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ABSTRACT 

 
This experiment  was  intended  to  investigate the 

effect of the substitution of rice bran with dried cooked rice 
waste in the feed to the quality of the 
performance which covered feed consumption, final body 
weight, feed conversion ratio and  performance index (IP). 
One hundred fifty day old chicks (DOC) of Lohmann strain 
were used in this experiment. The diet consisted of corn 
(60%) and concentrate (40%) for starter and corn  (60%), 
concentrate (30%), and rice bran (10%) for finisher. The rice 
bran was replaced by unconsumable dried cooked rice 
waste  at levels of 0; 2,5; 5; 7,5 and 10%. The variables  
measured were feed consumption, final body weight, feed 
conversion ratio and  performance index (IP). The data were 
analyzed using ANNOVA from Completely Randomized 
Design with 5 treatments and 6 replications.  Mean 
Range Test (DMRT) was used if it was found significant 
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differences among variables. The results showed that the effect 
of substitution of rice bran with dried cooked rice  
significantly influence (P>0.05) feed consumption, final body 
weight, feed conversion ratio and performance index (IP) of 
broilers. It could be concluded  that dried  cooked  rice waste 
could be extended to level 50% as a subtitution of rice bran in 
the diet without influencing feed consumption, final body 
weight, feed conversion ratio and performance index (IP) of 
broiler. 
 
Keywords : rice bran, dried  cooked  rice waste, feed, broiler 
performance 
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PENGARUH SUBSTITUSI BEKATUL DENGAN  
TEPUNG NASI AKING DALAM PAKAN  
TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI   

AYAM PEDAGING 
 

RINGKASAN 
 

Nasi aking merupakan sumber bahan pakan yang 
mengandung karbohidrat dan memiliki harga yang lebih 
murah dari pada bekatul, sehingga nasi aking dapat 
menggantikan bekatul karena mempunyai kandungan nutrisi 
yang hampir sama terutama  sumber energinya. Penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 20 Januari - 25 Februari 2014 di 
Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten 
Banyuwangi. Analisis kandungan zat nutrisi pakan dilakukan 
di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan 
Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
substitusi bekatul dengan tepung nasi aking dalam pakan 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging. Materi yang 
digunakan adalah 150 ekor ayam pedaging strain Lohmann 
yang diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama dengan tidak 
membedakan jenis kelamin (straight run) dan dipelihara 
selama 35 hari. Kandang yang digunakan sebanyak 30 unit 
kandang battery dengan menggunakan kandang percobaan 
berukuran 100 x 100 x 50 dan dilengkapi tempat pakan, 
tempat minum, serta lampu listrik 18 watt sebagai penerangan. 
Kandang dilengkapi brooder dan  kanopi yang berfungsi 
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sebagai pemanas ruang. Setiap unit kandang ditempati 5 ekor 
ayam pedaging. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Percobaan dilakukan dengan substitusi bekatul menggunakan 
jumlah nasi aking berbeda secara bertingkat. Pakan perlakuan 
yang digunakan sebanyak 5 perlakuan  yakni pakan tanpa 
menggunakan nasi aking (P0), pakan menggunakan nasi aking 
2,5%  (P1), pakan menggunakan nasi aking 5% (P2), pakan 
menggunakan nasi aking 7,5% (P3), dan pakan menggunakan 
nasi aking 10 % (P4). 

Setiap perlakuan ada 6 ulangan. Kelompok percobaan 
terdiri dari 5 ekor sehingga jumlah yang digunakan untuk 
penelitian 150 ekor ayam pedaging. Variabel yang diamati 
adalah konsumsi pakan, bobot badan akhir, konversi pakan, 
dan indeks produksi (IP). Apabila terdapat perbedaan diantara 
rata-rata perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 
substitusi bekatul dengan tepung nasi aking memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 
konsumsi pakan, bobot badan akhir, konversi pakan dan 
indeks produksi (IP) ayam pedaging strain lohmann. 
Penambahan tepung nasi aking sampai dengan 10% dalam 
pakan (mengganti 100% bekatul) dapat dimanfaatkan oleh 
peternak dan harganya lebih ekonomis.  

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  
bahwa penggunaan tepung  nasi  aking sebagai substitusi 
bekatul dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 
penampilan produksi.  Penambahan tepung nasi aking  sampai  
10% dalam pakan (mengganti 100% bekatul) dapat diberikan 
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tanpa menimbulkan efek negatif terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging antara lain konsumsi pakan, bobot 
badan akhir, konversi pakan dan indeks produksi (IP). 

Saran yang dapat disampaikan adalah melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan menambahkan bahan pakan lain 
guna memenuhi kekurangan protein kasar dan lemak kasar 
misalnya ditambahkan dengan bungkil kedelai, tepung ikan 
sebagai sumber protein dan minyak sebagai sumber lemak.
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 Ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu 
sumber protein hewani yang murah. Produk utama berupa 
daging dan telur merupakan kebutuhan masyarakat yang 
semakin meningkat. Keunggulan ayam pedaging adalah dapat 
dijual sebelum usia 8 minggu. Pada usia itu berat tubuhnya 
hampir sama dengan tubuh ayam kampung berusia sekitar satu 
tahun, sehingga ayam pedaging merupakan saingan baru ayam 
kampung, yang dikembangbiakkan secara khusus untuk 
pemasaran pada umur dini. Menurut Nesheim et al., (1979), 
ayam broiler mempunyai rasa yang khas, empuk, dan 
dagingnya banyak. Kualitas pakan merupakan faktor yang 
sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan 
pemeliharaan ayam. Namun, biaya pakan mencapai 60-70% 
dari total biaya produksi. 
 Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan  yang 
dimakan dalam waktu tertentu yang akan digunakan oleh 
ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup (Wahju, 2004).  
Konsumsi pakan dipengaruhi pula oleh bentuk pakan, 
kandungan energi pakan, kesehatan ternak, suhu lingkungan, 
zat makanan dalam pakan, kecepatan pertumbuhan dan 
cekaman (Leeson and Summers, 2001). Pakan menjadi faktor 
yang sangat penting dalam menentukan penampilan produksi 
ternak yang meliputi konsumsi pakan, bobot badan akhir, 
konvesrsi pakan, dan Indeks Produksi (IP). Oleh karena itu 
perlu dilakukan seleksi bahan pakan yang tepat sehingga 
menghasilkan pakan berkualitas serta dapat memenuhi 
kebutuhan ternak.  
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 Usaha pencarian bahan pakan unggas menjadi 
alternatif untuk mengurangi biaya pakan dan mengurangi 
ketergantungan terhadap bahan pakan yang penggunaannya 
bersaing dengan kebutuhan manusia. Perlu adanya pemilihan 
bahan pakan yang tepat sehingga menghasilkan pakan yang 
mempunyai kualitas yang mampu untuk memenuhi kebutuhan 
ternak. Pada umumnya peternak memberikan pakan komersil 
karena telah memenuhi standar kebutuhan zat zat makanan 
yang telah ditetapkan walaupun harganya relatif mahal karena 
beberapa bahan penyusunnya masih diimpor. Pakan komersil 
banyak tersedia di pasaran dan mudah didapat, selain itu 
didalamnya sudah terkandung bahan pakan tambahan 
(imbuhan pakan yaitu vitamin dan mineral). 

Kondisi musim mempengaruhi ketersediaan suatu 
bahan pakan. Bekatul umumnya mudah diperoleh pada saat 
musim panen padi atau musim penghujan, sehingga harga 
bekatul pada saat tersebut umumnya relatif lebih murah 
dibandingkan pada saat musim kemarau. Harga bahan pakan 
merupakan pertimbangan utama bagi peternak untuk 
menyusun pakan. Semakin murah harga suatu bahan pakan, 
maka akan semakin menarik bagi peternak. 

Ketersediaan nasi aking yang banyak dan selalu 
tersedia tanpa mengenal musim bisa digunakan untuk 
mengurangi ketergantungan penggunaan bekatul dalam pakan 
ayam. Nasi aking memiliki peluang yang cukup besar untuk 
digunakan sebagai bahan pakan karena bahan ini tidak 
bersaing dengan kebutuhan pangan manusia dan jumlahnya 
yang tidak tergantung musim. 
 Nasi aking berasal dari sisa makanan seperti nasi, 
sayuran, tulang-tulang ayam, daging, buah-buahan dari 
restoran baik rumah makan padang, warung tegal (warteg), 
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hotel dan kantin-kantin baik perkantoran, pertokoan, kampus 
maupun sekolah-sekolah. Selama ini nasi aking belum banyak 
dimanfaatkan, sementara dari pengkajian IP2TP (Instalasi 
Pertanian dan Pengkajian Teknologi Pertanian) Jakarta 
menyatakan bahwa limbah tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pakan ternak yang termurah (Yanis dkk., 2000).  
Nasi aking sebagai salah satu bahan penyusun pakan ayam 
broiler mampu meningkatkan produktivitas ayam broiler 
tersebut. 
 Menurut Yanis dkk., (2000), nasi aking memiliki 
kandungan nutrisi yang hampir sama dengan dedak padi, 
diantaranya kadar protein kasar 10,89%, lemak kasar 9,7%, 
serat kasar 9,13% (lebih rendah), kadar kalsium 0,08% dan 
fosfor 0,39% (lebih tinggi).  Nasi aking dapat digunakan 
maksimal 75% dari total pakan ayam buras. Penelitian 
mengenai penggunaan nasi aking terhadap ayam ras 
khususnya ras pedaging perlu dilakukan.  

Mengurangi ketergantungan penggunaan bekatul 
dalam pakan ayam menjadi alternatif saat ketersediaan bekatul 
terbatas dan harganya naik. Penggunaan bahan pakan alternatif 
sebagai pengganti bekatul perlu ditinjau dari segi harga, 
ketersediaan, dan kandungan zat makanannya. Nasi aking 
adalah salah satu bahan pakan sumber energi yang dapat 
dijadikan alternatif dalam penyusunan pakan ayam. Nasi aking 
merupakan limbah rumah tangga dan restoran berupa sisa nasi 
yang tidak termakan yang dibersihkan dan dikeringkan. Nasi 
aking memiliki kandungan zat makanan yang cukup potensial 
untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan kandungan 
protein kasar 8,02% dan EM (energi metabolisme) 3.401 
Kkal/kg (Yuwono, 2012).  
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 Nasi aking mudah didapatkan dengan harga cukup 
murah, yaitu Rp 2000 - Rp 2500/kg. Nasi aking dapat dipakai 
sebagai pengganti bekatul untuk bahan pakan ayam pedaging 
dikarenakan harganya yang relatif lebih murah dari pada 
bekatul. Harga bekatul (separator) dinilai cukup mahal  yakni 
sekitar  Rp 3.500-4.500/Kg. Nasi aking banyak digunakan 
sebagai pakan bebek petelur. Berdasarkan kajian diatas maka 
peneliti tertarik untuk meneliti nasi aking sebagai bahan pakan 
pengganti bekatul.  
 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang timbul dari uraian diatas adalah 
bagaimana pengaruh substitusi bekatul dengan tepung  nasi 
aking dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging. 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
substitusi bekatul dengan tepung  nasi aking dalam pakan 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan memperkaya konsep untuk kajian 
ilmiah tentang penggunaan tepung nasi aking sebagai 
pengganti bekatul dalam pakan ayam pedaging. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan komponen biaya yang paling besar 
dari total biaya produksi peternakan ayam yang mencapai 60-
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70%. Masyarakat khususnya peternak menginginkan biaya 
produksi rendah tetapi produksi tinggi. Pakan merupakan salah 
satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan usaha 
peternakan. Bekatul  merupakan bahan pakan sumber energi  
dalam menyusun pakan ayam. Bekatul mengandung protein 
11,3 -14,9%, lemak 15,0-19,7% abu 6,6-9,9% serat kasar 70,4-
11,4% dan karbohidrat 34,1- 52,3% (Leeson and Summers, 
2000). Bekatul adalah lapisan luar dari beras yang terlepas saat 
proses penggilingan padi. Bekatul adalah hasil samping dari 
penggilingan padi yang sebenarnya merupakan selaput inti biji 
padi. Bekatul terdiri atas lapisan pericarp, seed coat, nucellus, 
dan aleurone. Proses penggilingan padi menghasilkan beras 
sebanyak 60-65%. Bekatul yang diperoleh dari penggilingan 
padi adalah 8-12%. Bekatul mengandung air, protein, lemak, 
abu, serat kasar dan selulosa. Komposisi kimia bekatul 
beragam tergantung pada varietas, proses penggilingan, 
kondisi lingkungan, penyebaran kandungan kimia dalam butir 
padi, ketebalan lapisan luar, ukuran dan bentuk butiran padi, 
dan ketahanan butir terhadap kerusakan. Karbohidrat yang 
terdapat pada bekatul berupa selulosa, hemiselulosa dan pati. 
Kandungan pati yang terdapat pada bekatul diperoleh dari 
bagian endosperma yang terbawa pada proses penyosohan, 
kandungan pati tersebut akan meningkat dengan semakin 
banyaknya tahap penyosohan yang dilakukan. 

