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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to determine utilization 

of bay leaf meal (Syzygium polyanthum Walp) in feed on 

quality of broiler carcass. The materials used for this research 

were bay leaf meal and 80 unsexed 15-days old Lohmann MB 

202 broiler with average body weight 307.725 ± 22.17 g/head. 

Method was experimental with five treatmens and four 

replications, each replication consisted of four broiler 

chickens. The treatments consisted of P0 = control feed, P1 = 

basal feed + bay leaf meal 1%, P2 = basal feed + bay leaf meal 

2%, P3 = basal feed + bay leaf meal 3%, P4 = basal feed + bay 

leaf meal 4%. The variables measured were carcass 

percentage, weight of abdominal fat, organ visceral weights 

and breast meat cholesterol of broiler. Data obtained in this 

study were analyzed by analysis of variance (ANOVA) of the 

Completely Randomized Design, if there was a significant 

effect it would be tested by Duncan's Multiple Range Test. 

The result showed that addition of bay leaf meal in feed didn’t 

give significant effect (P>0.05) on carcass percentage, weight 

of abdominal fat, organ visceral weights but showed a 

significant influence (P<0.01) on breast meat cholesterol of 
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broiler. It can be concluded that adding of bay leaf meal to 

reduce on breast meat cholesterol but didn’t influence other 

quality of broiler carcass. It can be used as much as 4 % in 

feed to reduce breast meat cholesterol of broiler carcass. 

Keywords: bay leaf meal, feed, carcass quality, broiler  
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RINGKASAN 

 

Daun salam (Syzygium polyanthum Walp) bersifat alami 

dan memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti minyak 

atsiri, saponin, tanin, flavonoid, triterpenoid, alkaloid, 

seskuiterpenoid dan eugenol. Daun salam yang masih muda 

biasanya digunakan untuk penyedap masakan sedangkan 

bagian daun salam yang sudah tua dimanfaatkan sebagai 

bahan pakan unggas. Penggunaan tepung daun salam dalam 

pencampuran pakan khususnya ayam pedaging diharapkan 

dapat melancarkan proses metabolisme di dalam tubuh. 

Pemanfaatan tepung daun salam dalam pakan mengandung 

senyawa bioaktif yang dapat meningkatkan kualitas karkas 

sehingga menghasilkan produk dengan perlemakan yang 

rendah dan bebas dari residu antibiotik.  

Penelitian dilaksanakan selama 35 hari yaitu mulai 

tanggal 25 Desember 2014 hingga 28 Januari 2015 di Dusun 

Karangmloko, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk 
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mengetahui pengaruh pemanfaatan tepung daun salam 

(Syzygium polyanthum Walp) dalam pakan terhadap 

persentase karkas, bobot lemak abdominal, organ dalam dan 

kolesterol ayam pedaging. Hasil penelitian diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi bagi akademisi dan 

peternak tentang bahan alami dari daun salam (Syzygium 

polyanthum Walp) sebagai imbuhan pakan unggas dalam 

bentuk tepung yang dapat digunakan untuk menunjang 

kualitas karkas meliputi peningkatan persentase karkas serta 

dapat menurunkan berat lemak abdominal, organ dalam dan 

kolesterol ayam pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah daun 

salam dan ayam pedaging umur 15 hari menggunakan strain 

Lohman MB 202 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia yang 

tidak dibedakan jenis kelamin (unsexed) sebanyak 80 ekor. 

Proses pemeliharaan dilakukan selama 35 hari. Rataan bobot 

badan yang digunakan sekitar 307,725 ± 22,17 g/ekor dengan 

nilai koefisien keragaman sebesar 7,204%. Kandang yang 

digunakan adalah kandang litter sebanyak 20 petak kandang. 

Pakan yang digunakan adalah pakan basal tanpa antibiotik. 

Tepung daun salam yang digunakan diperoleh dari UPT. 

