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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data hasil penelitian mengenai pengaruh 

penambahan tepung jahe merah, kunyit dan meniran 

terhadap kecernaan zat makanan ayam pedaging dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap kecernaan protein, 

kecernaan lemak, AME dan AMEn ayam 

pedaging. 

Perla-
kuan 

Variabel 

Kecernaan 
protein (%) 

Kecernaan 
lemak (%) 

AME  
(Kkal/Kg) 

AMEn  
(Kkal/Kg) 

P0 64,7 + 1,3 a 70,4 + 1,3 2.924,2 + 26,1 2.903,7 + 25,9 
P1 70,3 + 2,4b 73,1 + 1,68 2.989,39 + 26,68 2.966,98 + 26,77 
P2 65,6+ 3,1 a 71,1 + 8,91 2.972,26 + 56,64 2.950,91 + 55,70 
P3 67,2 + 2,1 ab 71,1 + 1,61 2.973,98 + 39,33 2.952,21 + 38,82 
P4 67,8 + 1,7 ab 71,3 + 2,80 2.979,19 + 41,86 2.957,36 + 41,31 
P5 67,9 + 0,7 ab 71,4 + 3,47 2.979,56 + 25,18 2.957,40 + 25,13 

Keterangan : Superskrip  yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P < 0,05). 

4.1. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Kecernaan 

Protein 

 Pengaruh perlakuan terhadap kecernaan protein 

dari hasil pengamatan selama penelitian ditampilkan 
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pada Tabel 4.  Dapat diketahui dari tabel nilai kecernaan 

protein dari yang tertinggi sampai yang terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P0 (64,77 + 1.31) %, P1 

(70,37 + 2.46) %, P5 (67,96 + 0.70) %, P4 (67,85 + 1.76) 

%, P3 (67,28 + 2.13) dan P2 (65,65 + 3.10) %. Dilakukan 

analisa statistik untuk mengetahui perbedaan perlakuan 

terhadap kecernaan protein. 

 Hasil perhitungan analisa statistik pada Lampiran 

11 menunjukkan perlakuan memberikan pengaruh 

berbeda nyata (P < 0,05) terhadap kecernaan protein 

ayam pedaging. Hal ini disebabkan karena adanya 

penambahan kombinasi tepung jahe, kunyit dan meniran. 

Kandungan minyak atsiri pada jahe merah dan kunyit 

merangsang sekresi getah pankreas yang mengandung 

enzim protease, amilase dan lipase yang berperan dalam 

mencerna protein, karbohidrat dan lemak. Meniran 

sebagai antibiotik alami berperan menekan pertumbuhan 

bakteri patogen. Yang, Iji dan Choct (2009) menyatakan 

bahwa antibiotik dalam pakan  dapat menurunkan potensi 

bakteri patogen sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. 
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 Yuniarty, Muslimi dan Zain (2011) menyatakan 

kunyit mengandung kurkumin dan minyak atsiri mampu 

meningkatkan nafsu makan yang menyebabkan konsumsi 

pakan ayam pedaging meningkat. Menurut Setyanto dkk., 

(2012) minyak atsiri dari jahe merangsang enzim pada 

saluran pencernaan sehingga pakan menjadi lebih mudah 

untuk dicerna.  

 Sukemi, Sjofjan dan Djunaedi, 2013 menyatakan 

bahwa penambahan fitobiotik tepung meniran 0,8 % 

tanpa enkapsulasi  dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap kecernaan protein. 