 Bekatul dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan 
ternak. Penggunaan bekatul sebagai pakan dapat 
dikombinasikan dengan pakan lain. Bekatul mempunyai 
berbagai kelemahan sebagai pakan. Kelemahan tersebut antara 
lain kandungan serat yang tinggi, kandungan asam lemak tak 
jenuh yang tinggi, proporsi Kalsium dan Fosfor berbeda dari 
yang disarankan sebagai pakan, kandungan gizi yang 
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bervariasi antar jenis bekatul dan tingkat kestabilan yang 
rendah. Harga bekatul yang fluktuatif akan berdampak pada 
ketersediaan dan harga pakan di pasaran. Para peternak 
berupaya mengurangi ketergantungan terhadap bekatul dengan 
memanfaatkan bahan pakan sumber energi lain yang harganya 
lebih murah dan tersedia di sekitar mereka. Salah satu bahan 
pakan alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah nasi aking.  

Nasi aking merupakan limbah rumah tangga dan 
restoran yaitu berupa sisa nasi yang tidak termakan yang 
dibersihkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Nasi 
aking cukup memiliki kandungan zat makanan yang potensial 
untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kandungan nasi 
aking menurut penelitian Sari (2009) antara lain energi 
metabolisme (EM) 3401 (Kkal/kg), protein kasar 8,02%, 
lemak kasar 0,22%, serat kasar 0,37%. Sebagai bahan pakan 
sumber energi, sebagian besar karbohidrat yang terkandung 
pada nasi aking merupakan pati. Penggemukan pada ternak 
unggas yang diberikan bukanlah lemak dalam jumlah besar, 
melainkan karbohidrat (pati). Hal ini dikarenakan pati mudah 
dicerna, diserap dan diubah menjadi lemak dalam tubuh 
unggas (Rizal, 2006). Menurut Zainudin dan Nazar (1999), 
penggunaan nasi aking sebanyak 50-75% dari jumlah 
konsentrat yang diberikan dapat menekan biaya produksi dari 
25,42 hingga 35,13%. Nasi aking dalam penggunaannya dapat 
digunakan dengan kadar air mencapai 10%. Penelitian Khusna 
(2011) menyimpulkan bahwa tanpa mempengaruhi 
penampilan produksi nasi aking dapat digunakan sampai 60% 
dalam pakan (100% sebagai pengganti jagung).  
 Berdasarkan uraian diatas diperoleh gambaran bahwa 
dengan pengaruh substitusi bekatul dengan tepung  nasi aking 
dalam pakan dapat meningkatkan  penampilan produksi ayam 
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pedaging. Skema kerangka pikir dalam penelitian ini 
disampaikan pada Gambar 1.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 
 Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan tepung 
nasi aking sebagai substitusi bekatul dalam pakan ayam 
pedaging dapat memberikan hasil yang relatif sama terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging. 

- Pakan alternatif 
- Ketersediaan melimpah 
- Sumber karbohidrat 

Meningkatkan produktivitas ternak  

Penampilan produksi  

- Konsumsi pakan 
- Bobot badan akhir 
- Konversi pakan 
- Indeks produksi (IP) 

Nasi aking 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Nasi Aking 
Nasi aking merupakan limbah rumah tangga dan 

restoran berupa sisa nasi tidak termakan yang dibersihkan dan 
dikeringkan di bawah terik matahari. Kandungan zat nutrisi 
nasi aking potensial untuk dimanfaatkan sebagai alternatif 
bahan pakan ternak. Nasi aking merupakan bahan pakan 
sumber energi yang berasal dari beras. Karbohidrat beras 
tersusun atas 85-90% pati dengan sebagian kecil pentosan, 
selulosa, hemiselulosa, dan gula. Harga nasi aking lebih murah 
dari bekatul,yaitu Rp 2000-Rp 2500/kg. Kandungan zat nutrisi 
bekatul dan nasi aking tertera pada Tabel 1. 
Tabel 1.  Kandungan zat nutrisi bekatul dan nasi aking  

Zat Nutrisi Bekatul1 Nasi Aking 2 

Energi Metabolis 
(Kkal/kg)  
PK (%) 
LK (%) 
SK (%) 

2.100 
12,90 
13,00 
11,40 

1.780 
15,29 
7,73 
8,97 

Keterangan : 1Widodo, (2000); 2 Hasil analisa Laboratorium 
Teknologi Pakan, Fapet IPB (2006). 

 
Nasi aking pada dasarnya suatu bahan yang terbuang 

atau yang dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia 
dan tidak atau belum memiliki nilai ekonomis, bahkan dapat 
mempunyai nilai yang negatif (Murthado dan Said, 1997). 
Bahan akan dikatakan memiliki nilai ekonomis yang negatif 
apabila nasi aking tidak dapat dimanfaatkan. Nasi aking dapat 
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diolah menjadi bahan pakan alternatif untuk makanan ternak 
diantaranya bebek, babi, dan ayam pedaging. 

Nasi aking adalah makanan yang berasal dari sisa-sisa 
nasi yang tak termakan yang dibersihkan dan dikeringkan di 
terik matahari. Nasi aking biasanya dijual sebagai makanan 
unggas. Tetapi belakangan masyarakat pun mulai 
mengkonsumsi nasi aking. Nasi aking bukanlah makanan yang 
layak dikonsumsi manusia, berwarna coklat dan dipenuhi 
jamur. Namun, masyarakat kelas bawah menjadikannya 
sebagai makanan pokok pengganti nasi karena tak mampu 
membeli beras. Untuk menghilangkan bau, nasi aking terlebih 
dahulu dipisahkan dari kotoran, dicuci, dijemur, lalu diberi 
kunyit untuk mengurangi rasa asam akibat jamur yang 
tertinggal (Ballo, 1997). Limbah pada dasarnya berarti suatu 
bahan yang terbuang atau yang dibuang dari suatu sumber 
hasil aktivitas manusia dan tidak atau belum memiliki nilai 
ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif 
(Hapsari, 2006). 

Nasi aking memiliki kandungan zat nutrisi terutama 
energi dan protein yang hampir menyerupai bekatul. Nantinya 
nasi aking akan dapat menggantikan bekatul dalam pakan 
ayam pedaging. Menurut hasil analisa proksimat yang 
dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 
Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 
dan Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang, kandungan zat 
nutrisi yang digunakan untuk pakan ayam pedaging pada 
periode starter sampai dengan finisher tertera pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan zat nutrisi nasi aking, jagung giling dan   
bekatul 

Keterangan: (-) tidak dilakukan analisis 
Sumber    : Hasil Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 
Pertanian   Universitas Brawijaya Malang (*) 
Hasil Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (**) 

  
2.2  Bekatul  

Bekatul adalah hasil samping proses penggilingan 
padi yang berasal dari lapisan terluar beras yaitu bagian antar 
butir beras dan kulit padi berwarna cokelat. Bekatul 
mengandung minyak yang cukup tinggi sekitar 10-23%. 
Minyak bekatul mengandung 20% asam lemak jenuh dan 80% 
asam lemak tak jenuh. Kandungan asam lemak tak jenuh yang 
paling banyak dalam minyak bekatul adalah asam oleat dan 
linoleat (Sukma dan Gumilar, 2010). Menurut Suarni dan 
Widowati (2008), bekatul merupakan sumber vitamin E dan 
vitamin B. Kelemahan bekatul adalah kandungan energi 
metabolis (EM) sangat rendah yaitu sebesar ± 1.630 Kkal/kg 
dan kandungan lemak agak tinggi yang dapat menyebabkan 

Zat Nutrisi 
Nasi 

Aking 
Jagung 
Giling Bekatul  

Protein Kasar (Pk)% * 
Lemak Kasar (LK)% * 
Serat Kasar (Sk)%  * 
Karbohidrat % * 
Abu % * 
Kadar Air % * 
Gross Enegy Kkal/Kg** 

8,42 
0,06 
0,59 

76,94 
0,49 

14,09 
3465,51 

11,70 
4,07 
2,43 

71,44 
1,09 

11,70 
3857,85 

14,45 
9,93 
0,98 

- 
7,69 

- 
4159,47 
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ketengikan. Kandungan proteinnya rendah yaitu sebesar 10,2 - 
12,9%, sehingga digunakan dalam jumlah terbatas dalam 
pakan. Dedak padi merupakan bahan pakan ternak. Beberapa 
jenis dedak padi yaitu bekatul (rice polishing) dan dedak padi 
(rice bran). Dedak padi merupakan bahan yang dihasilkan 
pada proses terakhir. Masing-masing memiliki kandungan 
nutrisi yang berbeda. Dilihat dari teksturnya, dapat diketahui 
bahwa dedak padi mengandung banyak sekam. Sekam tidak 
dapat dicerna oleh ternak sehingga dedak kasar memiliki 
kandungan nutrisi yang rendah.  Sutawi (2007) membaginya 
dalam tiga kelas berdasarkan mutunya. Dedak padi dibagi 
dalam tiga kelas yaitu dedak kasar, dedak halus dan bekatul. 
Dedak kasar terdiri dari pecahan kulit gabah. Dedak kasar 
memiliki nilai kandungan nutrisi yang rendah, memiliki nilai 
kandungan protein rendah (3,1%) dan memiliki daya cerna 
yang sangat rendah pula. Dedak halus merupakan hasil 
samping penumbukan padi dengan kandungan protein sekitar 
9,5%. Sedangkan bekatul mengandung pecahan-pecahan 
menir halus dengan kandungan protein 12%, lemak kasar 13% 
dan serat kasar 3%. Bekatul lebih sedikit mengandung selaput 
perak dan kulit serta lebih sedikit mengandung vitamin B1, 
tetapi banyak bercampur dengan pecahan-pecahan kecil 
lembaga beras (menir). Bekatul merupakan bahan pakan yang 
memiliki kandungan nutrisi yang baik dilihat dari 
keseimbangan protein, vitamin dan mineral. Bekatul memiliki 
asam amino, lisin dan meteonin yang baik bila dibandingkan 
dengan bahan pakan sumber energi lain seperti  jagung dan 
gandum (Sinurat, 1999). 

Bekatul adalah lapisan sebelah dalam dari butiran 
padi, termasuk sebagian kecil endosperm berpati, karena alat 
penggiling padi tidak dapat memisahkan antara dedak dan 
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bekatul maka dedak dan bekatul bercampur menjadi satu 
sehingga disebut dengan dedak atau bekatul saja. Komposisi 
dedak padi pada pakan ayam pedaging dapat mencapai 20-
30% tanpa menurunkan penampilan produksi, tetapi apabila 
sampai mencapai 40% maka kecepatan pertumbuhan menurun 
(Permata, 2007).  

Bekatul memiliki kandungan nutrisi yang paling baik 
karena bekatul mengandung lebih banyak kulit ari yang 
memiliki kandungan energi yang tinggi. Bekatul juga 
mengandung lemak yang tinggi serta serat kasar yang rendah 
dibandingkan dedak padi. Tingkat palatabilitas bekatul lebih 
tinggi dibandingkan dedak padi sehingga mempengaruhi harga 
bekatul yang lebih tinggi. Dari 100% limbah padi yang 
dihasilkan, sekitar 70% adalah bekatul dan 30% adalah dedak 
padi. Kandungan zat nutrisi bekatul tertera pada Tabel 3. 
Tabel 3. Kandungan zat nutrisi bekatul 
Kandungan Zat Nutrisi Bekatul Dedak padi 
Bahan kering (%) 90 91 
Protein Kasar (%) 12,2 12,9 
Lemak kasar (%) 11 11,4 
Serat kasar (%) 7,44 12 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 3090 2980 
Sumber : National Research Council (NRC), 1994 

Harga bekatul relatif lebih murah dibandingkan 
dengan sumber energi lain, mempunyai kandungan protein 
yang lebih tinggi (sekitar 12-13%) dan tersedia dalam jumlah 
banyak. Kelemahan bekatul adalah kandungan energi relatif 
agak rendah (2980 Kkal/kg) dan mempunyai sifat mudah 
mengenyangkan. Oleh sebab itu dianjurkan tidak terlalu 
banyak menggunakan bekatul dalam campuran pakan. 
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Beberapa penelitian menyarankan maksimal di bawah 10% 
masih menunjukkan hasil yang optimal (Widodo, 2000).  
 
