliknya jika angka konversi semakin besar maka 

penggunaan pakan tidak efisien (Campbell, 1984). 

Menurut Anggorodi (1985) konversi pakan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti umur ternak, bangsa, kandungan zat 

makanan pakan, keadaan temperatur dan keadaan unggas. 

Sedangkan Ensminger (1992) menyatakan angka konversi 
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pakan dipengaruhi oleh bangsa ayam, manajemen, penyakit, 

dan pakan yang digunakan. 

Semakin baik mutu pakan semakin rendah pula konversi 

pakannya. Baik tidaknya mutu pakan ditentukan seimbang 

tidaknya zat-zat makanan itu sesuai kebutuhan ayam Arab. 

Pakan yang kekurangan salah satu zat makanan akan 

mengakibatkan ayam akan memakan pakannya secara 

berlebihan untuk mencukupi kekurangan zat yang diperlukan 

tubuhnya (Sarwono, 1996). 

Konversi pakan dirumuskan oleh rumus Yuwanta 

(2004) sebagai berikut :  

Konversi pakan = ∑ pakan yang dikonsumsi (g) 

Produksi telur (g) 

Konversi pakan di hitung setiap minggu dengan cara 

membandingkan jumlah pakan (g) yang dikonsumsi dengan 

produksi telur (g) setiap minggu.  

 

2.9. Incame Over Feed Cost (IOFC) 

Income over feed cost (IOFC) dapt dihitung dengan 

mengetahui harga pakan perlakuan, banyaknya konsumsi 

pakan, harga jual telur, dan produksi telur. Untuk mengetahui 

pendapatan kotor yang di peroleh dalam suatu usaha 

peternakan berdasarkan biaya pakan yang digunakan maka 

dilakukan perhitungan income over feed cost. IOFC 

merupakan pendapatan kotor  yang di hitung dengan cara 

mengurangi pendapatan dari penjualan produksi telur dengan 

biaya yang dikeluarkan untuk pakan (Herwintono dan 

Kurniati, 2001). Perhitungan IOFC untuk ayam Arab adalah 

sebagai berikut :  

Pendapatan = (Produksi telur per butir x harga telur 

per butir) 
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Biaya pakan = (Konsumsi pakan x harga pakan 

perlakuan per kg) 

Incame Over Feed Cost = Pendapatan – Biaya pakan 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan ayam 

Arab milik Bapak Iwan Dharmawan di Jalan Joyo Taman Sari 

1. RT.05 RW.06 Kelurahan Merjosari, Kecamatan 

Lowokwaruh, Kota Malang. Analisis proksimat bahan pakan, 

pengolahan kulit pisang dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang. Kegiatan penelitian ini akan dilakukan selama 6 

minggu. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 

ekor ayam arab  petelur yang berumur 14 bulan dengan rata-

rata egg mass 22,49±1,96, dan koefisien keragaman 8,76 

selengkapnya pada Lampiran 1. Kandang yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kandang battery, dengan ukuran p 

x l x t adalah 30 x 20 x 35 cm. Kandang yang digunakan 

berjumlah 160 buah dimana tiap petak diisi 1 ekor ayam arab. 

Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan, nipple untuk 

minum, penampung ekskreta, dan penampung telur.  

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jagung, konsentrat dan bekatul di dapatkan dari Toko Gangsar 

Batu yang disusun berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk 

ayam Arab petelur dan kulit pisang kepok di dapatkan dari 

limbah usaha pembuatan kripik di daerah Turen secara gratis, 

kebanyakan kulit pisang hanya di jadikan sampah atau masih 

belum di manfaatkan secara maksimal. Sedangkan level 

tepung kulit pisang kepok (TKPK) dalam pakan sesuai dengan 
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perlakuan. Kandungan zat makanan pada masing-masing 

bahan yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel  

7.   

Tabel 7. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Bahan Pakan  

Kandungan Zat Makanan 

EM 

(Kkal/g) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 
P (%) 

Lis 

(%) 

Met 

(%) 

Jagung(2) 3370 8.6 3.9 2 0.02 0.1 0.1 0.18 

TKPK(1) 2960(4) 7,54 11,58 19,95 0,45 0.20 - - 

Konsentrat 

124 Leyer(3) 2600 32 3 8 10 1.10 - - 

Mineral-

B12(2) - - - - 48 13 - - 

Bekatul(2) 2860 10.2 7 3 0.04 0.16 0.71 0.27 

Sumber: 
(1) 

Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas  Peternakan     Universitas Brawijaya Malang 
 (2)   

Hernawati dan Ariyani (2007) 
(3)  

PT.Charoen Pokphand  
(4)

 Berdasarkan perhitungan GE 4228.571 x 0.7 (Patrick 

and Schaible, 1990) 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan  menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan. Setiap 

perlakuan terdapat 4 ulangan dan pada tiap ulangan berisi 8 

ekor ayam Arab.  

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan 

terdiri atas konsentrat 124 leyer, bekatul, jagung, mineral, dan 

tepung kulit pisang kepok (TKPK) sesuai perlakuan. 

Pemberian pakan perlakuan diberikan sesuai kebutuhan 

periode ayam Arab layer dan minum dilakukan secara ad 
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 libitum selama 5 minggu (35 hari) yang sebelumnya 

dilakukan masa adaptasi selama satu minggu. Frekuensi 

pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan 

sore hari. Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai 

berikut: 

P0  = Pakan tanpa penggunaan TKPK  

P1 = Pakan  dengan Tepung Kulit Pisang Kepok sebagai 

pengganti  jagung 15%  

P2 = Pakan  dengan Tepung Kulit Pisang Kepok sebagai 

pengganti  jagung 30% 

P3 = Pakan dengan Tepung Kulit Pisang Kepok sebagai 

pengganti jagung 45% 

P4 = Pakan dengan Tepung Kulit Pisang Kepok sebagai 

pengganti  jagung 60% 

 

Susunan pakan perlakuan pada Tabel 8, sedangkan 

kandungan zat makanan dari pakan perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 9. Proses pengolahan kulit pisang menjadi tepung 

kulit pisang kepok (TKPK) dapat dilihat pada Gambar 1. 