Materia Medika Batu. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah percobaan lapang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penambahan tepung daun 

salam dalam pakan sebanyak 5 perlakuan dan 4 ulangan, 

sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap 1 unit percobaan 

terdiri dari 4 ekor ayam. Perlakuan tersebut adalah P0 = pakan 

basal tanpa penambahan daun salam, P1 = Pakan basal + 

tepung daun salam 1%, P2 = Pakan basal + tepung daun salam 

2%, P3 = Pakan basal + tepung daun salam 3%, P4 = Pakan 

basal + tepung daun salam 4%. Variabel yang diamati meliputi 
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persentase karkas, lemak abdominal, organ dalam dan 

kolesterol daging dada ayam pedaging. Data hasil penelitian 

ditabulasi dengan program Microsoft Excel dan selanjutnya 

dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari RAL 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan apabila terdapat 

perbedaan, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dalam 

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

terhadap persentase karkas, lemak abdominal dan organ dalam 

serta memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kadar kolesterol ayam pedaging. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah Pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium 

polyanthum Walp) dalam pakan dapat menurunkan kolesterol 

daging dada walaupun tidak memberikan pengaruh terhadap 

kualitas daging pada variabel yang lain. Level penambahan 

tepung daun salam (Syzygium polyanthum Walp) sebesar 4 % 

merupakan hasil terbaik terhadap kolesterol daging dada. 

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut dengan teknologi 

pengolahan lain seperti metode ekstraksi atau juicing dengan 

tujuan lebih mengefisiensikan penggunaan daun salam serta 

level penggunaan yang lebih tinggi untuk menghasilkan 

kualitas karkas lebih maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan terhadap konsumsi protein hewani terus-

menerus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 

pertambahan jumlah penduduk yang pesat, peningkatan 

pendapatan masyarakat dan perkembangan pengetahuan 

masyarakat tentang gizi dan berpengaruh langsung terhadap 

jumlah konsumsi berbagai jenis bahan pangan dan bahan 

sumber protein salah satunya daging ayam. Kondisi terhadap 

permintaan ayam pedaging untuk dikonsumsi masyarakat 

tersebut harus dipenuhi oleh para peternak. Survey Sosial 

Ekonomi Nasional  (2013) menyatakan bahwa rataan 

konsumsi karkas daging ayam perkapita pada tahun 2009 

hingga 2013 mengalami peningkatan berturut-turut, yaitu 

3,076; 3,546; 3,650; 3,494 dan 3,650 kg dengan rataan 

pertumbuhan mencapai 4,60%. 

Peternakan ayam pedaging mengalami peningkatan 

berkaitan dengan semakin banyaknya permintaan komoditas 

ternak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi 

masyarakat. Ayam pedaging merupakan salah satu komoditas 

ternak penghasil daging. Ayam tersebut mempunyai daging 

yang memiliki tekstur halus, empuk, harga yang relatif murah 

dan siklus pemeliharaan yang singkat. Pemeliharaan ayam 

pedaging dari umur satu hari (DOC) sampai panen hanya 

membutuhkan waktu yang singkat. Keberhasilan usaha ayam 

pedaging sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama antara lain 

bibit, pakan dan manajemen. Pertumbuhan ayam pedaging 

yang cepat selalu diikuti dengan sistem pencernaan yang 
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bekerja secara optimal. Ayam pedaging memerlukan pakan 

yang berkualitas tinggi untuk mengoptimalkan 

pertumbuhannya sehingga produktivitas ayam pedaging dapat 

meningkat. 

Pakan merupakan faktor terbesar yang memiliki 

konstribusi 60-70% dari total biaya produksi dalam usaha 

peternakan khususnya ayam pedaging. Biaya produksi dapat 

ditekan apabila efisiensi pakan yang diberikan meningkat. 

Pakan ternak cenderung memiliki harga yang meningkat akan 

tetapi ketersediaannya bersifat terbatas. Mengingat hal tersebut 

perlu dicari teknologi alternatif untuk memperbaiki kualitas 

dan kuantitas daging sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

pakan ayam pedaging. Salah satu caranya adalah pemanfaatan 

bahan pakan berupa daun salam (Syzygium polyanthum Walp) 

dalam pakan ternak. Daun salam diberikan dalam bentuk 

tepung untuk memudahkan pemberian kepada ternak. 