Penambahan kunyit dosis sedang setara 250 mg 

kurkumin/kg pakan tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap kecernaan bahan kering, kecernaan protein dan 

energi metabolis (Sinurat, Purwadaria, Bintang, Ketaren, 

Bermawie, Raharjo dan Rizal, 2009). Penggunaan 

campuran tepung kunyit dan jahe pada level 0,6 % tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap kecernaan protein, 

energi metabolis semu dan energi metabolis semu 

terkoreksi nitrogen (Aimmah dkk., 2011).  
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Penentuan kecernaan dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar zat-zat yang dikandung makanan ternak 

yang dapat diserap untuk kebutuhan pokok, pertumbuhan 

dan produksi. Kecernaan dapat dipengaruhi oleh spesies 

hewan, pengolahan bahan pakan dan  pengaruh gabungan 

bahan pakan. Kecernaan  juga dipengaruhi oleh laju 

perjalanan makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik 

bahan makanan, komposisi ransum, perbandingan dari 

zat makanan lainnya, jenis kelamin, umur dan strain 

(Sukaryana dkk., 2011). 

 

4.2. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Kecernaan 

Lemak  

Pengaruh perlakuan terhadap kecernaan lemak 

dari hasil pengamatan selama penelitian ditampilkan 

pada Tabel 4. Dapat diketahui dari Tabel 4 nilai 

kecernaan lemak dari yang tertinggi sampai yang 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P1 (73,15 + 1,68) 

%, P5 (71,41 + 3,47) %, P4 (71,34 + 2,80) %, P3 (71,19 

+ 1,61) %, P2 (71,08 + 8,91) % dan P0 (70,45 + 1,31) %. 
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 Data yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan 

bahwa pemberian antibiotik maupun kombinasi TJKM 

sedikit meningkatkan kecernaan lemak. Hasil 

perhitungan analisa statistik pada Lampiran 12 

menunjukkan perlakuan memberikan pengaruh tidak 

berbeda nyata (P>0,05). Nilai kecernaan lemak pada 

perlakuan P1 lebih tinggi dari perlakuan  P5, P4, P3, P2 

dan P0. Hal ini menunjukkan penggunaan antibiotik 

dapat bekerja lebih optimal dibandingkan dengan 

kominasi tepung jahe merah, kunyit dan meniran.  

Meningkatnya nilai kecernaan lemak pada pakan 

perlakuan dengan penambahan antibiotik (P1) diduga 

penggunaan antibiotik dalam pakan dapat menekan 

pertumbuhan bakteri patogen sehingga bakteri non 

patogen lebih berperan dalam saluran pencernaan. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Yang et al (2009) menyatakan 

bahwa antibiotik dalam pakan  dapat meningkatkan 

kesehatan dan performan unggas dengan menurunkan 

potensi bakteri patogen sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. Sukaryana 
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dkk (2011) menyatakan bahwa kecernaan dapat 

dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan, spesies 

hewan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan pakan, 

pengaruh gabungan bahan pakan dan gangguan saluran 

pencernaan.   

4.3. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Apparent 

Metabolizable Energy 

 Pengaruh perlakuan terhadap AME dari hasil 

pengamatan selama penelitian ditampilkan pada Tabel 4. 

Dapat diketahui dari Tabel 4 nilai AME dari yang 

tertinggi sampai yang terendah berturut-turut yaitu 

perlakuan P1 (2.989,39 + 26,68) kkal/kg, P5 (2.979,56 + 

25,18) kkal/kg, P4 (2.979,19 + 41,86) kkal/kg, P3 

(2.973,98 + 39,33) kkal/kg, P2 (2.972,26 + 56,64) 

kkal/kg dan P0 (2.924,29 + 26,13) kkal/kg. Dilakukan 

analisa statistik untuk mengetahui perbedaan perlakuan 

terhadap  AME. 