Tabel 8. Susunan Pakan Perlakuan Dalam Penelitian  

Bahan 

Pakan 

Persentase (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 37 31,5 25,9 20,4 14,8 

TKPK 0 5,5 11,1 16,6 22,2 

Konsentrat 38 38 38 38 38 

Mineral 2 2 2 2 2 

Bekatul 23 23 23 23 23 

Total 100 100 100 100 100 
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Tabel 9. Kandungan Zat Makanan Perlakuan 

Kandungan 

Zat 

Makanan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

EM (Kkal/g) 2892,7 2869,93 2846,75 2823,98 2800,79 

PK (%) 17,68 17,63 17,57 17,51 17,45 

LK (%) 4,19 4,62 5,05 5,47 5,90 

SK (%) 4,47 5,`46 6,46 7,45 8,45 

Ca (%) 4,78 4,80 4,82 4,85 4,87 

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

Lis (%) 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 

Met (%) 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 

Catatan : Kandungan zat makanan diperoleh dari hasil 

perhitungan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Proses pembuatan tepung Kulit Pisang 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sbb: 

1. Kandang battery 

2. Tampat pakan dan minum 

 

 

Kulit Pisang 

Diiris kecil-kecil  

Dikeringkan dibawah terik matahari 3-4 hari 

Oven (1 hari dengan suhu 60
0
 C)  

Tepung Kulit Pisang  

 

Digiling 
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3. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan 

ketelitian 0,001 kg  

4. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 

kandang  

5. Higrometer untuk mengukur kelembapan udara 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan 

penampilan produksi ayam Arab petelur selama penelitian  

adalah: 

1. Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi sesuai dengan periode pemeliharaan (g/ekor) 

(Scott et al, 1992). 

2. Hen Day Production (HDP) merupakan  prosentase jumlah 

telur yang dihasilkan satu hari dibagi dengan populasi hari 

itu (%). 

3. Egg mass atau massa telur merupakan hasil kali antara 

berat telur dengan HDP (Amrullah, 2004). Satuan egg mass 

adalah g/ekor/hari. Penentuan egg mass berdasarkan Olgun 

et al (2009) sebagai berikut : 

EM = HDP x BT 

     PP 

Keterangan :  

EM : Egg Mass (g/ekor/hari) 

HDP: Hen Day Production (%) 

BT  : Berat Telur (g/ekor) 

PP : Periode Penelitian (hari) 
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4. Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan (g) dengan produksi telur (g) setiap minggu yang 

dihitung setiap minggu (Jull, 1982). 

Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 

 Produksi Telur (g) 

5. IOFC pendapatan yang diperoleh dari selisih penjualan 

telur dikurangi dengan biaya pakan dalam kurun waktu 

tertentu. Rumus IOFC (Rp/g) sebagai berikut : 

= (jumlah telur x harga telur/butir) – (g konsumsi pakan x 

biaya pakan/kg) 

 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali. Data yang didapat dari hasil lapang, diolah dengan 

menggunakan bantuan microsoft excel. Setelah data rata-rata 

diperoleh dilanjutkan dengan tabulasi setiap minggu selama 

penelitian dan di analisis statistik dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) 

atau berbeda sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1991).  
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Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) adalah sebagai berikut: 

Yij = u + µi + €ij 

Keterangan: 

Yi = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 

u  = Nilai tengah umum 

µi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

ke-i ulangan ke-j 

i  = 1, 2, 3, 4, 5 

j  = 1, 2, 3, 4 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang kami gunakan 

yaitu: 

1. Tepung Kulit Pisang : Tepung yang dibuat dari limbah 

kulit pisang kepok yang    

dikeringkan dengan sinar matahari. 

2. Penampilan produksi : Penampilan produksi yang di uji 

dalam penelitian ini meliputi 

Konsumsi Pakan, Egg mass, HDP 

(Hand Day Production), konversi 

pakan (perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan 

berat telur telur yang diproduksi 

selama kurun waktu tertentu), dan 

IOFC (pendapatan yang diperoleh 

dari selisih penjualan perbutir telur 

dikurangi dengan biaya pakan 

dalam kurun waktu tertentu).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian dari pengaruh penggunaan tepung kulit 

pisang kepok sebagai pengganti jagung terhadap konsumsi 

pakan, Hen Day Production, egg mass, konversi pakan, dan 

Income Over Feed Cost  ayam Arab tertera pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan Konsumsi Pakan, Hen Day Production, 

Konversi Pakan, Egg Mass, Income Over Feed 

Cost selama penelitian. 
Variabel yang diamati 

 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/hari) 

Hen Day Egg mass 

(g/ekor) 

Konversi 

Pakan 

IOFC 

(Rp/ekor/hari) 

  

Production 

(%) 

P0 98,20 ± 1,81b 70,72±0,88b 32,62±0,81e 3,05±0,08a 617,01±13,13e 

P1 98,36 ± 0,99b 67,83±1,18a 29,82±1,12d 3,32±0,14ab 542,25±31,54d 

P2 96,64 ± 0,81ab 66,41±0,68a 26,07±1,62c 3,75±0,21b 411,59±44,18c 

P3 95,38 ± 1,85a 66,14±3,25a 22,88±0,56b 4,21±0,06c 336,20±18,23b 

P4 94,87 ± 1,33a 66,03±0,11a 17,95±1,62a 5,42±0,41d 190,72±52,13a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama (a-e) 

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

  

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 

diberikan dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukkan 

rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam 

sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Hasil 

pengamatan konsumsi pakan dan rataan konsumsi pakan pada 

Lampiran 2 dari tertinggi hingga terendah yaitu perlakuan P1 

98,36±0,99, P0 98,20±1,81, P2 96,64±0,81, P3 95,38±1,85, 

dan P4 94,87±1,33 g/ekor/hari. Analisis ragam konsumsi 

pakan (Lampiran 2) menunjukkan bahwa perlakuan 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan. 