Penggunaan tepung daun salam dengan pencampuran pakan 

ayam pedaging diharapkan dapat melancarkan proses 

metabolisme di dalam tubuh ayam pedaging yang dapat dilihat 

dari persentase karkas, lemak abdominal, organ dalam dan 

kolesterol yang dihasilkan.  

Salam (Syzygium polyanthum Walp) merupakan 

tumbuhan herbal (alami) yang dapat bermanfaat selain sebagai 

penyedap masakan juga dapat digunakan sebagai tanaman 

obat. Pada bagian daunnya dapat digunakan sebagai obat-

obatan (diare, diabetes, gangguan pencernaan, menurunkan 

kolesterol dan lemah lambung). Menurut Salam, Fatahilah, 

Sunarti dan Isroli (2013) bahwa tanaman herbal  sering  

digunakan  sebagai  feed additive  untuk  menunjang  

produktivitas ternak  unggas  karena  memiliki  kemampuan 

untuk mengurangi dampak stress lingkungan dan tidak 
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menimbulkan residu bagi tubuh ternak maupun manusia jika  

dikonsumsi secara berlebihan. Daun salam (Syzygium 

polyanthum Walp) merupakan jenis tanaman obat-obatan 

tradisional yang banyak tersebar di Indonesia, namun 

penggunaannya untuk ternak unggas belum optimal. Pohon 

salam ini mudah ditemukan di sekitar pekarangan rumah 

sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan alami pada ternak, khususnya ayam pedaging. Daun 

salam sudah lebih aman dikonsumsi biasanya bagian daun 

salam yang masih muda digunakan untuk penyedap masakan. 

Sedangkan daun salam yang sudah tua masih belum dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh manusia sehingga digunakan 

sebagai alternatif bahan pakan ternak dalam bentuk tepung. 

Salah satu masalah dalam karkas ayam pedaging adalah 

kandungan lemak yang tinggi yang perlu ditanggulangi agar 

dapat menghasilkan produk yang aman dan sehat untuk 

dikonsumsi. Laju pertumbuhan yang cepat pada ayam 

pedaging selalu diikuti perlemakan yang cepat. Penimbunan 

lemak akan semakin meningkat dengan peningkatan bobot 

badan. Perlemakan yang tinggi ini disebabkan karena ayam 

pedaging mempunyai nafsu makan yang tinggi, sedangkan 

sifat gerakannya lambat sehingga energi yang dikonsumsi dari 

pakan diubah menjadi lemak yang disimpan dalam abdominal 

(perut) dan di bawah kulit. Hal ini menjadi masalah bagi 

konsumen yang menginginkan daging ayam dengan 

perlemakan yang rendah dan kualitas daging bebas dari residu 

antibiotik. Upaya menghasilkan produk peternakan yang sehat, 

maka diperlukan pemanfaatan daun salam yang tua dan 

bersifat alami dengan senyawa bioaktif yang mampu 

meningkatkan kualitas karkas. Wiryawan, Luvianti, Hermana 

dan Suharti (2007) menyatakan bahwa suplementasi daun 
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salam sampai taraf 3% sebagai antibakteri Eschericia coli 

dapat meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan, serta menekan tingkat kematian ayam pedaging. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

yang diharapkan dapat diterapkan pada peternakan-peternakan 

ayam pedaging sehingga menghasilkan kualitas karkas yang 

baik dengan menggunakan daun salam (Syzygium polyanthum 

Walp) bentuk tepung sebagai bahan pakan pada ayam 

pedaging. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil rumusan 

masalah yaitu bagaimana pengaruh dari pemanfaatan tepung 

daun salam (Syzygium polyanthum Walp) dalam pakan 

terhadap kualitas karkas yang meliputi persentase karkas, 

bobot lemak abdominal, organ dalam dan kolesterol ayam 

pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium polyanthum Walp) 

dalam pakan terhadap kualitas karkas meliputi persentase 

karkas, bobot lemak abdominal, organ dalam dan kolesterol 

ayam pedaging. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi akademisi dan peternak tentang 

bahan alami dari daun salam (Syzygium polyanthum Walp) 
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sebagai bahan pakan unggas dalam bentuk tepung yang dapat 

digunakan untuk menunjang kualitas karkas. 