2.3 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah galur ayam rekayasa genetik 
yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas 
pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen 
pendek dan menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 
daging baik, dada lebih besar dan kulit licin (North and Bell, 
1990). Ayam pedaging merupakan ayam yang ditunjukan 
untuk menghasilkan daging, menggunakan pakan lebih efisien 
dan dapat tumbuh dengan cepat, sehingga  dapat dijual dalam 
waktu singkat. Ayam pedaging di Indonesia pada umumnya 
dipanen pada umur 5-6 minggu dengan berat antara 1,7-2,0 Kg 
(Scanes et al., 2004).  Ketersediaan berbagai macam strain 
ayam ras pedaging yang telah beredar di pasaran 
mempermudah peternak dalam menentukan pilihannya. 
Adapun jenis strain yang banyak beredar di pasaran yaitu 
Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohmann, Arbor arcres, 
Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Hypeco 
Broiler, Ross, H&N, Sussex, Bromo dan CP 707. Ciri  ciri 
strain lohmann ini adalah warna bulu putih, kulit kuning, 
jengger merah terang serta berkaki pendek dan besar. 
Pemeliharaan dalam waktu 35 hari dapat mencapai bobot 
hidup 1,7 kg/ekor (Iqbal dkk, 2012).   

Ayam pedaging atau yang lebih dikenal dengan ayam 
potong menempati posisi teratas sebagai ayam yang 
ketersediaannya cukup banyak, disusul ayam kampung, 
kemudian petelur afkir. Namun, karena permintaan daging 
ayam yang cukup tinggi, terutama pada saat tertentu yaitu 
menjelang puasa, menjelang lebaran, serta tahun baru, 
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menyebabkan pasokan daging dari ketiga jenis ayam penghasil 
daging tersebut tidak dipenuhi (Nuroso, 2009). 
 Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi 
dua periode, yaitu mulai umur 1-3 minggu disebut periode 
awal dan lebih dari 3 minggu disebut periode akhir.  
Sedangkan pada  ayam petelur dibagi menjadi empat periode, 
yaitu periode starter, grower, layer, dan finisher sehingga 
pemeliharaannya memang lebih lama (National Research 
Council, 1994). 
 

2.4 Kebutuhan Zat Nutrisi Ayam Pedaging 
 Zat nutrisi utama yang dipakai sebagai sumber energi 

yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini mensuplai sekitar 80% dari 
total yang dibutuhkan oleh unggas. Zat nutrisi yang digunakan 
sebagai sumber energi kedua yaitu lemak yang mensuplai 
sekitar 20% dari total energi yang diperlukan (Rizal, 2006). 
Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses 
pertumbuhan serta pembentukan jaringan dan organ tubuh, 
menyediakan asam amino dan menyediakan komponen 
tertentu dalam DNA. Ayam yang diberi pakan dengan 
kandungan protein rendah dapat mengakibatkan menurunnya 
laju pertumbuhan dan produksi  (Tillman dkk, 1984). Lemak 
berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi, penahan 
terhadap temperatur lingkungan yang tinggi, pelindung organ-
organ dalam tubuh terhadap benturan dari luar, membantu 
penyerapan vitamin A, D, E, K dan untuk meningkatkan 
palatabilitas pakan. Serat kasar dibutuhkan dalam jumlah kecil 
pada unggas untuk memperlancar pengeluaran feses. 
Penggunaan serat kasar pada ayam dibatasi antara 3-5% 
(Rizal, 2006). Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah 
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kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino esensial 
serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004).  Bobot 
badan, konsumsi pakan dan konversi pakan  ayam pedaging 
tertera pada Tabel 4. 
Tabel 4. Bobot badan, konsumsi pakan dan konversi  pakan 
ayam pedaging umur 1-5 minggu 

Umur 
(minggu) 

Bobot Badan 
(g/ekor/minggu) 

Konsumsi Pakan 
(g/ekor/minggu) 

Konversi 
Pakan 

1   146 133 0,89 
2   360 282 1,13 
3   653 467 1,33 
4 1025 673 1,49 
5 1460 849 1,64 

Sumber : NRC (1994) 
Menurut Wahju (2004), pada tahap pertama periode 

starter dengan umur 0-3 minggu ayam pedaging 
membutuhkan energi metababolis (EM) 3.080 Kkal/kg dengan 
protein antara 22-24%, sedangkan finisher dengan umur 4-6 
minggu membutuhkan energi metabolis sebesar 3.080-3.190 
Kkal/kg dengan protein antara 19-21%. Kebutuhan zat nutrisi 
ayam pedaging tertera pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kebutuhan zat nutrisi ayam pedaging 

Zat Nutrisi 
Kebutuhan Zat Nutrisi Ayam Pedaging 

Starter Finisher 
EM (Kkal/kg) 
PK (%) 
LK (%) 
SK (%) 
Ca (%) 
P (%) 

3.000 
22 
5-8 
3-5 

0,9-1,1 
0,7-0,9 

3.200 
20 
5-8 
3-5 

0,9-1,1 
0,7-0,9 

Sumber : NRC (1994) 
Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ayam 

pedaging adalah suhu lingkungan.  Apabila suhu diatas normal 
maka ayam dalam kondisi stres dan akan mengurangi 
kebutuhan pakannya (Leeson and Summers, 2000).  Menurut 
Appleby et al., (2004), suhu lingkungan normal dalam 
pemeliharaan ayam pedaging adalah 19-28oC, diatas suhu 
tersebut ayam pedaging akan mengalami cekaman dan 
melakukan proses hemeositosis dengan cara panting, sehingga 
mengurangi konsumsi pakan dan meningkatkan konsumsi air 
minum. 

 
2.5 Kebutuhan Pakan  dan Air Minum  

Tujuan utama pemberian pakan pada ayam adalah 
untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan. 
Pemberian pakan yang ideal adalah dengan menggunakan 
sistem ad libitum (selalu tersedia/tidak dibatasi). Pakan yang 
diberikan selain harus sesuai dengan kebutuhan ayam 
pedaging, juga harus memperhatikan jenis dan jumlah bahan 
pakan yang dibutuhkan, palatabilitas serta perhitungan hasil 



18 
 

produksi yang diharapkan (Siregar, 2008). Pemilihan bahan 
pakan ternak unggas untuk hidup pokok, produksi daging atau 
telur harus mengandung air, karbohidrat, protein, lemak dan 
minyak, vitamin serta feed additive dalam jumlah yang 
seimbang sesuai dengan kebutuhan tiap periode ayam 
(Banerjee, 1982). Pemberian pakan unggas dalam bentuk 
crumble dan pellet memiliki nilai konversi pakan yang lebih 
baik dibandingkan dengan pakan berbentuk mash, karena 
dapat mengurangi jumlah kehilangan pakan dalam litter 
(Scanes, et al., 2004). 

Air merupakan senyawa yang penting dalam tubuh 
makhluk hidup. Fungsi air diantaranya untuk mengatur suhu 
tubuh karena air bersifat mudah menguap,                               
mentransformasikan zat makanan dan metabolis dari semua sel 
dalam tubuh, membantu mempertahankan homeostatis dengan 
ikut dalam reaksi dan perubahan fisiologis yang mengontrol 
pH, tekanan osmotik dan konsentrasi elektrolit (Scoot et al., 
1982). Menurut Ensminger (1992), umumnya ayam pedaging 
mengkonsumsi air minum dua kali lebih banyak dari bobot 
pakan yang dikonsumsi. Konsumsi air minum tersebut juga 
akan meningkat pada saat ayam pedaging berada pada 
temperatur lingkungan yang tinggi (Leeson and Summer, 
2001). Jumlah kebutuhan air minum ayam pedaging umur 1-5 
minggu tertera pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Jumlah kebutuhan air minum ayam pedaging umur 1 -
5 minggu 

Minggu Kebutuhan air minum (ml/ekor/minggu) 
1 225 
2 480 
3 725 
4 1.000 
5 1.250 

Sumber : NRC (1994) 
 
2.6.   Imbangan Energi dan Protein  

Pemenuhan energi dan protein harus diperhatikan. 
Apabila energi tercukupi, tetapi bahan pembentuk jaringan 
tubuh dan produk masih kurang maka laju pertumbuhan dan 
produksi terganggu. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan 
keseimbangan antara tingkat energi dengan protein pakan 
sehingga penggunaan pakan menjadi lebih efisien 
(Kartasudjana, dkk, 2005). Ternak muda menyimpan energi 
terutama untuk membentuk protein, sedangkan ternak dewasa 
dalam bentuk lemak. Kelebihan energi digunakan untuk 
produksi susu, telur, kerja otot, dan produksi wool atau rambut 
(Tilman, dkk 1984). Imbangan energi dan protein pakan awal 
sebesar 132 dan pakan akhir memiliki imbangan energi dan 
protein sebesar 160.  Pakan yang baik harus memiliki 
keseimbangan komposisi protein, karbohidrat, lemak, dan 
mineral (Pond and Pond, 2000). 

Imbangan energi dan protein 130-160 memberikan 
pengaruh yang sama pada bobot badan (AEC, 1975). Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Widyani dan Prawirokusumo 
(2010) yang menggunakan pakan mengandung protein 20% 
dan energi metabolis 2.830 Kkal/kg (untuk periode starter) 
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dengan imbangan energi 141, sedangkan energi metabolis 
2.960 Kkal/kg dan protein 17,55 %  dengan imbangan energi 
169 (untuk periode finisher) menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata terhadap konsumsi pakan, bobot badan akhir dan 
konversi pakan. Energi diperlukan sebagai sumber kekuatan 
untuk hidup dan berproduksi. Kebutuhan energi pada ayam 
pedaging berdasarkan EM (energi metabolis), yaitu energi 
yang didapatkan dari energi bruto yang dikurangi dalam feses 
dan urine (Jull, 1979). 

   
2.7 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 
2.7.1 Konsumsi Pakan 
 Vohra (1983) menjelaskan bahwa konsumsi pakan 
adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi pakan yang 
tersisa. Faktor faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 
adalah latar belakang genetik ayam, energi yang terkandung 
pakan, suhu lingkungan, jenis lantai kandang, ketersediaan zat 
makanan dalam pakan, banyak sedikitnya nilai nutrisi yang 
hilang pada saat proses pencernaan, efek dari hormon, efek 
dari stres dan penyakit (Scott et,al.,1982). Rizal (2006) 
menyatakan bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi biasanya 
ditampilkan dalam gram per ekor per hari atau gram per ekor 
selama penelitian. Cara mendapatkan jumlah konsumsi dalam 
gram per ekor per hari yaitu dengan menghitung jumlah pakan 
yang diberikan dikurangi dengan jumlah pakan yang tersisa 
yang bisa diamati setiap hari atau seminggu. 

Wahju (2004) menyatakan bahwa ayam yang diberi 
pakan dengan kerapatan jenis yang rendah akan kesulitan 
dalam meningkatkan konsumsi pakan sebagai upaya 
memenuhi kebutuhan energi untuk pertumbuhan. Konsumsi 
pakan dipengaruhi oleh energi dalam pakan.  Sainsbury (1980) 



21 
 

menjelaskan bahwa pada umunya pemberian pakan yang 
paling baik untuk ayam pedaging adalah secara bebas atau 
secara ad libitum tanpa dibatasi dengan tujuan ayam pedaging 
setiap saat dapat memperoleh makanan yang cukup. Ayam 
mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. 
Sebelum kebutuhan energinya terpenuhi ayam akan terus 
makan. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 
yaitu kerapatan jenis (Hunton, 1995). Rumus Konsumsi pakan 
adalah sebagai berikut : 

 
-  

 
2.7.2  Bobot Badan Akhir 

Bobot badan Akhir merupakan laju pertumbuhan 
ayam yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Rizal (2006) 
menjelaskan bahwa protein mempunyai pengaruh sangat besar 
dalam bobot badan akhir jaringan tubuh ayam. Konsumsi 
protein yang lebih tinggi akan menghasilkan bobot badan 
akhir yang lebih cepat. Bobot badan akhir ayam juga untuk 
menilai respon ayam terhadap berbagi jenis pakan, 
lingkungan, dan tatalaksana yang diterapkan. Kecepatan bobot 
badan akhir dipengaruhi oleh genetik (strain), jenis kelamin, 
lingkungan kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi 
(Jull, 1982). 