Hasil uji Duncan’s menunjukkan bahwa penambahan tepung 

kulit pisang sebanyak 30% (P2), 45% (P3), dan 60% (P4) 
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merupakan perlakuan yang dapat menurunkan konsumsi 

pakan, sedangkan untuk P1 dapat meningkatkan konsumsi 

pakan.  

Amira et al. (2007) menyatakan bahwa nilai kerapatan 

yang tinggi di pengaruhi oleh ukuran partikel yang lebih kecil 

dan lebih halus. Pengukuran kerapatan jenis antara jagung dan 

TKPK didapatkan berat jenis jagung yaitu 700 g/l, sedangkan 

hasil dari pengukuran TKPK didapatkan 564 g/l, jadi ukuran 

partikel TKPK  lebih kecil  dari pada jagung hal ini dapat 

menyebabkan isi pada tembolok akan terasa penuh yang 

berakibat ternak lebih cepat kenyang (Hernawati et al, 2008). 

Penurunan konsumsi pakan disebabkan oleh kandungan 

serat kasar tepumg kulit pisang cukup tinggi 19,95 % dan juga 

nilai palatabilitas pakan yang kurang baik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah energi pakan, serat 

kasar, dan lemak kasar (Parakkasi, 1990).  Penurunan 

konsumsi (P2), (P3), dan (P4) disebabkan karena kandungan 

serat kasar yang melampaui kebutuhan ayam Arab yaitu 

sebesar 6,46%, 7,45%, dan 8,45%. Bahri (2008) menyatakan 

bahwa serat kasar yang tinggi tidak hanya sulit dicerna tetapi 

juga menyebabkan beberapa zat makanan terikut keluar dalam 

ekskreta. Kesulitan untuk mencerna bahan makanan inilah 

yang menyebabkan Ayam Arab berhenti mengkonsumsi pakan 

karena kapasitas tembolok sudah terpenuhi. Peningkatan level 

serat kasar berpotensi pula menurunkan konsumsi pakan 

karena semakin tinggi serat kasar menyebabkan pakan bersifat 

bulky sehingga unggas tidak dapat mengkonsumsi pakan 

dalam jumlah yang mencukupi akibat dari keterbatasan 

kapasitas tembolok (Samli et al., 2006). Wahju (1997) 

menambahkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

konsumsi pakan adalah kandungan energi metabolisme dalam 
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pakan serta serat kasar yang tinggi, tidak dapat dimanfaatkan 

oleh unggas karena unggas tidak mempunyai enzim yang 

dapat mencerna serat kasar. Kualitas pakan didalam 

memformulasi pakan perlu diperhatikan agar pakan yang telah 

diformulasikan itu mampu diperoleh ternak yang bersangkutan 

dan jumlah zat-zat makanan yang dibutuhkan dapat dipenuhi 

karena masing-masing ternak mempunyai keterbatasan dalam 

mengkonsumsi pakan (Siregar, 1980). Unggas bersifat 

mengkonsumsi pakan untuk memperoleh energi, sehingga 

kadar energi yang dihasilkannya sangat berhubungan dengan 

jumlah makanan yang dimakan tiap harinya. Jika persentase 

protein yang tetap terdapat dalam semua pakan, maka pakan 

yang berkonsentrasi ME tinggi akan menyediakan protein 

yang cenderung kurang dalam tubuh ternak diakibatkan karena 

rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Sebaliknya, 

apabila energi kurang maka unggas akan mengkonsumsi pakan 

untuk mendapatkan energi lebih banyak yang berakibat pada 

konsumsi protein yang berlebihan (Tilman et al., 1991) 

Secara numerik hasil penurunan juga pada P1 hingga 

P4, penurunan konsumsi pakan bisa disebabkan oleh bau dan 

warna dari tepung kulit pisang yang kurang disukai ternak. 

Palatabilitas merupakan faktor penting yang menentukan 

tingkat konsumsi pakan. Palatabilitas merupakan tingkat 

kesukaan ternak terhadap pakan. Disamping pakan 

mempunyai kualitas yang baik, pakan juga harus disukai 

ternak. Pada ternak ayam Arab yang mempengaruhi 

palatabilitas pakan adalah warna dan bau pakan. Menurut 

Wahju (1997) penampilan fisik, terutama warna adalah 

karakteristik paling penting dari pakan dan sebagai faktor 

penentu pilihan pakan oleh ternak, sedangkan rasa memegang 
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peranan yang relatif kecil untuk menentukan banyaknya pakan 

yang dikonsumsi. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap HDP 

Produksi telur dapat dinyatakan dengan hen day 

production (HDP). HDP merupakan salah satu ukuran 

produktifitas dari ayam Arab yang di produksi dengan 

membagi jumlah telur dengan jumlah ayam Arab saat itu 

(Amrulloh, 2003). Hasil pengamatan HDP dan rataan 

Lampiran 3. Hasil rataan dari tertinggi hingga terendah yaitu 

perlakuan P0 70,72±0,88;  P1 67,83±1,18; P2 66,41±0,68; P3 

66,14±3,25; dan P4 66,03±0,11%. Hasil analisis ragam HDP 

pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap HDP. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan dapat menurunkan HDP ayam 

Arab dan untuk mengetahui perlakuan paling berpengaruh 

maka dilanjutkan dengan  Uji Duncan’s yang dapat 

diperlihatkan pada Lampiran 3. Hasil uji Duncan’s 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kulit pisang 

sebanyak 15% (P1), 30% (P2), 45% (P3), dan 60% (P4) 

merupakan perlakuan yang dapat menurunkan HDP. Secara 

numerik terjadi penurunan HDP dari masing-masing 

perlakuan. Hal ini dikarenakan konsumsi pakan dari masing-

masing perlakuan menurun, sehingga memberikan efek pada 

penurunan HDP. Faktor utama yang mempengaruhi produksi 

adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat 

makanan dalam pakan. Jumlah pakan yang dikonsumsi 

berpengaruh terhadap jumlah konsumsi protein dan energi 

dalam pakan, sesuai dengan pendapat Amrullah (2003) bahwa 

faktor utama yang mempengaruhi produksi telur adalah jumlah 
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pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan dalam 

pakan. 