1.5 Kerangka Pikir 

Ayam pedaging merupakan salah satu jenis ternak yang 

banyak dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan 

protein hewani. Ayam pedaging ini memiliki pertumbuhan 

yang cepat dan hasil budidaya teknologi maju, sehingga 

memiliki sifat-sifat ekonomi yang menguntungkan. 

Produktivitas ayam pedaging dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan, pertambahan berat badan dan konversi pakan 

(Fahrurozi, Tantalo dan Santosa, 2014). 

Pakan merupakan salah satu faktor penting yang 

memiliki komponen biaya terbesar dalam sistem produksi 

peternakan ayam pedaging. Pencapaian produktivitas yang 

optimal banyak dipengaruhi oleh kelengkapan nutrisi pakan 

yang dikonsumsi. Kesadaran masyarakat akan kesehatan 

pangan semakin hari akan semakin meningkat. Masalah yang 

dihadapi saat ini dalam usaha pemeliharaan unggas seperti 

ayam pedaging adalah masih tingginya kualitas daging yang 

menggunakan antibiotik sehingga dapat membahayakan 

kesehatan saat dikonsumsi. Menurut Van den Bogaard, 

London, Driesen and Stobberingh (2001), penggunaan 

antibiotik mengakibatkan diproduksinya produk metabolit 

dalam bentuk residu antibiotik dan dapat terakumulasi ke 

dalam produk ternak seperti daging dan jaringan tubuh. 

Tanaman herbal (alami) dapat memberikan efek yang 

baik terhadap pertumbuhan atau pertambahan bobot ayam 

serta toksisitas yang rendah terhadap karkas maka diharapkan 

tanaman obat tersebut ke depannya dapat digunakan sebagai 

bahan pakan ayam pedaging. Tanaman alami memiliki 
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kandungan zat aktif untuk mencegah dan menyembuhkan 

penyakit. Tanaman alami yang digunakan sebagai bahan 

pakan ke dalam pakan ayam pedaging adalah daun salam 

dengan dilakukan proses dalam bentuk tepung. Pemberian 

daun salam dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 

kerja organ pencernaan, merangsang keluarnya getah pankreas 

yang mengandung enzim amilase, lipase dan protease. Sari, 

Syahlani dan Haryadi (2009) menyatakan bahwa penggunaan 

fitobiotik yang bersifat herbal mengarah pada terbentuknya 

produk daging ayam organik pada ternak ayam pedaging, 

sehingga menghindari pemakaian obat-obatan antibiotik yang 

menyebabkan residu pada daging ayam. Wiryawan, dkk. 

(2007) menambahkan bahwa penambahan tepung daun salam 

mencapai 2% dan 3% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen di dalam saluran pencernaan sehingga meningkatkan 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan. 

 Penggunaan tepung daun salam di dalam pakan 

memiliki keterbatasan yaitu tingginya serat kasar dan adanya 

zat antinutrisi seperti tanin dan saponin yang dapat mengikat 

nutrisi untuk pertumbuhan ayam pedaging. Namun dengan 

keterbatasan tersebut, daun salam mempunyai kelebihan yaitu 

adanya kandungan senyawa bioaktif. Kandungan daun salam 

terdiri dari saponin, tanin, flavonoid dan minyak atsiri 0,05% 

yang terdiri dari sitral dan eugenol (Nuratmi, Winarno dan 

Sundari, 1998). Bintang, Sinurat, Purwadaria, Togatorop, 

Rosida, Hamid dan Saulina (2001) menunjukkan pemberian 

tanaman herbal seperti lidah buaya mengandung senyawa 

bioaktif yang menyebabkan cenderung meningkatkan 

persentase karkas. Menurut Dong, Gao, Tong, Jia, Sa and 

Zhang (2007) melaporkan bahwa pemberian polysavone 

(tepung alfafa), yang merupakan senyawa sejenis saponin 
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dapat menyebabkan berkurangnya deposisi lemak abdominal 

dan meningkatkan kekebalan tanpa mempunyai pengaruh 

negatif terhadap performa ayam pedaging. Pratikno (2011) 

menyatakan bahwa pemberian kunyit dalam pakan 

mengandung minyak atsiri dapat mencegah keluarnya asam 

lambung secara berlebihan, akan membantu mengurangi 

pekerjaan usus halus yang terlalu berat dalam menciptakan 

pencernaan zat makanan. Penyerapan zat makanan yang 

berlangsung secara optimal akan mempengaruhi keaktifan 

kerja organ tersebut, terutam hati yang berperan dalam proses 

metabolisme zat makanan. 

 Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan  

kimia  yang  terdapat  dalam  daun  salam  adalah  saponin,  

triterpenoid, flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin dan minyak 

atsiri yang terdiri dari sesquiterpen, lakton dan fenol dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif pencegahan terjadinya 

dislipidemia,  khususnya  dalam  penurunan  kadar trigliserida 

dalam darah. Kadar trigliserida dalam batas normal akan 

menurunkan konsentrasi very low density lipoprotein (VLDL) 

yang kemudian mencegah resiko deposit pada arteri, 

peningkatan tekanan darah dan gangguan pada jantung 

(Situmorang dan Kartasurya, 2013). Penelitian tentang 

penggunaan senyawa saponin atau tanin dari pemberian 

tepung daun salam secara bertingkat (1%, 2%, 3%) dapat 

menurunkan kandungan kolesterol pada ayam pedaging yang 

sudah diinjeksi bakteri Escherichia coli (Suharti, Banowati, 

Banowati dan Wiryawan, 2008). Eugenia  polyantha  dapat  

menurunkan  kadar  LDL  kolesterol serum sesuai dengan 

peningkatan dosis yang diberikan pada tikus karena  

mengandung bahan-bahan aktif seperti Quercetin terkandung 

dalam flavonoid yang sifatnya  sebagai  antioksidan dan  dapat  
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menghambat  sekresi  dari  Apo-B100  ke intestinum, sehingga 

jumlah Apo B sebagai pembentuk VLDL dan LDL akan 

mengalami penurunan. Kadar LDL kolesterol dalam serum 

akan turun dengan berkurangnya kandungan lemak disebabkan 

sedikitnya kolesterol yang akan diangkut sehingga 

menghindari penyumbatan dinding arteri (Pidrayanti dan 

Suhardjono, 2008).  
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis  

Pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium polyanthum 

Walp) dalam pakan dapat meningkatkan kualitas karkas ayam 

pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tanaman Salam (Syzygium polyanthum Walp) 

Daun salam (Eugenia polyantha Wight) memiliki nama 

sama yaitu Syzygium polyanthum [wight.] Walp., dan E. 

lucidula Miq. Tanaman salam biasanya dapat tumbuh di hutan 

tetapi memungkinkan bisa ditanam di kebun serta 

ketersediaanya mudah didapat. Pohon-pohon dapat ditemukan 

di dataran rendah sampai 1.400 meter di atas permukaan laut 

(Sumono and Wulan, 2008). Menurut Galih (2014), taksonomi 

pohon salam (Syzygium polyanthum Walp) adalah sebagai 

berikut: 

Klasifikasi : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Myricales 

Suku  : Myrtaceae 

Marga  : Syzygium 

Jenis  : Syzygium polyanthum Walp 

Syzygium polyanthum Walp (Myrtaceace) dikenal 

dengan nama lokal yaitu salam. Salam berkembang luas 

diseluruh kawasan Asia Selatan seperti Indonesia. Tanaman 

ini biasanya tumbuh di hutan dan ditanam di pekarangan 

rumah. Masyarakat sering menggunakannnya sebagai bumbu 

atau rempah penyedap masakan, tetapi secara empiris rebusan 

daun salam segar digunakan sebagai obat diare, diabetes, 

antibakteria, antifungi, rheumatik, gastritis, hipertensi, 
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aktivitas antioksidan, mengurangi LDL (Low Density 

Lipoprotein) dan meningkatkan HDL (High Density 

Lipoprotein) (Malik and Ahmad, 2013).  

Salam (Eugenia  polyantha  Wight)  merupakan  salah  

satu  tumbuhan  obat tradisional yang  banyak  digunakan  

secara  tradisional  untuk  mengobati  sakit  kencing anis 

(diabetes  mellitus) diare, rematik dan antihyperuricemia. 