Menurut Mihardja (1981), bobot badan akhir ayam 
broiler yang dipelihara selama 5 minggu berkisar antara 1.838 

 2.114 gram. Bobot badan akhir  digunakan sebagai 
penanganan dalam berproduksi. Bobot badan akhir yang cepat 
ini disebabkan oleh meningkatnya mutu genetik ayam 
pedaging dari waktu ke waktu. Sejalan dengan pendapat 
Endang dkk (2011), bobot badan akhir ayam pedaging berkisar  
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1.902-2.007 gram pada umur 5 minggu. Safalaoh (2006) 
menyatakan bahwa pertambahan bobot badan merupakan 
selisih antara bobot badan akhir dan bobot badan awal yang 
diukur dalam jangka waktu tertentu. Hal- hal  yang 
mempengaruhi bobot badan ayam pedaging diantaranya 
kualitas dan kuantitas pakan, cara pemberian pakan, dan suhu 
lingkungan. 

Kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan akan 
berpengaruh terhadap bobot badan akhir ayam pedaging. 
Adama et al., (2007) menyebutkan bahwa ayam pedaging 
yang diberi pakan berprotein tinggi (sampai tingkat tertentu) 
akan mempengaruhi bobot badan akhir. Kandungan protein 
dalam pakan sangat perlu diperhatikan untuk mencapai 
pertumbuhan ayam pedaging yang optimal. Sistem pemberian 
pakan juga dapat mempengaruhi bobot badan akhir ayam 
pedaging.   

 
2.7.3 Konversi Pakan 
 Konversi pakan merupakan perbandingan antara 
jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 
badan dalam waktu tertentu. Nilai konversi pakan dapat 
dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan yakni 
menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah 
pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan waktu tertentu, 
baik untuk produksi daging maupun telur (Anggorodi, 1994).  

Mardianto (2001) menjelaskan bahwa peningkatan 
angka konversi pakan dipengaruhi oleh fakor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal meliputi perbaikan genetik 
pada ayam pedaging, pola pertumbuhan ayam, perkembangan 
organ paru-paru dan jantung, luas permukaan mukosa saluran 
pencernaan yang tidak sebanding, bobot badan dan status 



23 
 

kesehatan. Faktor eksternal meliputi kualitas pakan, kualitas 
air minum dan kenyamanan lingkungan tempat ayam 
dipelihara. Konversi pakan dapat bervariasi tergantung pada 
umur ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta temperatur 
lingkungan. Kecepatan pertumbuhan merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi konversi pakan. Semakin rendah 
pertambahan bobot badan akan dapat meningkatkan konversi 
pakan (North, 1992). 

Konversi pakan pada ayam pedaging menunjukkan 
jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 
kilogram bobot badan. Hal ini diperoleh dengan membagi total 
berat pakan yang diberikan degan pertambahan bobot badan 
(Gillespie, 1992). Angka konversi pakan yang kecil berarti 
banyaknya pakan yang digunakan untuk menghasilkan satu 
kilogram daging semakin sedikit. Konversi pakan bervariasi 
tergantung dari bobot badan dan konsumsi pakan (North, 
1992). Adapun rumus untuk menghitung konversi pakan 
sebagai berikut: 

 
Konversi pakan = Konsumsi pakan (kg) 
                                  Bobot badan (kg) 
 

2.7.4 Indeks Produksi (IP) 
Menurut Arifin (1997), tingkat keberhasilan usaha 

ternak tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya nilai konversi 
pakan akan tetapi perlu juga dilihat indeks produksi. Indeks 
produksi dipengaruhi oleh bobot badan akhir, persentase ayam 
yang hidup, lama pemeliharaan dan konversi pakan. Nilai 
indeks produksi adalah perbandingan hasil yang dicapai 
selama periode pemeliharaan, semakin tinggi nilai produksi 
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menunjukkan pemeliharaan yang semakin baik (Sufriyanto 
dan Mohandas, 2005).  

Indeks produksi dipengaruhi oleh bobot badan, angka 
konversi dan pemeliharaan. indeks produksi merupakan hasil 
perkalian presentase ayam hidup dan bobot badan rataan 
dibagi konversi lama pemeliharaan. Indeks produksi (IP) 
merupakan kinerja produktivitas usaha peternakan ayam yang 
dinilai dari perbandingan daya hidup ayam dan rataan bobot 
badan sewaktu dipanen dengan konversi ransum dan rataan 
umur panen. Biaya ransum adalah biaya yang dikeluarkan per 
kg bobot badan per ekor yang diperoleh dari hasil perkalian 
konversi ransum dengan harga ransum per kg. IP (Indeks 
Produksi) merupakan indikator baik buruknya pengelolaan 
sebuah peternakan (Mardianto, 2001). IP yang semakin tinggi 
menunjukkan pengelolaan peternakan yang semakin baik. 
Menurut Bintang dan Nataamijaya (2005), nilai indeks 

sangat jelek), 121  140 (jelek), 141  160 (cukup), 161  180 
(baik), 181  200 (sangat baik) dan > 200 (istimewa).  
 



25 
 

BAB III. MATERI DAN METODE 
 
3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 
sampai dengan 25 Februari 2014 di Desa Kembiritan, 
Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Analisis 
kandungan zat nutrisi unsur pakan dilakukan di Laboratorium 
Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Brawijaya dan Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
Malang. 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging  

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging berumur 
14 hari yang diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama 
sebanyak 150 ekor strain Lohmann yang tidak dibedakan jenis 
kelaminnya (unsex) dan dipelihara selama 35 hari seperti yang 
tertera pada Lampiran 1. Rataan bobot badan awal Day Old 
Chick (DOC) pada penelitian ini adalah 47,31 ± 2,65 g/ekor 
dapat dilihat pada  Lampiran 2. Rataan bobot badan pada 
periode starter (umur 14 hari) adalah 348,3 ± 6,04g/ekor 
tertera pada Lampiran 3.  
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3.2.2.  Kandang dan Peralatan  
 Kandang yang digunakan sebanyak 30 unit kandang 
percobaan berbentuk battery  berukuran 100 x 100 x 50 dan 
dilengkapi tempat pakan, tempat minum, serta lampu listrik 18 
watt sebagai penerangan. Kandang dilengkapi brooder dan  
kanopi yang berfungsi sebagai pemanas suhu ruang. Setiap 
unit kandang ditempati 5 ekor ayam pedaging. Peralatan yang 
digunakan dalam penelitian adalah: 
a. Timbangan digital berkapasitas 5000 g dengan tingkat 

ketelitian 0,01g. 
b. Thermometer ruang untuk mengatur suhu lingkungan 

disekitar kandang. 
c. Peralatan dan perlengkapan kandang seperti tempat pakan 

dan tempat minum, dan sekat sebagai pembatas.  
d. Pemanas (brooder) menggunakan sumber energi panas 

kompor gas LPG (3 kg). 
e. Peralatan analisa perhitungan : kalkulator, program 

Microsoft Excel. 
f. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis proksimat 

bahan pakan. 
g. Peralatan kebersihan : desinfektan, formalin, sapu, lap dan 

ember.
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3.2.2 Nasi Aking, Jagung Giling, Bekatul dan 

Konsentrat    
Nasi aking yang digunakan selama penelitian berasal 

dari home industry Suka Maju Kecamatan Genteng, 
Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan jagung giling dan bekatul 
yang digunakan selama penelitian berasal dari Joyo Poultry 
Shop di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan 
konsentrat didatangkan dari PT. CJ Feed Jombang 
Indonesia,Tbk. Harga nasi aking Rp 2.000-Rp 2.500 per kg. 
Harga jagung giling yaitu berkisar antara Rp 4.000-Rp 4.500 
per kg. Harga bekatul Rp 3.500-Rp 4.500 per kg. Sedangkan  
harga pakan konsentrat Rp 6.000-Rp 6.500 per kg. 

 
3.2.3 Pakan Penelitian  

Perlakuan pemberian pakan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pakan yang disusun sendiri berdasarkan 
kebutuhan zat nutrisi  ayam pedaging periode starter sampai 
dengan finisher. Pakan periode starter diberikan mulai DOC 
sampai minggu ketiga, sedangkan pakan periode finisher 
diberikan mulai minggu ketiga sampai ayam pedaging 
dipanen. Pemberian pakan dan minum diberikan secara ad 
libitum. Bahan pakan yang digunakan untuk menyusun ransum 
antara lain nasi aking, jagung giling, bekatul dan konsentrat. 
Kandungan zat nutrisi pada pakan yang digunakan dalam 
penelitian ini tertera pada Tabel 7. Berdasarkan hasil 
perhitungan maka komposisi bahan pakan pada periode starter 
ditampilkan pada Tabel 8. Sedangkan untuk periode finisher 
tertera pada Tabel 9. 
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Tabel 7. Kandungan zat nutrisi bahan pakan dalam penelitian 

Zat Nutrisi 
Nasi 

Aking 
Jagung 
Giling 

Bekatul 
Konsentra
   SS - 38 

Protein Kasar 
(PK)%* 8.42 11,70 14,45 37 

Lemak Kasar  
(LK)* 

0,06 4,07 9,93 3 Min 

Serat Kasar   
(SK)* 

0,59 2,43 0,98 7 Max 

Karbohidrat %* 76,94 71,44 - - 
Abu %* 0,49 1,09 7,69 15 Max 
Kadar Air %* 14,09 11,7 - 12 Max 
Gross Energy 
(Kkal/kg)** 

3465,51 3857,85 4159,47 - 

Keterangan   :  (- ) tidak dilakukan analisis 
Sumber : Hasil Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang.(*) 
Hasil Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (**) 
Label Konsentrat Ayam pedaging produksi PT. CJ 
Feed Jombang Indonesia, Tbk. (***) 
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Tabel 8. Komposisi bahan pakan dan zat nutrisi pada pakan 
periode starter 

Bahan pakan 
Pakan Perlakuan 

       P0 P1 P2 P3 P4 
Jagung giling       60 60 60 60 60 
Konsentrat       40 40 40 40 40 
Bekatul       0 0 0 0 0 
Nasi aking       0 0 0 0 0 
Total    100 100 100 100 100 

Kandungan zat nutrisi berdasarkan perhitungan (%) 
Protein Kasar  (PK) 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 
Lemak Kasar 
(LK) 

3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 

Serat Kasar (SK) 4,258 4,258 4,258 4,258 4,258 
Bahan Kering 88,38 88,38 88,38 88,38 88,38 
Ca 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 
Phospor (P) Tersed 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
EM (Kkal/Kg) 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
Tabel 9. Komposisi bahan pakan dan zat nutrisi pada pakan 

periode finisher 

Bahan pakan 
Pakan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 
Jagung giling 60 60 60 60 60 
Konsentrat 30 30 30 30 30 
Bekatul 10 7,5 5 2,5 0 
Nasi aking 0 2,5 5 7,5 10 
Total 100 100 100 100 100 

Kandungan zat nutrisi berdasarkan perhitungan (%) 
Protein Kasar 
(PK) 

19,565 19,41425 19,2635 18,69175 18,962 

Lemak Kasar 
(LK) 

4,335 4,08825 3,8415 3,59175 3,348 

Serat Kasar 
(SK) 

3,656 3,64625 3,6365 3,59725 3,617 

Bahan Kering 88,252 88,21925 88,865 83,85825 88,121 
 
Ca 

1,156 1,16325 1,1705 1,17025 1,185 

Phospor (P) 
Tersedia 

0,676 0,67475 0,6735 0.66675 0,671 

EM (Kkal/Kg) 3148 3137,146 3126,293 2994,146 3104,586 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Percobaan dilakukan dengan perlakuan menggunakan nasi 
aking secara bertingkat seperti yang tertera pada Lampiran 4. 
Pakan perlakuan yang digunakan pada saat finisher sebagai 
berikut : 
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P0 : Pakan basal tanpa menggunakan nasi aking  
P1 : Pakan basal + 2,5% nasi aking pengganti bekatul  
P2 : Pakan basal + 5%  nasi aking pengganti bekatul  
P3 : Pakan basal + 7,5% nasi aking pengganti bekatul  
P4 : Pakan basal + 10% nasi aking pengganti bekatul  

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan 
terdiri dari 5 perlakuan dan 6 ulangan, sehingga terdapat 30 
unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 5 ekor ayam 
sehingga total ayam yang digunakan berjumlah 150 ekor.  