Kulit pisang terdapat zat antinutrisi didalamnya yang 

berfungsi untuk melindungi diri dari hama dan serangan dari 

luar. Pada ayam Arab antinutrisi bisa menganggu komponen 

makanan sebelum diserap selama proses pencernaan di dalam 

makanan dan setelah di apsorpsi oleh tubuh. Antinutrisi juga 

menimbulkan efek toksin secara tidak langsung yang 

menyebabkan kekurangan nutrisi serta mengganggu kegunaan 

zat makanan oleh tubuh ternak hal ini dapat mempengaruhi 

konsumsi pakan sehingga menurunnya HDP. Antinutrisi dapat 

menurunkan palatabilitas karana mempunyai rasa pahit. 

Menurut Wahju (1997) penampilan fisik, terutama warna 

adalah karakteristik paling penting dari pakan dan sebagai 

faktor penentu pilihan pakan oleh ternak, sedangkan rasa 

memegang peranan yang relatif kecil untuk menentukan 

banyaknya pakan yang dikonsumsi. 

Setyawan (2006) menyatakan bahwa produksi telur 

ditentukan oleh proses hormonal dan produksi ovum yang 

dipengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Australiananingrum (2005) menunjukan bahwa produksi telur 

sangat dipengaruhi oleh tingkat protein dalam pakan. Hal yang 

sama juga dipaparkan oleh North and Bell (1990) bahwa 

jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap produksi 

ternak, dimana konsumsi pakan yang rendah akan 

menghasilkan produksi yang rendah, dan konsumsi pakan 

yang tinggi akan menghasilkan produksi yang tinggi pula. 

North and Bell (1990) juga menyatakan bahwa produksi telur 

dipengaruhi oleh strain, umur pertama bertelur, kematian 

sebelum masa bertelur, konsumsi pakan, dan kandungan 

protein pakan, sedangkan menurut Saerang (2003) menyatakan 
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bahwa tingkat konsumsi protein dan energi secara fisiologis 

akan berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan.  

Konsumsi energi yang rendah pada unggas fase 

produksi mengakibatkan penurunan konsumsi (Widjastuti dan 

Kartasudjana, 2006). Mirnawati (1997) menambahkan bahwa 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk hidup 

pokok, dan kemudian untuk pertumbuhan dilanjutkan untuk 

produksi dan sebagian dikeluarkan sebagai sisa metabolisme 

tubuh. Bahri (2008) menambahkan bahwa serat kasar yang 

tinggi yang terkandung dalam kulit pisang akan menurunkan 

energi metabolis pakan, karena terjadinya penurunan 

kecernaan bahan, sehingga terjadinya penurunan penyerapan 

zat-zat makanan. Tingkat energi metabolis berhubungan erat 

dengan kecernaan dan penyerapan zat-zat makanan. Hal ini 

sejalan dengan yang dilaporkan oleh McDonald et al., (1994), 

bahwa energi metabolis ditentukan oleh kandungan dan 

keseimbangan zat makanan dalam bahan dan serat kasar 

merupakan faktor utama yang menentukan energi metabolis. 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Egg Mass 

Egg mass merupakan rata-rata berat telur harian yang 

dipengaruhi oleh HDP dan berat telur. Jika salah satu faktor 

semakin tinggi maka egg mass juga semakin meningkat dan 

sebaliknya. Untuk mengetahui perlakuan dilakukan analisis 

statistik. Hasil pengamatan egg mass dan rataan diperlihatkan 

pada Lampiran 4. Hasil rataan egg mass dari yang tertinggi 

hingga terendah yaitu perlakuan P0 32,26±0,81 ;  P1 

29,82±1,12;  P2 26,07±1,12;  P3 22,88±0,56; dan P4  

17,95±1,62 g/ekor. Hasil analisis ragam egg mass (Lampiran 

4) menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap egg mass. Hasil analisis ragam 



  37 

menunjukkan bahwa perlakuan menurunkan egg mass ayam 

Arab dan untuk mengetahui perlakuan paling berpengaruh 

maka dilanjutkan dengan  Uji Duncan’s yang dapat 

diperlihatkan pada Lampiran 4. Hasil uji Duncan’s 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kulit pisang 

sebanyak 15% (P1), 30% (P2), 45% (P3), dan 60% (P4) dapat 

menurunkan egg mass. Secara numerik terjadi penurunan egg 

mass dari masing-masing perlakuan. Penurunan ini nilai 

konsumsi pakan dan HDP berbeda sangat nyata (P<0,01) antar 

perlakuan sehingga memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada nilai egg mass. Hubungan egg mass dengan 

nilai konsumsi pakan dan HDP adalah berbanding lurus.   

Perlakuan P0 tanpa penggunaan tepung kulit pisang 

(0%) secara numerik memberikan nilai efisiensi pakan yang 

lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain, tetapi pada 

perlakuan P1, P2, P3 dan P4 nilai efisiensi pakan menurun 

ketika penambahan tepung kulit pisang pada level (15%, 30%, 

45% dan 60%) dalam pakan. Egg mass akan semakin tinggi 

apabila konsumsi pakan minimum dalam menghasilkan 

produksi. Widjastuti dan Endang (2008) menyatakan bahwa 

konsumsi pakan dan produksi mempengaruhi efisiensi 

penggunaan pakan. Efisiensi pakan yang berbeda dikarenakan 

jumlah pakan yang dikonsumsi ternak dimanfaatkan dengan 

efisien menjadi telur. Tingkat penyerapan zat makanan yang 

maksimal di saluran pencernaan akan memperbaiki nilai 

efisiensi penggunaan pakan. Efisiensi penggunaan pakan 

dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan produksi telur yang 

dihasilkan dari masing-masing perlakuan 

Egg mass yang menurun di pengaruhi oleh oleh faktor 

genetik, bobot badan, konsumsi pakan (Summer dan 

Robinson, 1995),dan dewasa kelamin (Ross, 2001). 
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Australiananingrum (2005) menunjukan bahwa produksi telur 

sangat dipengaruhi oleh tingkat protein dalam pakan. Hal yang 

sama juga dipaparkan oleh North and Bell (1990) bahwa 

jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap produksi 

ternak, dimana konsumsi pakan yang rendah akan 

menghasilkan produksi yang rendah, dan konsumsi pakan 

yang tinggi akan menghasilkan produksi yang tinggi pula. 