Data yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan 

bahwa pemberian antibiotik maupun campuran TJKM 

sedikit meningkatkan AME. Hasil perhitungan analisa 
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statistik pada Lampiran 13 menunjukkan perlakuan 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Nilai energi metabolis pada perlakuan P1 lebih tinggi 

dari perlakuan  P5, P4, P3, P2 dan P0. Hal ini 

menunjukkan penggunaan antibiotik sintetis dapat 

bekerja lebih optimal dibandingkan dengan kombinasi 

tepung jahe merah, kunyit dan meniran. Meningkatnya 

nilai energi metabolis diduga penggunaan antibiotik 

dalam pakan dapat menekan pertumbuhan bakteri 

patogen sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

bakteri non patogen. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Yang et al (2008) yang menyatakan antibiotik dalam 

pakan  dapat meningkatkan kesehatan dan performan 

unggas dengan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang 

menguntungkan dengan menurunkan potensi bakteri 

patogen. Antibiotik dalam pakan berpengaruh terhadap 

mikroflora usus pada fisiologi pencernaan. Penggunaan 

campuran tepung kunyit dan jahe pada level 0,6 % tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap kecernaan protein, 

energi metabolis semu dan energi metabolis semu 

terkoreksi nitrogen (Aimmah dkk., 2011). Sukemi, 
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Sjofjan dan Djunaedi, 2013 menyatakan bahwa 

penambahan fitobiotik tepung meniran 0,8 % tanpa 

enkapsulasi  dalam pakan tidak memberikan perbedaan 

yang nyata terhadap energi metabolis. Djunaidi dan 

Natsir (2003) menyatakan bahwa semakin banyaknya zat 

makanan di dalam tubuh yang diakibatkan oleh 

peningkatan penyerapan zat makanan akan lebih efektif 

diubah menjadi energi. 

 

4.4. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Apparent 

Metabolizable Energy corrected Nitrogen 

Pengaruh perlakuan terhadap AMEn dari hasil 

pengamatan selama penelitian ditampilkan pada Tabel 4. 

Dapat diketahui dari tabel nilai AMEn dari yang tertinggi 

sampai yang terendah berturut-turut yaitu perlakuan P1 

(2.966,98 + 26,77) kkal/kg, P5 (2.957,40 + 25,13) 

kkal/kg, P4 (2.957,36 + 41,31) kkal/kg, P3 (2.952,21 + 

38,82) kkal/kg, P2 (2.950,91 + 55,70) kkal/kg, P0 

(2.903,79 + 25,97) kkal/kg. Dilakukan analisis statistik 

untuk mengetahui perbedaan perlakuan terhadap AMEn. 
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Hasil perhitungan analisa statistik pada Lampiran 

14 menunjukkan perlakuan memberikan pengaruh tidak 

berbeda nyata (P > 0,05) terhadap energi metabolis 

terkoreksi nitrogen. Hal ini dikarenakan kandungan 

protein setiap pakan perlakuan hampir sama atau iso 

protein pada masing-masing perlakuan. Menurut 

Anggorodi (1994) menyatakan bahwa ternak per individu 

dari spesies yang sama memiliki perbedaan dalam setiap 

mencerna setiap macam pakan yang diberikan. Djunaidi 

dan Natsir (2003) menyatakan bahwa semakin 

banyaknya zat makanan di dalam tubuh yang diakibatkan 

oleh peningkatan penyerapan zat makanan akan lebih 

efektif diubah menjadi energi. Saputra, Djunaidi dan 

Sjofjan (2014) menyatakan bahwa penambahan fitobiotik 

meniran pada level 1,6 % tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap energi metabolis semu terkoreksi 

nitrogen. Menurut  Aimmah dkk., (2011) penggunaan 

campuran tepung kunyit dan jahe pada level 0,6 % tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap kecernaan protein, 

energi metabolis semu dan energi metabolis semu 

terkoreksi nitrogen. 
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Nilai retensi nitrogen juga dipengaruhi oleh 

kemampuan ternak dalam mencerna protein, dimana N-

protein yang  dioksidasi dalam tubuh ekskresikan melalui 

ekskreta dalam bentuk asam urat.  Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Widodo (2010) yang menyatakan bahwa 

ekskresi nitrogen terjadi akibat oksidasi protein atau 

asam amino. Ekskresi nitrogen yang diekskresikan 

berupa asam urat pada unggas  lebih banyak terjadi pada 

protein yang memiliki kualitas lebih rendah.   