 
3.4 Variabel Penelitian  
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi: 

1. Konsumsi pakan adalah banyak pakan yang diberikan 
dikurangi sisa pakan (dapat  dikonsumsi seekor ayam 
sesuai dengan umur dan periode pemeliharaan) (Scott 
et al., 1992). 

2.  Bobot badan akhir  adalah laju pertumbuhan ayam 
yang dicapai dalam jangka waktu 35 hari. Bobot 
badan ayam dapat digunakan untuk menilai respon 
ternak terhadap berbagai jenis pakan, lingkungan dan 
tata laksana yang diterapkan (Sainsbury, 1980).   

3. Konversi pakan merupakan perbandingan antara 
jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan 
bobot badan dalam waktu tertentu. Semakin rendah 
nilai konversi pakan adalah semakin baik, karena 
konversi pakan yang rendah menunjukkan efisiensi 
penggunaan pakan yang baik.  

4. Indeks Produksi (IP) merupakan kinerja produktivitas 
usaha peternakan ayam yang dinilai dari perbandingan 
daya hidup ayam dan rataan bobot badan sewaktu 
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dipanen dengan konversi pakan dan rataan umur 
panen. IP dapat digunakan sebagai acuan berproduksi 
karena tidak hanya mempertimbangkan bobot badan 
akhir dan konversi pakan tetapi juga 
mempertimbangkan persentase jumlah ternak yang 
hidup dan lama pemeliharaan. Nilai IP lebih rendah 
dari standar maka sangat dianjurkan untuk dilakukan 
evaluasi terhadap penerapan manajemen pemeliharaan 
(Akil, 2007). 
Perhitungan IP berdasarkan rumus : 
 

IP =    

 
3.5  Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi 
dengan  program Microsoft Excel. Data dianalisis dengan 
menggunakan Sidik Ragam (Anova) dari Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan (5 x 6). 
Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka 
akan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan  (Steel and 
Torrie, 1992). Model matematik Rancangan Acak Lengkap 
menurut Yitnosumarto (1993) adalah sebagai berikut : 
   Yij ij 

Keterangan : Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke i 
ulangan ke  j 
  µ = Nilai tengah umum 
  ij = Pengaruh perlakuan ke  i 
            ij = Kesalahan (galat) percobaan pada 
perlakuan ke  i ulangan ke  j 
  i  = 1,2.................5 
    j = 1,2.................6 
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3.6 Batasan Istilah  

1. Bahan pakan alternatif : Bahan pakan pengganti yang 
berasal dari limbah pertanian, peternakan maupun 
industri. Syarat bahan pakan alternatif adalah bukan 
bahan pokok manusia, terjamin pasokannya, banyak 
terdapat disekitar kita, baik kualitasnya dan memiliki 
harga yang murah. 

2. Nasi aking adalah sisa nasi yang tidak termakan yang 
dibersihkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. 

3. Bekatul adalah hasil samping proses penggilingan 
padi yang berasal dari lapisan terluar beras yaitu 
antara butir beras dan kulit padi yang berwarna 
cokelat (bekatul sparator).  

4. Konsumsi protein didapat dari perhitungan konsumsi 
pakan per periode dikalikan dengan kandungan protein 
dalam pakan. 

5. Panting adalah peningkatan kecepatan respirasi 
sampai lebih dari 20 kali per menit. Aktivitas tubuh 
berkurang, makan sedikit, banyak minum untuk 
menurunkan suhu tubuh. 

6. Voluminous yaitu volume besar  tetapi berat ringan. 
7. Bekatul  : Rice Polishing 
8. Dedak Padi : Rice Bran 
9. Nasi aking : Rice Waste 
10. Hemeositosis : Dehidrasi 
11. Hemeostastis : Keseimbangan tubuh  

 



34 
 

 



35 
 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa 
rata-rata konsumsi pakan kumulatif ayam pedaging selama 
penelitian adalah 2695,37 g/ekor, sehingga lebih rendah 
dibandingkan standar konsumsi pakan ayam pedaging Strain 
Lohmann dari PT. Multi Brider Adirama yaitu 2886 g/ekor. 
Rendahnya konsumsi pakan disebabkan oleh suhu yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan ayam pedaging. Standar suhu ayam 
pedaging pada minggu pertama yang direkomendasikan oleh 
PT. Multi Breeder Adirama yaitu ± 35oC, untuk minggu kedua 
± 32-35oC dan untuk minggu ketiga ± 26-30oC. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa keadaan suhu kandang rata-
rata pada minggu pertama yaitu pagi 29,3oC, siang 30,7oC dan 
sore 29,9oC. Pada minggu kedua pagi 28,6oC, siang 30,4oC 
dan sore 29,6oC. Pada minggu ketiga pagi 23,6oC, siang 29oC 
dan sore 23,3oC.  

Rata-rata suhu kandang pada minggu keempat dan 
kelima tertera pada Lampiran 5. Suhu tersebut  menyebabkan 
terjadinya cekaman pada ayam pedaging. Rendahnya suhu 
kandang menyebabkan ayam pedaging lebih banyak 
mengeluarkan energi tubuhnya untuk beradaptasi dengan 
lingkungan. Rendahnya konsumsi pakan akan menurunkan 
konsumsi energi. Energi yang diubah menjadi panas tubuh 
akan dikeluarkan oleh ayam pedaging untuk mengatasi 
cekaman lingkungan kandang tersebut. Energi berpengaruh 
pada penampilan produksi ayam pedaging karena pakan yang 
dikonsumsi tidak digunakan untuk pertumbuhan, tetapi pakan 
yang digunakan untuk mengantisipasi cekaman yang ada pada 
lingkungan di sekitar kandang. Akibatnya bobot badan akhir 
yang dihasilkan lebih rendah dari standar penampilan produksi 
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ayam pedaging strain Lohmann. Pengaruh substitusi bekatul 
dengan tepung nasi aking terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging tertera pada Tabel 10. 
Tabel 10. Pengaruh substitusi bekatul dengan tepung nasi 

aking terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging 

  Variabel   
Perlakuan Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 
Bobot Badan 

Akhir (g/ekor) 
Konversi 

Pakan 
Indeks Produksi 

 
P0 
 

2652,67 ± 101,42 1332,67 ± 105,65 2,06  ± 0,28 188,82  ± 33,98 

P1 2570,83 ± 154,47 1356,80 ± 60,58 1,89 ±  0,09 205,45  ± 16,06 
     
P2 2763,67 ± 172,01 1434,97 ± 94,42 1,92 ±  0,04 213,86  ± 15,70 
     
P3 2823,83 ± 221,21 1434,17 ± 214,91 1,99 ±  0,22 211,21  ± 49,80 
     
P4 2665,83 ± 102,09 1379,90 ± 80,29 1,93 ±  0,05 204,64  ± 16,98 
 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Data pada Tabel 10 menjelaskan data konsumsi pakan 
pada masing masing perlakuan. Secara umum konsumsi 
pakan mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi 
yaitu Perlakuan P1, P0, P4, P2 dan P3. Konsumsi pakan 
terendah terjadi pada P1 dengan  level substitusi sebanyak 
2,5%, sedangkan  tertinggi pada P3 dengan level subtitusi 
sebanyak 7,5% bekatul oleh nasi aking. Konsumsi pakan yang 
sama terjadi pada P0 dan P4 dengan penambahan level 
substitusi 0% dan 10%. Konsumsi pakan P2 dan P3 lebih 
tinggi dibandingkan dengan perlakuan 0 (2763,67 ± 172,01), 
(2823,83 ± 221,21) dan (2652,67 ± 101,42), sedangkan 
konsumsi pakan P1 lebih rendah dibandingkan  dengan P0 
(Kontrol) yaitu (2570,83 ± 154,47) dan (2652,67 ± 101,42). 
Konsumsi pakan P4 hampir sama dengan P0 masing-masing 
(2665,83 ± 102,09). Konsumsi pakan P1 lebih rendah 
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dibandingkan dengan P0 (Kontrol) dikarenakan  semakin 
banyak penggunaan nasi aking dalam pakan ayam pedaging 
tidak memberikan pengaruh yang tidak nyata (P<0,05) 
terhadap konsumsi pakan seperti yang tertera pada Lampiran 
6. Substitusi nasi aking  terhadap bekatul yang paling baik 
terjadi di level 7,5% pada P3 dengan rataan persentase 
(2823,83 ± 221,21). Dapat disimpulkan bahwa nasi aking 
dapat digunakan sebagai pakan pengganti bekatul sesuai 
dengan P3. Hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa 
perbedaan kandungan EM antar masing-masing perlakuan  
yang terkandung dalam bahan pakan bekatul dan nasi aking 
dapat mempengaruhi konsumsi pakan seperti yang tertera pada 
Tabel 7. Bentuk fisik pakan juga berpengaruh terhadap 
palatabilitas dan berpengaruh terhadap konsumsi pakan ayam 
pedaging, dimana bentuk butiran lebih disukai dari pada 
bentuk mash. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan 
tingkat kebutuhan zat-zat makanan yang sesuai dengan 
kebutuhan ayam pedaging (Hunton, 1995). 

Konsumsi pakan perlakuan 3 (2823,83 ± 221,21) 
memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan 
konsumsi pakan pada penelitian Khusna (2011) yaitu sebesar 
(3244,40 ± 240,89) dengan penambahan level 60% nasi aking. 
Sejalan dengan pendapat North (1992) yang menyatakan 
bahwa kandungan energi dalam pakan akan menentukan 
jumlah konsumsi pakan pada ayam pedaging. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain kandungan 
zat makanan dalam pakan dan kerapatan jenis. Bila kandungan 
zat makanan dapat berupa energi, protein, lemak kasar dan 
serat kasar. Kandungan protein dan energi pakan sangat 
mempengaruhi jumlah konsumsi pakan karena energi dalam 
pakan adalah salah satu pembatas konsumsi. Menurut Scott et 
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al., (1992), energi dalam pakan berbanding terbalik dengan 
jumlah konsumsi pakan. Bila  kandungan energi tinggi maka 
konsumsi pakan rendah sebaliknya apabila energi dalam pakan 
rendah maka konsumsi pakan tinggi. 

 Selanjutnya menurut Hunton (1995), salah satu faktor 
yang mempengaruhi konsumsi pakan  yaitu kerapatan jenis. 
Kerapatan jenis pada setiap perlakuan semakin menurun baik 
periode starter sampai dengan periode finisher. Peningkatan 
konsumsi pakan juga disebabkan oleh kandungan serat pakan. 
Jika kandungan serat dalam pakan tinggi, maka ayam akan 
cepat merasa kenyang, karena serat juga bersifat benda ringan, 
tetapi volumenya besar (voluminous) dan akan mengembang 
jika terkena air sehingga ayam akan berhenti mengkonsumsi 
pakan.   

Fadilah (2005) menambahkan bahwa salah satu yang 
mempengaruhi besar kecilnya pertambahan bobot badan ayam 
pedaging adalah konsumsi pakan dan terpenuhinya kebutuhan 
zat makanan ayam pedaging. Maka konsumsi pakan 
seharusnya memiliki korelasi positif dengan pertambahan 
bobot badan. Soeparno (2005) menyatakan bahwa pakan yang 
mengandung protein tinggi dan dikonsumsi dalam jumlah 
yang banyak cenderung memberikan pertambahan bobot 
badan yang tinggi. Sedangkan pakan yang mengandung 
protein rendah dan dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit 
dapat menyebabkan pertambahan bobot badan yang rendah. 
Data rata-rata konsumsi energi (Kkal/kg) dan protein (g/ekor) 
hasil penelitian masing-masing tertera pada Tabel 11.
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Tabel 11. Konsumsi energi dan konsumsi protein selama 

penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi Energi  

(Kkal/ekor) 
Konsumsi Protein 

 (g/ekor) 

P0 7047,33 438,00 
P1 6766,30 418,73 
P2 7345,76 452,63 
P3 7227,43 450,44 
P4 6991,01 426,99 

 
Menurut Siregar (2008), ayam mengkonsumsi pakan 

untuk memenuhi kebutuhan energi dan ayam akan 
menghentikan konsumsi pakan apabila kebutuhan energi telah 
terpenuhi. Jumlah konsumsi energi dalam pakan yang berbeda 
antar masing-masing perlakuan menunjukkan bahwa energi 
berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Konsumsi pakan 
tertinggi pada perlakuan P3 dengan rataan presentase (2823 ± 
221,21) serta konsumsi energi dan protein berkisar (7227,43 
Kkal/ekor) dan (450,44 g/ekor). Hal ini dikarenakan 
kandungan EM dan protein kasarnya lebih rendah 
dibandingkan dengan P0, P1, P2 dan P4, sehingga untuk 
mencukupi kebutuhan energi dan proteinnya ayam 
mengkonsumsi pakan lebih banyak. 
 