North and Bell (1990) juga menyatakan bahwa produksi telur 

dipengaruhi oleh strain, umur pertama bertelur, kematian 

sebelum masa bertelur, konsumsi pakan, dan kandungan 

protein pakan, sedangkan menurut Saerang (2003) menyatakan 

bahwa tingkat konsumsi protein dan energi secara fisiologis 

akan berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan.  

Amrulloh (2003) menyatakan bahwa ayam petelur 

dengan bobot badan 2 kg dan produksi telur 55 g 

membutuhkan 298 kkal energi metabolis, dimana 26,79 % 

dialokasikan untuk produksi telur. Lebih lanjut 72 % protein 

akan dimanfaatkan untuk proses pembentukan telur, sedang 

sisanya untuk metabolisme basal, pertumbuhan badan dan 

bulu. Oleh karena itu, konsumsi pakan memiliki hubungan 

positif dengan egg mass, artinya peningkatan produksi telur 

akan diikuti dengan peningkatan konsumsi pakan. Mirnawati 

(1997) menambahkan bahwa pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak digunakan untuk hidup pokok, dan kemudian untuk 

pertumbuhan dilanjutkan untuk produksi dan sebagian 

dikeluarkan sebagai sisa metabolisme tubuh. Bahri (2008) 

menambahkan bahwa serat kasar yang tinggi yang terkandung 

dalam kulit pisang akan menurunkan energi metabolis pakan, 

karena terjadinya penurunan kecernaan bahan, sehingga 

terjadinya penurunan penyerapan zat-zat makanan. Tingkat 

energi metabolis berhubungan erat dengan kecernaan dan 
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penyerapan zat-zat makanan. Hal ini sejalan dengan yang 

dilaporkan oleh McDonald et al., (1994), bahwa energi 

metabolis ditentukan oleh kandungan dan keseimbangan zat 

makanan bahan dan serat kasar merupakan faktor utama yang 

menentukan energi metabolis. 

 

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan  

Konversi pakan di hitung setiap minggu dengan cara 

membandingkan jumlah pakan (g) yang dikonsumsi dengan 

produksi telur (g) setiap minggu. Hasil pengamatan konversi 

pakan dan rataan diperlihatkan pada Lampiran 4. Hasil rataan 

konsumsi pakan dari tertinggi hingga terendah yaitu perlakuan 

P4 5,42±0,41, P3 4,21±0,06, P2 3,75±0,21, P1 3,32±0,14, dan 

P0 3,05±0,08. Analisis ragam konversi pakan (Lampiran 5) 

menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan dapat meningkatkan konversi 

ayam Arab dan untuk mengetahui perlakuan paling 

berpengaruh maka dilanjutkan dengan  Uji Duncan’s yang 

dapat diperlihatkan pada Lampiran 5. Hasil uji Duncan’s 

menunjukkan bahwa penambahan tepung kulit pisang 

sebanyak 15% - 60%, merupakan perlakuan yang dapat 

meningkatkan konversi pakan. Peningkatan konversi pakan ini 

di sebabkan oleh konsumsi pakan perlakuan yang menurun 

namun produksi telur yang di hasilkan juga menurun sehingga 

konversi pakan akan meningkat.  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan produksi telur yang dihasilkan 

sehingga dengan  nilai konsumsi pakan yang menurun 

produksi telur semakin tinggi maka nilai konversi pakan akan 

semakin rendah. Angka konversi pakan menunjukan tingkat 
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penggunaan pakan dimana jika angka konversi semakin kecil 

maka penggunaan pakan semakin efisien dan sebaliknya jika 

angka konversi semakin besar maka penggunaan pakan tidak 

efisien (Campbell, 1984). 

Pakan kulit pisang kepok dan jagung memiliki 

perbedaan pada nilai kandungan zat makanan yang terdapat 

pada energy metabolisme dan serat kasar. Energy metabolisme 

yang terkandung dalam TKPK adalah 2960/Kkal/g sangat jauh 

berbeda dengan jagung yang memiliki kandungan energy 

metabolisme 3370/Kkal/g dan serat kasar yang terkandung 

pada jagung sangat jauh berbeda  dengan kulit pisang yaitu 2% 

dibanding 19,95%. Hal ini menyebabkan serat kasar yang 

tinggi akan menurunkan energy metabolisme pakan karena 

terjadinya penurunan kecernaan bahan pakan sehingga 

terjadinya penurunan penyerapan zat-zat makanan. Tingkat 

enengy metabolisme berhubungan erat dangan kecernaan dan 

penyerapan zat-zat makanan. Hal ini sejalan dengan 

McDonald et al, (1994), yang menyatakan bahwa energy 

metabolis ditentukan oleh kandungan dan keseimbangan zat 

makanan bahan pakan dan keseimbangan bahan pakan, serat 

kasar merupakan faktor utama yang menentukan nilai energy 

metabolisme.  

Penurunan konsumsi pakan diduga disebabkan oleh 

kandungan serat kasar cukup tinggi 19,95 % dan juga nilai 

palatabilitas pakan yang kurang baik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan adalah energi pakan, serat 

kasar, dan lemak kasar (Parakkasi, 1990). Bahri (2008) 

menyatakan bahwa serat kasar yang tinggi tidak hanya sulit 

dicerna tetapi juga menyebabkan beberapa zat makanan terikut 

keluar dalam ekskreta. Kesulitan untuk mencerna bahan 

makanan inilah yang menyebabkan Ayam Arab berhenti 



  41 

mengkonsumsi pakan karena kapasitas tembolok sudah 

terpenuhi. Peningkatan level serat kasar berpotensi pula 

menurunkan konsumsi pakan karena semakin tinggi serat 

kasar menyebabkan pakan bersifat bulky sehingga unggas 

tidak dapat mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang 

mencukupi akibat dari keterbatasan kapasitas tembolok (Samli 

et al., 2006) 

Pemberian pakan kulit pisang sebagai pengganti jagung 

terhadap konversi pakan terdapat antinutrisi dalam kulit pisang 

yang berupa tanin dan saponin yang dapat menurunkan 

konsumsi pakan karena tanin memberikan rasa pahit dan bisa 

mengurangi palatabilitas ternak dan bisa menurunkan produksi 

telur, hal ini dapat meningkatkan nilai konversi pakan karena 

konsumsi pakan minimum dalam menghasilkan produksi. 

Nilai konversi pakan pada penelitian ini (3,05 – 5,42) masih 

lebih baik daripada penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2010) yaitu sebesar 3,23 – 6,27. 

Menurut Anggorodi (1985) konversi pakan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti umur ternak, bangsa, kandungan zat 

makanan, keadaan temperatur dan keadaan unggas. Sedangkan 

Ensminger (1992) menyatakan angka konversi pakan 

dipengaruhi oleh bangsa ayam, manajemen, penyakit, dan 

pakan yang digunakan. 

Semakin baik mutu pakan semakin rendah pula konversi 

pakannya. Baik tidaknya mutu pakan ditentukan seimbang 

tidaknya zat-zat makanan itu sesuai kebutuhan ayam Arab. 

Pakan yang kekurangan salah satu zat makanan akan 

mengakibatkan ayam akan memakan pakannya secara 

berlebihan untuk mencukupi kekurangan zat yang diperlukan 

tubuhnya (Sarwono, 1996). 
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4.5. Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai Income Over Feed 

Cost 

Nilai Income Over Feed Cost (IOFC) dihitung dengan 

cara mengurangi hasil telur dengan pengeluaran biaya pakan 

yang di konsumsi ayam. Hasil pengamatan nilai IOFC  dan 

rataan diperlihatkan pada Lampiran 6. Hasil rataan nilai IOFC 

dari yang tertinggi hingga terendah yaitu perlakuan P0  Rp 

617,01±13,13;  P1 Rp 542,25±31,54;  P2 Rp 411,59±44,18;  

P3 Rp 336,20±18,23; dan P4  Rp 190,72±52,13 Rp/butir/ekor. 

Hasil analisis ragam nilai IOFC (Lampiran 6) menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

nilai IOFC. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan dapat menurunkan nilai IOFC ayam Arab dan untuk 

mengetahui perlakuan paling berpengaruh maka dilanjutkan 

dengan  Uji Duncan’s yang dapat diperlihatkan pada Lampiran 

6. Hasil uji Duncan’s menunjukkan bahwa penambahan 

tepung kulit pisang sebanyak 15% (P1), 30% (P2), 45% (P3), 

dan 60% (P4) merupakan perlakuan yang dapat menurunkan 

nilai IOFC. Hasil nilai IOFC tertinggi P0, lalu terjadi 

penurunan secara bertahap dari masing-masing perlakuan. 

Penurunan nilai IOFC diduga disebabkan oleh produksi telur 

yang menurun dari masing-masing perlakuan sehingga dapat 

menurunkan pendapatan, meskipun harga tepung kulit pisang 

lebih murah 2531/kg dari pada jagung yang harganya 3700/kg 

tapi tidak mampu mempengaruhi penurunan nilai IOFC yang 

signifikan. Rendahnya produksi telur maka akan mengurangi 

pendapatan dengan demikian akan menurunkan nilai IOFC. 

Selama penelitian berlangsung pakan yang digunakan 

adalah konsentrat leyer 124 dengan harga 6780/kg, jagung 

3700/kg, bekatul 2100/kg, mineral 4500/kg,dan Tepung Kulit 

Pisang 2531/kg. Harga tiap bahan dan hasil perhitungan harga 
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Tepung Kulit Pisang dapat dilihat pada Lampiran 7 Bahan 

utama dari (TKPK) adalah kulit pisang kepok.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggantian tepung jagung dengan tepung kulit pisang 

kepok dalam pakan ayam Arab pada level 15 % - 60 %  

menurunkan konsumsi pakan, HDP, konversi pakan, egg mass, 

dan IOFC ayam Arab. Kulit pisang kepok tidak dapat 

digunakan untuk mengganti jagung sebagai pakan ayam Arab. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan  hasil penelitian disarankan apabila 

menggunakan pakan kulit pisang sebagai pakan unggas perlu 

adanya teknologi pengolahan fermentasi terlebih dahulu untuk 

mengurangi kandungan serat kasar dan tanin yang terdapat 

pada kulit pisang.   
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Lampiran 1. Data adaptasi penelitian untuk penentuan 

rancangan 

Perlakuan Ulangan Egg Mass (g) 

P0 U1 23,124 

 

U2 22,50 

 

U3 18,75 

 

U4 23,00 

P1 U1 23,75 

 

U2 22,50 

 

U3 22,88 

 

U4 22,50 

P2 U1 23,25 

 

U2 17,37 

 

U3 23,75 

 

U4 23,87 

P3 U1 23,25 

 

U2 23,00 

 

U3 22,38 

 

U4 18,00 

P4 U1 24,00 

 

U2 23,63 

 

U3 23,75 

 

U4 22,63 

Total 

 

447,88 

Rata-rata 

 

22,39 

Standar 

Devisiasi 

 

1,96 

Kofisisien 

Karagaman 

 

8,76 
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Rataan egg mass ayam Arab : 

   =∑x = 447,88 = 22,39 

  n         20 

 

Koefisien Keragaman (KK) : 

KK = Sd x 100% = 1,96 x 100% = 8,76 

                        22,39 

 