4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Badan Akhir 

  Data pada Tabel 10 dapat menjelaskan data bobot 
badan akhir pada masing masing perlakuan. Secara umum 
bobot badan akhir mulai dari yang terendah sampai yang 
paling tinggi yaitu perlakuan P0, P1, P4, P3 dan P2. Bobot 
badan akhir terendah terjadi pada P0 level substitusi sebanyak 
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0% ,sedangkan  tertinggi pada P2 dengan level subtitusi 
sebanyak 5% bekatul oleh nasi aking.  Bobot badan yang 
hampir sama terjadi pada  perlakuan P0, P1, P4 dengan 
penambahan level substitusi  0%, 2,5%, 10%. Bobot badan 
akhir P3, P2 lebih tinggi dibandingkan dengan P0 (Kontrol) 
yaitu masing  masing (1434,97± 94,42), (1434,17 ± 214,17) 
dan (1332,67 ± 106,65). Sedangkan  bobot badan akhir P1 dan 
P4 lebih tinggi dibandingkan dengan P0 (Kontrol) yaitu 
(1356,80 ± 60,58), (1379, 90 ± 80,29) dan (1332,67 ± 105,65). 
P1 dan P4 lebih tinggi dibandingkan dengan P0 (Kontrol)  
dikarenakan  semakin banyak penggunaan nasi aking dalam 
pakan ayam pedaging tidak memberikan pengaruh yang tidak 
nyata (P<0,05) terhadap bobot badan akhir seperti yang tertera 
pada Lampiran 7. Substitusi nasi aking  terhadap bekatul yang 
paling baik terjadi di level 5% pada P2 dengan rataan 
persentas (1434,97 ± 94,42). Dapat disimpulkan bahwa nasi 
aking dapat digunakan sebagai pakan pengganti bekatul sesuai 
dengan perlakuan 2 bahwa energi yang terkandung dalam 
pakan berpengaruh pada kecepatan bobot badan akhir. Selain 
itu, konsumsi pakan pada P2 dan P3 lebih besar dari pada P0, 
P1 dan P4, sehingga nasi aking dapat digunakan sebagai pakan 
pengganti bekatul. Sesuai dengan pendapat Engberg et al. 
(2000), bobot badan akhir ayam pedaging yang mendapat 
perlakuan bentuk tepung lebih rendah diduga karena terdapat 
lebih banyak mikroorganisme patogen yang memanfaatkan zat 
makanan dalam usus halus sehingga mengganggu 
pertumbuhan ayam pedaging. Secara matematis, setelah 
diketahui konsumsi pakan dan bobot badan akhir maka dapat 
diketahui konversinya. Bobot badan akhir perlakuan P2 
(1434,97 ± 94,42) memiliki nilai yang lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai bobot badan akhir  pada penelitian 
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Khusna (2011) yaitu sebesar (1727,38 ± 95,08) dengan 
penambahan level 60% nasi aking. Berdasarkan Tabel 10 dan 
11 pada perlakuan P2 dengan konsumsi pakan yang cukup 
tinggi kedua setelah P3 dengan rataan bobot badan akhir 
(1434,97 ± 94,42), berbanding lurus dengan konsumsi energi 
dan protein sebanyak (7345,76 Kkal/ekor) dan (452,63 
g/ekor). Hal ini  dikarenakan kandungan protein kasar, EM 
(energi metabolis) dan lemak kasar yang cukup tinggi dalam 
pakan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi bobot 
badan akhir adalah konsumsi pakan dan penyerapan zat 
makanan dalam usus halus (Nuryanto, 2007). 

Selanjutnya menurut Broadbent (2005), bobot badan 
akhir dipengaruhi oleh tingkat konsumsi pakan dan zat nutrisi 
yang ada dalam pakan. Apabila ayam dalam kondisi normal, 
bobot badan akhir berbanding lurus dengan konsumsi pakan. 
Bobot badan akhir ayam jantan lebih besar dari ayam betina. 
Bobot badan akhir ayam jantan disesuaikan dengan aktifitas 
reproduksinya yang lebih berat, mengingat perbandingan 
populasi ayam jantan dibandingkan dengan ayam betina 
adalah 1:10 ekor. North (1992) menambahkan bahwa jumlah 
pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap bobot badan 
akhir ayam pedaging, dimana dengan konsumsi pakan yang 
rendah akan menghasilkan bobot badan akhir yang rendah, dan 
konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan bobot badan 
akhir yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan jika kandungan 
energi yang lebih tinggi dapat menurunkan konsumsi pakan. 
Ditinjau dari segi konsumsi protein, konsumsi protein periode 
starter semakin meningkat sebaliknya, pada periode finisher 
konsumsi protein justru semakin menurun. Konsumsi protein 
diperoleh berdasarkan tingkat konsumsi dan kandungan 
protein dalam pakan.  
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Asmarasari dan Suprijatna (2002) menyatakan bahwa 
sintesa protein untuk pertumbuhan selain dipengaruhi oleh 
ketersediaan energi, jumlah pakan yang dikonsumsi dan 
imbangan energi protein, juga dipengaruhi oleh nitrogen yang 
diserap. Konsumsi pakan yang tidak berbeda nyata 
menyebabkan nitrogen yang diserap relatif sama sehingga 
akan memberikan pengaruh yang sama juga pada pertumbuhan 
ayam pedaging. Vohra (1983) menyebutkan bahwa bobot 
badan akhir  ayam pedaging dipengaruhi oleh kesehatan ayam 
pedaging dan kualitas pakan yang diberikan. Kesehatan ayam 
yang baik dan pakan yang diberikan mempunyai kualitas yang 
baik, serta memiliki zat yang dapat membantu kinerja organ 
pencernaan dalam merombak pakan menjadi daging secara 
cepat, maka ayam akan dapat mencapai berat badan yang 
maksimal. Bobot akhir ayam pedaging sering dijadikan 
pedoman produksi dalam usaha peternakan ayam pedaging.  

Neisheim (1998) menambahkan bahwa bobot badan 
akhir yang maksimal dapat tercapai apabila kandungan energi 
dalam pakan cukup tinggi karena ayam pedaging memiliki 
kemampuan untuk mengontrol jumlah konsumsi pakan sesuai 
dengan kebutuhannya untuk menjaga konsistensi kandungan 
energi dalam tubuhnya. Kebutuhan asam amino dan protein 
untuk pertumbuhan ayam pedaging sangat penting. 
Kekurangan asam amino esensial atau protein akan 
menurunkan bobot badan akhir.  
 
4.3    Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi  Pakan 

Data pada Tabel 10 juga menjelaskan data konversi 
pada pada masing masing perlakuan. Secara umum konversi 
pakan mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi 
yaitu perlakuan P1, P2, P4, P3 dan P0. Konversi pakan 



43 
 

terendah terjadi pada P1 yaitu level substitusi sebanyak 2,5%, 
sedangkan tertinggi pada P0 dengan level subtitusi sebanyak 
0% nasi aking. Konversi pakan yang hampir  sama terjadi pada 
perlakuan 2, P4, P3 dengan penambahan level substitusi 
masing-masing sebesar 5%, 10%, 7,5%. Konversi pakan 
perlakuan 1 lebih rendah  dibandingkan dengan P0 (Kontrol) 
yaitu masing  masing (1,89 ± 0,28) dan (2,06 ± 0,28), 
sedangkan konversi pakan P2, P3, P4 lebih rendah 
dibandingkan dengan P0 (Kontrol) yaitu (1,92 ± 0,04), (1,93 ± 
0,05) dan (1,99 ± 0,22). Hal ini dapat terjadi dikarenakan 
semakin banyak penggunaan nasi aking dalam pakan ayam 
pedaging tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap bobot badan akhir seperti yang tertera pada Lampiran 
8. Substitusi nasi aking  terhadap bekatul yang paling baik 
terjadi di level 2,5% pada perlakuan P1 dengan rataan 
konversi pakan (1,89 ± 0,28) dikarenakan kandungan EM 
(energi metabolis), serat kasar, dan protein kasar pada pakan 
perlakuan P1 cukup tinggi berpengaruh pada konsumsi pakan 
kumulatif yang rendah, namun menghasilkan bobot badan 
akhir yang tinggi sehingga berakibat pada konversi pakan 
yang rendah. Konversi pakan pada perlakuan P1 yang paling 
baik dilihat dari kandungan nutrisi seperti protein kasar, serat 
kasar, dan EM (energi metabolis) yang cukup tinggi 
mengakibatkan konsumsi pakan, energi dan proteinnya rendah 
seperti yang tersaji pada Tabel 9. Ayam akan terpenuhi 
kebutuhan energi dan proteinnya jika kandungan nutrisi dalam 
pakan tercukupi. Kelebihan energi ini mengakibatkan 
konsumsi pakan, energi dan protein juga rendah seperti yang 
tertera pada Tabel 11. Bobot badan akhir akan meningkat jika 
kebutuhan energi dan protein telah tercukupi, sehingga 
konversi pakan yang dihasilkan akan lebih rendah seperti yang 
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tertera pada Tabel 10.  Dapat disimpulkan bahwa nasi aking 
dapat digunakan sebagai pakan pengganti bekatul sesuai 
dengan perlakuan P1.  

Gillespie (1992) menyebutkan bahwa konversi pakan 
pada ayam pedaging menunjukkan jumlah pakan yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram bobot badan. 
Menurut North (1992), konversi pakan bervariasi tergantung 
dari bobot badan dan konsumsi pakan. Konsumsi pakan dan 
bobot badan yang relatif sama menghasilkan konversi pakan 
yang relatif sama. Konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain, bangsa ayam, kecepatan pertumbuhan, 
produksi telur, kandungan energi dan protein pakan, strain, 
kesehatan ayam dan temperatur lingkungan serta tipe lantai, 
panjang dan intensitas cahaya, sirkulasi kandang, dan 
kandungan amonia dalam kandang.  

Card and Nesheim (1979) menyatakan bahwa nilai 
konversi pakan berhubungan dengan biaya produksi 
khususnya biaya pakan, karena semakin tinggi konversi pakan 
maka biaya pakan akan meningkat karena jumlah pakan yang 
dikonsumsi untuk menghasilkan bobot badan dalam jangka 
waktu tertentu semakin tinggi. Nilai konversi pakan yang 
tinggi menunjukkan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 
menaikkan bobot badan dan efisiensi pakan yang semakin 
rendah. Faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi adalah 
palatabilitas.   Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, rasa, tekstur 
dan warna pakan yang diberikan. 

Arifin (1997) menambahkan bahwa untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan pakan perlu diperhatikan 
beberapa hal seperti tempat pakan dan tempat minum harus 
sesuai dengan jumlah ayam yang dipelihara, memperhatikan 
sirkulasi udara dalam kandang, mengontrol suhu kandang, 
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memperhatikan manajemen pemberian pakan, melakukan 
program kesehatan dan pengadaan program seleksi. Nilai 
konversi pakan merupakan parameter yang penting sebagai 
tinjauan ekonomis biaya pakan. Semakin rendah nilai konversi 
pakan akan semakin menguntungkan, hal ini disebabkan 
semakin sedikit ransum yang diberikan untuk menghasilkan 
berat badan tertentu (Soeharsono, 1977). 