Kesimpulan : Rata – rata Egg Mass pada ayam Arab yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat di 

katakan seragam dengan koefisien keragaman 

sebesar 8,76%  
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Lampiran 2. Analisis data konsumsi pakan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan Ulangan 
TOTAL 

Rata- 
Rata 

Sd 

 

1 2 3 4 

P0 95,51 98,83 99,13 99,34 392,81 98,20 1,81 

P1 99,07 98,6 96,9 98,87 393,44 98,36 0,99 

P2 95,86 96,92 97,65 96,11 386,54 96,64 0,81 

P3 96,67 96,48 95,68 92,68 381,51 95,38 1,85 

P4 94,9 92,98 95,78 95,83 379,49 94,87 1,33 

Total 482,01 483,81 485,14 482,83 1933,79 

   

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t
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r

j

Yij

 

 
= 

4 x 5

1933,792

 

  = 186977,2 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

= (95,51
2 

+ 98,83
2
 + …,, + 95,83

2
) –    

186977,2 

= 187047,9 – 186977,2 

= 70,74 

  

JK Perlakuan = FK
r
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1
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1j
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2,186977

4

49,379381,51  386,54  393,44  392,81 22222




 

  = 187017,6 – 186977,2  

  = 40,42 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 70,74 – 40,42 

  = 30,32 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
4

40,42
 

  = 10,11 

 

KT Galat  = 
Galat db

GalatJK 
 

 

      =
15

30,32
 

      = 2,02 
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Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F Hitung FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 4 40,42 10,11 5,00 3,06 4,89 

Galat 15 30,32 2,02 

   
Total 19 

     Kesimpulan : F hitung < F tabel 1%, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

terhadap konsumsi pakan ayam Arab, sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

Uji Duncan 

  Sx = √ KT Galat / r 

 = √2,02/4 

 = 0,71 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 

Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4 5 

SSR 4,17 4,37 4,50 4,58 

LSR 2,97 3,10 3,19 3,25 
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Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterang

an : nilai yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata 

(P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 94,87 a 

P3 
95,38 

a 

P2 
96,64 

ab 

P0 
98,20 

b 

P1 
98,36 

b 
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Lampiran 3. Analisis HDP (%) 

Perlakuan Ulangan 
TOTAL 

Rata- 
Rata 

Sd 
  1 2 3 4 

P0 70 71,07 70 71,79 282,86 70,72 0,88 

P1 68,21 66,39 67,52 69,2 271,32 67,83 1,18 

P2 67,2 65,58 66,62 66,25 265,65 66,41 0,68 

P3 63,2 63,67 67,80 69,9 264,57 66,14 3,25 

P4 65,9 66,12 66,11 65,98 264,11 66,03 0,11 

Total 334,51 332,83 338,05 343,12 1348,51 
   

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

 
= 

4 x 5

1348,512

 
  = 90923,96 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (70
2 

+ 71,07
2
 + …,, + 65,98

2
) – 

90923,96 

= 91025,95 – 90923,96 

= 101,99 

  

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j
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90923,96

4

264,11264,57  265,65  271,32  282,86 22222




 

   = 90986,41 – 90923,96 

   = 62,44437 

 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 101,99– 62,44437 

   = 39,54932 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
4

62,44437
 

   = 15,61 

 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
15

39,54932
 

   = 2,636622 
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Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT F Hitung FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 4 62,44 15,61 5,92 3,06 4,89 

Galat 15 39,54 2,63 

   
Total 19 

     Kesimpulan : F hitung < F tabel 1%, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

terhadap HDP ayam Arab, sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

Uji Duncan 

  Sx = √ KT Galat / r 

 = √2,63/4 

 = 0,811 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 

Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4 5 

SSR 4,17 4,37 4,50 4,58 

LSR 3,38 3,54 3,65 3,71 
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Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 
66,03 

a 

P3 66,14 a 

P2 66,41 a 

P0 67,83 a 

P1 70,72 b 
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Lampiran 4. Analisis Egg Mass 

Perlakuan Ulangan 
TOTAL 

Rata- 

Rata 
Sd 

  1 2 3 4    

P0 32,29 33,22 31,62 33,34 130,47 32,62 0,81 

P1 30,99 29,74 30,22 28,32 119,27 29,82 1,12 

P2 23,87 27,78 26,39 26,24 104,28 26,07 1,62 

P3 23,33 22,69 23,31 22,17 91,5 22,88 0,56 

P4 16,31 17,18 20,08 18,24 71,81 17,95 1,62 

Total 126,79 130,61 131,62 128,31 517,33     

 

FK  = 
rt x 

2

1 1
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j

Yij

 

 
= 

4 x 5

517,332

 
  = 13381,52 

JK Total = 
 


t
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1 1

FK  

  = (32,29
2 

+ 33,22
2
 + …,, + 18,24

2
) –

13381,52 

= 13935,25 – 13381,52 

=553,73 

  

JK Perlakuan = FK
r

2
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r

1j
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13381,52-

4

71,8191,50  104,28  119,27  130,47 22222 

 

   = 13912,75 – 13381,52 

   = 531,23 

 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 553,73 – 531,23 

   = 22,50 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
4

531,23
 

   = 132,81 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
15

22,50
 

   = 1,50 
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Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT F Hitung 
FTabel 

5% 

FTabel 

1% 

Perlakuan 4 531,23 132,81 88,54 3,06 4,89 

Galat 15 22,50 1,50 

   Total 19 

     Kesimpulan : F hitung < F tabel 1%, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

terhadap egg mass ayam Arab, sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

Uji Duncan 

Sx = √ KT Galat / r 

 = √1,50/4 

 = 0,61 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 

Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4 5 

SSR 4,17 4,37 4,50 4,58 

LSR 2,55 2,66 2,74 2,79 
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Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 17,95 a 

P3 22,88 b 

P2 
26,67 

c 

P1 29,82 d 

P0 
32,62 

e 
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Lampiarn 5. Analisis Konversi Pakan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan Ulangan 
TOTAL 