Tobing (2004) menyebutkan semakin sehat ayam 
pedaging yang dipelihara maka semakin baik konversi pakan 
dan jumlah pakan yang dikonsumsi juga meningkat. 
Peningkatan konsumsi dan konversi pakan bertujuan untuk 
memperoleh berat badan yang maksimal. Namun pada saat 
udara panas kebutuhan air lebih cenderung meningkat 
dibandingkan pada musim hujan. Akibatnya ayam tidak terlalu 
banyak mengkonsumsi pakan. Udara dingin sangat 
mempengaruhi konsumsi pakan. Pakan yang dikonsumsi lebih 
banyak digunakan untuk mempertahankan suhu badan dari 
pada diubah menjadi daging.  

4.4.    Pengaruh Perlakuan  Terhadap Indeks Produksi 
(IP) 
Data pada Tabel 10 dapat menjelaskan data indeks 

produksi pada pada masing masing perlakuan. Secara umum 
konversi pakan mulai dari yang terendah sampai yang paling 
tinggi yaitu perlakuan P0, P4, P1, P3 dan P2. Indeks produksi 
terendah terjadi pada P0 level substitusi sebanyak 0%, 
sedangkan  tertinggi pada P2 dengan level subtitusi sebanyak 
5% bekatul oleh nasi aking. Indeks produksi yang hampir 
sama terjadi pada P2, P3 dengan penambahan level substitusi  
5% dan 7,5%. Indeks produksi yang hampir sama terjadi pada 
P1 dan P4 dengan penambahan level substitusi 2,5% dan 10%. 
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa efek substitusi 
bekatul dengan tepung nasi aking dalam pakan memberikan 
pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap indeks produksi (IP) 
pada periode starter sampai dengan finisher seperti yang 
tertera pada Lampiran 9. Hal ini disebabkan karena bobot 
badan akhir ayam pedaging yang semakin meningkat dan nilai 
konversi pakan yang semakin baik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai indeks produksi (IP) yang paling 
baik yaitu pada perlakuan P2 (213,86 ± 15,70) dan P3 (211,21 ± 
49,80).  Perlakuan P2 dan P3 merupakan pakan dengan 
perlakuan nasi aking 5% (50% sebagai pengganti bekatul) dan 
pakan perlakuan menggunakan nasi aking 7,5% (75% sebagai 
pengganti bekatul). Indeks produksi yang tertinggi pada 
perlakuan P2 (213,86 ± 15,70) berawal dari kandungan nutrisi 
pakan perlakuan P2 yang cukup tinggi dilihat dari protein 
kasar, serat kasar, lemak kasar dan EM seperti yang tertera 
pada Tabel 9. Kondisi ini memberikan pengaruh yang positif 
pada konsumsi pakan,  bobot badan akhir dan konversi pakan 
seperti yang tertera pada Tabel 10. Pengaruh positif dari ketiga 
variabel tersebut mengakibatkan indeks produksi menjadi 
meningkat. Peningkatan level pemberian nasi aking dapat 
menurunkan nilai IP. Semakin tinggi nilai IP maka semakin 
efektif dan efisien serta semakin berhasil usaha peternakan 
tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Santoso dan 
Sudaryani (2009), setelah melakukan budidaya saatnya 
peternak memanen ayam. Panen tidak terlalu ditentukan oleh 
umurnya, tetapi lebih ditentukan kondisi di lapangan. Adapun 
penanganan hasil usaha meliputi beberapa langkah yaitu 
pemanenan, penimbangan, pengisian delivery order (DO), 
perhitungan indeks produksi dan perhitungan laba/rugi. Hasil 
kinerja selama ini sudah berjalan dengan baik sehingga tidak 
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perlu dilakukan evaluasi. Salah satu cara yang digunakan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam usaha ternak 
adalah dengan menghitung indeks produksi. Tingginya nilai IP 
tersebut menandakan suatu pemeliharaan ayam pedaging yang 
dilakukan suatu peternakan sudah cukup efisien dan efektif. 
Tingginya nilai IP ini dapat disebabkan karena konversi pakan 
dan bobot badan yang baik. 

Menurut Arifin (1997), tingkat keberhasilan usaha 
ternak tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya nilai konversi 
pakan akan tetapi perlu juga dilihat indeks produksinya. 
Indeks produksi dipengaruhi oleh bobot badan akhir, 
presentase ayam yang hidup, lama pemeliharaan dan konversi 
pakan. Standar indeks produksi ayam pedaging adalah 200. 
Semakin tinggi indeks produksi maka semakin baik performan 
ayam pedaging tersebut.  

Akil (2007) menambahkan bahwa indeks produksi  
untuk ayam pedaging dengan bobot badan 1,8 kg dan 1,7 kg 
berurut-turut adalah 297 dan 298. Nilai IP terdiri dari beberapa 
kategori yaitu 181-200 tergolong standart, 201-220 tergolong 
baik, 221-240 tergolong sangat baik dan sangat memuaskan 
jika nilai IP sebesar 241-249. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  

bahwa penggunaan tepung  nasi  aking sebagai substitusi 
bekatul dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 
penampilan produksi. Penambahan tepung nasi aking  sampai  
10%  dalam  pakan  (100%  sebagai  pengganti  bekatul) dapat 
diberikan tanpa menimbulkan efek negatif terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging antara lain konsumsi 
pakan, bobot badan akhir, konversi pakan dan indeks produksi 
(IP). 

 

5.2.  Saran  
Disarankan melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menambahkan bahan pakan lain guna memenuhi kekurangan 
protein kasar dan lemak kasar misalnya ditambahkan dengan 
bungkil kedelai, tepung ikan sebagai sumber protein dan 
sumber lemak dapat ditambahkan dengan  minyak. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan awal DOC 
ayam pedaging yang digunakan selama 
penelitian (g/ekor) 

Ayam ke - Bobot badan ( gram ) ( x ) (x- x ) (x- x )2 
1 50 2,69 7,22 
2 50 2,69 7,22 
3 41 -6,31 39,86 
4 47 -0,31 0,10 
5 45 -2,31 5,35 
6 46 -1,31 1,72 
7 46 -1,31 1,72 
8 45 -2,31 5,35 
9 44 -3,31 10,98 
10 42 -5,31 28,23 
11 41 -6,31 39,86 
12 50 2,69 7,22 
13 48 0,69 0,47 
14 47 -0,31 0,10 
15 45 -2,31 5,35 
16 48 0,69 0,47 
17 42 -5,31 28,23 
18 49 1,69 2,84 
19 44 -3,31 10,98 
20 52 4,69 21,96 
21 47 -0,31 0,10 
22 44 -3,31 10,98 
23 45 -2,31 5,35 
24 48 0,69 0,47 
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Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan awal  DOC 
ayam pedaging yang digunakan selama 
penelitian (g/ekor) (Lanjutan) 

Ayam ke - Bobot badan ( gram ) ( x ) (x- x ) (x- x )2 
25 45 -2,31 5,35 
27 50 2,69 7,22 
28 45 - 2,31 5,35 
29 47 -0,31 0,10 
30 49 1,69 2,84 
31 44 -3,31 10,98 
32 50 2,69 7,22 
33 45 -2,31 5,35 
34 47 -0,31 0,10 
35 48 0,69 0,47 
36 48 0,69 0,47 
37 44 -3,31 10,98 
38 50 2,69 7,22 
39 52 4,69 21,96 
40 47 -0,31 0,10 
41 49 1,69 2,84 
42 45 -2,31 5,35 
43 46 -1,31 1,72 
44 44 -3,31 10,98 
45 46 -1,31 1,72 
46 52 4,69 21,96 
47 51 3,69 13,59 
48 50 2,69 7,22 
49 49 1,69 2,84 
50 42 -5,31 28,23 
51 44 -3,31 10,98 
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 Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan awal  DOC 
ayam pedaging yang digunakan selama 
penelitian (g/ekor) (Lanjutan) 

Ayam ke - Bobot badan ( gram ) ( x ) (x- x ) (x- x )2 
52 49 1,69 2,84 
53 49 1,69 2,84 
54 47 -0,31 0,10 
55 46 -1,31 1,72 
56 50 2,69 7,22 
57 52 4,69 21,96 
58 49 1,69 2,84 
59 51 3,69 13,59 
60 52 4,69 21,96 
61 43 -4,31 18,60 
62 46 -1,31 1,72 
63 52 4,69 21,96 
64 50 2,69 7,22 
65 41 -6,31 39,86 
66 42 -5,31 28,23 
67 49 1,69 2,84 
68 51 3,69 13,59 
69 50 2,69 7,22 
70 46 -1,31 1,72 
71 46 -1,31 1,72 
72 47 -0,31 0,10 
73 48 0,69 0,47 
74 43 -4,31 18,60 
75 45 -2,31 5,35 
76 44 -3,31 10,98 
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 Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan awal  DOC 
ayam pedaging yang digunakan selama 
penelitian (g/ekor) (Lanjutan) 

Ayam ke - Bobot badan ( gram ) ( x ) (x- x ) (x- x )2 
77 41 -6,31 39,86 
78 47 -0,31 0,10 
79 48 0,69 0,47 
80 47 -0,31 0,10 
81 43 -4,31 18,60 
82 41 -6,31 39,86 
83 44 -3,31 10,98 
84 44 -3,31 10,98 
85 50 2,69 7,22 
86 44 -3,31 10,98 
87 49 1,69 2,84 
88 46 -1,31 1,72 
89 51 3,69 13,59 
90 52 4,69 21,96 
91 48 0,69 0,47 
92 50 2,69 7,22 
93 51 3,69 13,59 
94 52 4,69 21,96 
95 51 3,69 13,59 
96 47 -0,31 0,10 
97 50 2,69 7,22 
98 51 3,69 13,59 
99 52 4,69 21,96 
100 47 -0,31 0,10 
101 49 1,69 2,84 
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 Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan awal  DOC 
ayam pedaging yang digunakan selama 
penelitian (g/ekor) (Lanjutan) 

Ayam ke - Bobot badan ( gram ) ( x ) (x- x ) (x- x )2 
102 46 -1,31 1,72 
103 46 -1,31 1,72 
104 45 -2,31 5,35 
105 44 -3,31 10,98 
106 47 -0,31 0,10 
107 47 -0,31 0,10 
108 44 -3,31 10,98 
109 51 3,69 13,59 
110 52 4,69 21,96 
111 50 2,69 7,22 
112 51 3,69 13,59 
113 49 1,69 2,84 
114 48 0,69 0,47 
115 47 -0,31 0,10 
116 52 4,69 21,96 
117 49 1,69 2,84 
118 47 -0,31 0,10 
119 48 0,69 0,47 
120 47 -0,31 0,10 
121 44 -3,31 10,98 
122 41 -6,31 39,86 
123 42 -5,31 28,23 
124 43 -4,31 18,60 
125 46 -1,31 1,72 
126 52 4,69 21,96 
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Lanjutan 1. Koefisien keragaman bobot badan awal  DOC 
ayam pedaging yang digunakan selama penelitian 
(g/ekor) (Lanjutan) 

Ayam ke - Bobot badan ( gram ) ( x ) (x- x ) (x- x )2 
127 48 0,69 0,47 
128 52 4,69 21,96 
129 48 0,69 0,47 
130 40 -7,31 53,48 
131 47 -0,31 0,10 
132 50 2,69 7,22 
133 52 4,69 21,96 
134 49 1,69 2,84 
135 52 4,69 21,96 
136 51 3,69 13,59 
137 47 -0,31 0,10 
138 52 4,69 21,96 
139 41 -6,31 39,86 
140 49 1,69 2,84 
141 51 3,69 13,59 
142 46 -1,31 1,72 
143 51 3,69 13,59 
144 46 -1,31 1,72 
145 52 4,69 21,96 
146 46 -1,31 1,72 
147 44 -3,31 10,98 
148 45 -2,31 5,35 
149 51 3,69 13,59 
150 40 -7,31 53,48 

 7097 1570,27 

x  47,31 10,47 
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Standart deviasi rata-rata (Sd) 

X X
 

 
Koefisien Keragaman (KK) 

x
 

Kesimpulan : Ayam pedaging yang digunakan dalam 
penelitian dapat dikatakan seragam karena 
memiliki koefisien keragaman kurang dari 
10%. 
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Lampiran 2. Bobot badan awal ayam pedaging yang 
digunakan selama penelitian (g/ekor) 

Perlakuan Ulangan Berat Awal 
DOC (gr) 

Rataan Berat 
Awal   DOC (gr) 

PO 

U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 

46,6 
44,6 
46,2 
47,0 
45,8 
48,4 

46,4 

P1 

U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 

46,6 
48,2 
46,0 
48,8 
47,0 
50,8 

47,9 

P2 

U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 

46,4 
47,6 
45,8 
45,4 
44,4 
48,4 

46,3 

P3 

U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 

50,4 
49,4 
46,0 
48,2 
49,0 
48,6 

48,6 

P4 

U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 

43,2 
48,0 
50,0 
48,0 
49,2 
45,2 

47,3 

Jumlah                   1419,4 
X             47,31 

     2,65 
Koefisien     5,6 



68 
 

Standart deviasi rata-rata (Sd) 
 

X X  
 

 
     
 
Koefisien Keragaman (KK) 

x
 

Kesimpulan : Ayam pedaging yang digunakan dalam 
penelitian dapat dikatakan seragam karena 
memiliki koefisien keragaman kurang dari 
10%. 
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Lampiran 3. Rata-rata bobot awal ayam pedaging periode 
starter (umur 14 hari) yang digunakan selama 
penelitian (g/ekor) 

Perlakuan Ulangan ABW (g) 

 
 

P0 
 
 

Rataan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

352 
360 
350 
370 
361 
355 
358 

 
 

P1 
 
 

Rataan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

320 
342 
351 
347 
361 
310 

338,5 

 
 

P2 
 
 

Rataan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

350 
332 
335 
345 
352 
345 

342,8 

 
 

P3 
 
 

Rataan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

345 
340 
361 
355 
350 
340 

348,5 

 
 

P4 
 
 

Rataan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

355 
340 
361 
367 
370 
349 

353,7 
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Jumlah Total =  10449 

Rataan           =  348,3 

Standart deviasi rata-rata (Sd) 

X X  
 

 
     
 
Koefisien Keragaman (KK) 

x
 

Kesimpulan : Ayam pedaging yang digunakan dalam 
penelitian dapat dikatakan seragam karena 
memiliki koefisien keragaman kurang dari 
10%.
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Lampiran 4. Proses pemberian pakan berbagai  perlakuan  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pakan 
Starter Konsentrat 40% + Jagung  60% 

Pakan 
Finisher P 0 =    Jagung         60% 

             Konsentrat  30% 
             Bekatul        10%  
             Nasi Aking   0% 

P 1 =    Jagung         60% 
             Konsentrat  30% 
             Bekatul        7,5%  
             Nasi Aking   2,5% 

P 3 =    Jagung         60% 
             Konsentrat  30% 
             Bekatul        2,5%  
             Nasi Aking  7,5% 

P 2 =    Jagung         60% 
             Konsentrat  30% 
             Bekatul        5%  
             Nasi Aking  5% 

P 4 =    Jagung         60% 
             Konsentrat  30% 
             Bekatul        0%  
             Nasi Aking  10% 
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Lampiran 5. Data suhu didalam kandang selama penelitian  
   Suhu 0C  

Tanggal Hari Pagi Siang Sore 
21 Januari 2014 1 30 31 31 
22 Januari 2014 2 29 30 30 
23 Januari 2014 3 30 30 29 
24 Januari 2014 4 28 31 29 
25 Januari 2014 5 30 32 31 
26 Januari 2014 6 30 29 30 
27 Januari 2014 7 28 32 29 

Rata-rata  29,3 30,7 29,9 
28 Januari 2014 8 29 30 30 
29 Januari 2014 9 29 29 30 
30 Januari 2014 10 28 30 29 
31 Januari 2014 11 29 30 30 
1 Februari 2014 12 28 31 30 
2 Februari 2014 13 29 32 29 
3 Februari 2014 14 28 31 29 

Rata-rata  28,6 30,4 29,6 
4 Februari 2014 15 25 31 21 
5 Februari 2014 16 22 25 22 
6 Februari 2014 17 21 30 23 
7 Februari 2014 18 28 30 24 
8 Februari 2014 19 22 29 25 
9 Februari 2014 20 25        29    21 
10 Februari 2014 21 22        29    27 

Rata-rata  23,6  29,0   23,3 
 
 



74 
 

Lampiran 5. Data suhu didalam kandang selama penelitian 
(Lanjutan)  

   Suhu0C  
Tanggal Hari Pagi Siang Sore 

12 Februari 2014 23 23 31 25 
13 Februari 2014 24 27 34 30 
14 Februari 2014 25 26 23 21 
15 Februari 2014 26 29 31 22 
16 Februari 2014 27 26 33 28 
17 Februari 2014 28 21 30 28 
Rata-rata   25,4 30,3 26,0 
18 Februari 2014 29 23 31 29 
19 Februari 2014 30 29 28 21 
20 Februari 2014 31 27 32 23 
21 Februari 2014 32 25 32 29 
22 Februari 2014 33 29 30 25 
23 Februari 2014 34 25 33 23 
24 Februari 2014 35 28 30 27 
Rata-rata   26,6 30,9 25,3 
Jumlah   1040,9 1179,4   1046,7 
Rata-rata   26,69 30,24   26,84 
Sd   2,82 2,05 3,39 
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Lampiran 6. Konsumsi pakan kumulatif ayam pedaging 
selama penelitian (g/ekor) 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 2530 2693 2962 2850 2637 13672 

2 2794 2646 2891 3000 2670 14001 

3 2579 2382 2775 2574 2705 13015 

4 2693 2748 2461 3010 2709 13621 

5 2592 2563 2752 2524 2789 13220 

6 2728 2393 2741 2985 2485 13332 

Jumlah 15916 15425 16582 16943 15995 80861 

Rataan 2652,67 2570,83 2763,67 2823,83 2665,83 
Sd 101,42 154,47 172,01 221,21 102,09 

 
Analisis ragam  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   

             (80861)2 
       =       
                5x6 
 
       =   217950044 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = -  

         = (2530)2+(2794)2+........ + (2485)2  217950044 

         = 851694,97 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =  -  
        = (159162 + ................+ 159952)  217950044 
          6 
        = 236235,8 
          
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT - JKP  

        = 851694,97 - 236235,8  

        = 615459, 17 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = JKperlakuan / dbperlakuan  

       = 236235,8 / 4  

                  = 59058,95 
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Kuadrat Tengah Galat Percobaan  

KT Galat Percobaan  =   JK Galat Percobaan / db Galat Percobaan 

                    =  615459, 17 / 25 

    =  24618,37  

F Hitung  =  KT perlakuan / KT Galat Percobaan   

 = 59058,95 / 24618,37 

 = 2,398979 

SK db JK KT F hit F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 4 236235,8 59058,95 2,398979 2,75871 4,17742 

Galat 25 615459,17 24618,37 
   

Total  29 851694,97 
    

Keterangan : F Hitung < F Tabel (0,05) menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan perbedaan pengaruh  
yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap konsumsi 
pakan kumulatif 
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Lampiran 7. Analisis statistik bobot badan akhir (g/ekor) ayam 
pedaging selama penelitian 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 1361 1407 1517 1541 1352 7178 

2 1495 1368 1483 1672 1316 7333 

3 1244 1392 1462 1109 1434 6641 

4 1393 1412 1250 1631 1407 7093 

5 1296 1311 1459 1319 1494 6878 

6 1207 1251 1439 1363 1277 6537 

Jumlah 7996 8141 1810 8635 8279 41661 

Rataan 1332,67 1356,80 1434,97 1439,17 1370,90  
Sd 105,65 63,58 94,42 214,91 80,29  

 
Analisis ragam  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  
          (41661)2 
     =   
            5x6 
      
     =  57854630,7 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = -  

        = (1361)2 + (1495)2 + ......... + (1277)2  57854630,7 
 
       = 437301 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =  -  
         = (79962+ ................+ 82792)   57854630,7 
   6 
         = 53533,64 
    
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT- JKP 

        = 437301 - 53533,64 

        =  383767 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = JKperlakuan / dbperlakuan  

  = 53533,64/ 4  

                        = 13383,41 
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Kuadrat Tengah Galat Percobaan  

KT Galat Percobaan  =   JK Galat Percobaan / db Galat Percobaan 

                  =  383767 / 25 

    =  15350,69 

F Hitung  =  KT perlakuan / KT Galat Percobaan   

 = 13383,41 / 15350,69 

 = 0,871844 

Keterangan : F Hitung < F Tabel (0,05) menunjukkan bahwa 
 perlakuan memberikan perbedaan pengaruh  
yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap bobot 
badan akhir 

  

SK db JK KT F hit F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 4 53533,64 13383,41 0,871 2,758 4,177 

Galat 25 383767 15350,69    

Total  29 437301     
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Lampiran 8. Konversi pakan kumulatif ayam pedaging  selama 
penelitian 

Ulangan Perlakuan Jumlah P0 P1 P2 P3 P4 
1 1,86 1,91 1,95 1,85 1,94 9,51 
2 1,87 1,93 1,94 1,80 2,02 9,56 
3 2,07 1,71 1,89 2,32 1,88 9,87 
4 1,93 1,94 1,96 1,84 1,92 9,59 
5 2,00 1,95 1,87 1,91 1,87 9,60 
6 2,60 1,91 1,90 2,20 1,95 10,56 

Jumlah 12,33 11,35 11,51 11,92 11,58 58,69 
Rataan 2,06 1,89 1,92 1,99 1,93 

Sd 0,28 0,09 0,04 0,22 0,05 
Analisis ragam  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

              (58,69)2 
       =       
                5x6 
      = 114,82 
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =  

        = (1,86)2 + (1,87)2 + ............ + (1,95)2  114,82  

        = 0,79 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =   
         = (12,332 + ................+ 11,582)  114,82 
   6 
         = 0,10 
   
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT- JKP  

        = 0,79  0,10 

        = 0,69 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = JKperlakuan / dbperlakuan  

       = 0,10/ 4  

                  = 0,025 

Kuadrat Tengah Galat Percobaan  

KT Galat Percobaan  =   JK Galat Percobaan / db Galat Percobaan 

                    = 0,69 / 25 

    =  0,028  
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F Hitung  =  KT perlakuan / KT Galat Percobaan   

 = 0,025/ 0,028 

 = 0,89 

Keterangan : F Hitung < F Tabel (0,05) menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh  

yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap konversi 

pakan Kumulatif  

  

SK db JK KT F hit F (0,05) F(0,01) 
Perlakuan 4 0,10 0,025 0,89 2,75871 4,17742 

Galat 25 0,69 0,028 
Total  29 0,79 
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Lampiran 9. Data analisis statistik perhitungan indeks 
produksi (IP) kumulatif selama penelitian 

Ulangan Perlakuan jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

1 209,1 210,4 222,3 238,0 199,2 1079,0 

2 228,4 202,5 218,4 265,4 186,1 1100,8 

3 171,7 232,6 221,0 136,3 217,9 979,5 

4 206,3 208,0 182,2 253,2 209,3 1059,1 

5 185,1 192,1 222,9 197,3 228,3 1025,6 

6 132,4 187,2 216,4 177,1 187,0 900,0 

Jumlah 1132,9 1232,7 1283,2 1267,3 1227,8 6144,0 

Rataan 188,82 205,45 213,86 211,21 204,64 

Sd 33,98 16,06 15,70 49,80 16,98 
 
Analisis ragam  

Faktor Koreksi (FK)   

FK =  

              (6144,0)2 
       =       
                5x6 
 
       = 1258273 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = -  

        = (209,1)2 + (228,4)2 + ........... + (187,0)2  1258273 

        = 24415,0 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =  -  
         = (1132,92 + ................+ 1227,82)  1258273 
   6 
         = 2274,49 
    
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG  = JKT- JKP 

         = 24415,0  2274,49 

         = 22140,5 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan = JKperlakuan / dbperlakuan  

       = 2274,49/ 4  

                  = 568,6225 
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Kuadrat Tengah Galat Percobaan  

KT Galat Percobaan  =   JK Galat Percobaan / db Galat Percobaan 

                   = 22140,5 / 25 

   =  885,6208 

F Hitung  =  KT perlakuan / KT Galat Percobaan   

 = 568,6225/885,6208 

 = 0,642061 

Keterangan : F Hitung < F Tabel (0,05) menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan perbedaan pengaruh  
yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap indeks 
produksi.  

SK Db JK KT F hit F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 4 2274,49 568,6225 0,642 2,758 4,177 

Galat 25 22140,5 885,6208 

Total 29 24415,0 