Rata- 
Rata 

Sd 
  1 2 3 4 

P0 3,09 2,98 3,14 2,99 12,2 3,05 0,08 

P1 3,22 3,34 3,21 3,5 13,27 3,32 0,14 

P2 4,04 3,55 3,72 3,68 14,99 3,75 0,21 

P3 4,18 4,28 4,15 4,21 16,82 4,21 0,06 

P4 5,84 5,54 4,87 5,44 21,69 5,42 0,41 

Total 20,37 19,69 19,09 19,82 78,97     

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

= 
4 x 5

78,972

 
  = 311,81 

JK Total = 
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1 1
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  = (3,09
2 

+ 3,34
2
 + …,, + 5,44

2
) –

311,81 

= 326,45 – 311,81 

=14,64 
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311,81

4

21,6916,82  14,99  13,27  12,20 22222




 

   = 267,40 – 311,81 

   = 13,93 

 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 14,64– 13,93 

   = 0,70 

 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
4

13,93
 

   = 3,48 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
15

0,70
 

   = 0,05 
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Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT F Hitung FTabel 5% FTabel 1% 

Perlakuan 4 13,93 3,48 73,52 3,06 4,89 

Galat 15 0,70 0,05 

   Total 19 

     Kesimpulan : F hitung < F tabel 1%, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

terhadap konversi pakan ayam Arab, sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

Uji Duncan 

Sx = √ KT Galat / r 

 = √0,05/4 

 = 0,11 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 

Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4 5 

SSR 4,17 4,37 4,50 4,58 

LSR 0,46 0,48 0,49 0,50 
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Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 3,05 a 

P1 3,32 ab 

P2 
3,75 

b 

P3 4,21 c 

P4 
5,42 

d 
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Lampiaran 6. Analisis IOFC (Rp/ ekor/hari) 

Perlakuan 
Ulangan 

TOTAL 
Rata- 

Rata 
S.d 

1 2 3 4 

P0 606,29 622,37 606,29 633,08 2468,03 617,01 13,13 

P1 585,10 510,10 542,25 531,53 2168,98 542,25 31,54 

P2 352,66 459,80 416,95 416,95 1646,36 411,59 44,18 

P3 353,61 310,75 342,89 337,53 1344,78 336,20 18,23 

P4 137,53 169,16 260,23 195,95 762,87 190,72 52,13 

Total 2035,19 2072,18 2168,61 2115,04 8391,02 

   

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

 
= 

4 x 5

8391,022

 

= 3520460,83 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

  = (606,29
2 

+ 622,37
2
 + …,, + 195,95

2
) 

–3520460,83 

= 3992644,09 – 3520460,83 

= 472183,25 

  

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij
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3520460,83

4

762,871344,78  1646,36  2168,98  2468,03 22222




 

   = 3974137,86 – 3520460,83 

   = 453677,03 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

=472183,25– 453677,03 

   = 18506,22 

 

 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  = 
4

453677,03
 

   = 113419,26 

 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

 

  =
15

18506,22
 

   = 1233,75 
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Tabel analisis ragam 
SK db JK KT F 

Hitung 

FTabel 

5% 

FTabel 

1% 

Perlakuan 4 453677,03 113419,26 91,93 3,06 4,89 

Galat 15 18506,22 1233,75 

   Total 19 

     Kesimpulan : F hitung < F tabel 1%, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

terhadap IOFC ayam Arab, sehingga 

dilanjutkan ke Uji Jarak Berganda Duncan’s 

 

Uji Duncan 

  Sx = √ KT Galat / r 

 = √1233,75/4 

 = 17,56 

 

 LSR = Sx X SSR 

 SSR didapat dari tabel Duncan 

DB- 

Galat 

20 

Banyaknya Rata- rata perlakuan 

2 3 4 5 

SSR 4,17 4,37 4,50 4,58 

LSR 73,23 76,74 79,02 80,42 
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Tabel uji duncan  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : nilai yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 
190,72 

a 

P3 336,20 b 

P2 411,59 c 

P1 542,25 d 

P0 617,01 e 
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Lampiran 7.  Persentase pakan perlakuan dan harga bakan 

pakan tiap perlakuan/kg 

Bahan 

Pakan 

Persentase (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 37 31,5 25,9 20,4 14,8 

Bekatul 23 23 23 23 23 

Konsentrat 38 38 38 38 38 

Mineral 2 2 2 2 2 

TKP 0 5,5 11,1 16,6 22,2 

Total 100 100 100 100 100 

 

Bahan 

Pakan 

Harga 

Pakan 

/kg 

Haraga 

Pakan 

P0 

Harga 

Pakan 

P1 

harga 

pakan 

P2 

harga 

pakan 

P3 

harga 

pakan 

P4 

 Jagung 3700 1369,00 1165,50 958,30 754,80 547,60 

Bekatul 2100 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 

Konsentrat 6780 2576,40 2576,40 2576,40 2576,40 2576,40 

Mineral 4500 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

TKP 2531,65   139,24 281,01 420,25 562,03 
Harga 

Pakan/kg   4518,40 4454,14 4388,71 4324,45 4259,03 

 

Contoh menghitung harga pakan PI : 

Jagung  : persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  31,5  x 3700 =  1165,50 

 100 

 

Bekatul :  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  23 x 2100 =  483,00 

 100 
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Konsentrat :  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  38 x 6780 =  2576,40 

      100 

Mineral :  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  2   x 4500  =  90,00 

      100 

T. Kulit Pisang:  persentase pakan  x harga pakan 

100 

=  5,5  x 2531,65  =  139,24 

      100 

Harga ransum PI/kg : 1165,50 + 483,00 +  2576,40 + 90,00 + 

139,24 

=  4454,14 
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Lampiran 8. 

  
1. Proses pemotongan kulit pisan         2. Proses Penjemuran kulit pisang   

 
 3. Tepung Kulit Pisang    4. Pakan kontrol (P0) 

 
5. Penambahan TKP 15 % (P1) 6. Penambahan TKP 30 % (P2) 
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 7. Penambahan TKP 45% (P3)       8. Penambahan TKP 60% (P4)

   

 
9. Kandang penelitian           10. Timbangan Digital 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