Tanaman salam yang paling banyak  dimanfaatkan adalah 

bagian daunnya. Daun salam mengandung senyawa bioaktif 

seperti fenol dan flavonoid (gallic acid, eugenol, kaempferol 

dan quercetin, dimana berkontribusi dalam aktivitas 

antioksidan (Har dan Ismail, 2012). 

2.1.1 Morfologi 

Tanaman salam dapat tumbuh sekitar 25 meter. Pohon 

salam memiliki batang yang bulat, permukaan licin, bertajuk 

rimbun, dan berakar tunggang. Selain itu helaian daun 

berbentuk lonjong sampai elips dan datar, ujung tumpul, 

pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan 

atas licin berwarna hijau tua, serta permukaan bawah berwarna 

hijau muda. Daun salam memiliki ukuran sekitar 2,5-8 cm. 

Bunga  majemuk  tersusun  dalam  bentuk malai  yang  keluar  

dari  ujung  ranting,  berwarna  putih,  baunya  harum 

(Sumono and Wulan, 2008). Ditambahkan oleh Galih (2014) 

bahwa daun salam memiliki bunga majemuk yang hidup di 

ujung batang, kelopak berbentuk piala, berdiameter 4 mm dan 

berwarna hijau. Selain itu memiliki mahkota bunga panjang, 

berwarna putih dan bagian putik panjang 1,5-2 mm yang 

memiliki warna hijau keputihan. Pohon salam memiliki akar 
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tunggang yang berwarna coklat muda. Gambar daun salam 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

2.1.2 Kandungan Zat Aktif  

Kandungan kimia yang terdapat pada daun salam yaitu 

saponin, minyak atsiri 0,05% (sitral dan eugenol), tanin, 

flavonoid dan metachavicol. Minyak atsiri memiliki fungsi 

sebagai antimikroba. Flavonoid bermanfaat sebagai antiviral, 

antialergik, antiplatelet, antiinflamasi antitumor dan 

antioksidan sebagai sistem pertahanan tubuh (Murtini dan 

Widodo, 2006). Eugenol mampu menghambat pertumbuhan  

beberapa  spesies  Fusarium,  beberapa  spesies Aspergillus,  

Alternaria  alternata,  Curvularia  lunata, Phoma sorghina  

dan  Rhizoctonia bataticola serta menghambat germinasi in 

vitro pada spora yaitu Cercospora arachidicola, 

Phaeoisariopsis personata dan Puccinia arachidis (Kishore 

dan Pande, 2007). 

Saponin merupakan senyawa aktif yang bersifat seperti 

sabun dan pahit, serta memiliki kemampuan membentuk busa 

dan menglisis sel darah merah. Adanya zat antinutrisi seperti 

Gambar 2. Daun Salam 
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saponin ini tentunya akan menjadi faktor pembatas dalam 

penggunaan karena dapat menghambat proses pencernaan 

ternak. Saponin akan berfungsi sebagai immunostimulator 

(menstimulasi sistem imun) dalam jumlah normal karena 

memproduksi cytokines seperti interleukin dan interferons, 

sedangkan saponin dalam jumlah yang berlebih akan berubah 

menjadi immunosupressor (zat yang menekan atau 

menurunkan sistem imun). Batas toleransi penggunaan 

saponin adalah 3,7 g/kg pakan (Kurnianingtyas, Djati dan 

Rifa’I, 2013). Habibah, Abun dan Wiradimaja (2012) 

menyatakan bahwa saponin dapat meningkatkan penyerapan 

nutrisi dalam usus karena dalam konsentrasi rendah dapat 

meningkatkan permeabilitas sel-sel mukosa usus dalam 

transportasi nutrient antar sel. Senyawa terpenoid juga 

berperan dalam proses  pencernaan,  yaitu  dengan  

merangsang sistem  syaraf  eksresi,  sehingga  mengeluarkan 

getah lambung yang mengandung enzim amilase, lipase, 

tripsin, dan pepsin. 

Minyat atsiri merupakan campuran berbagai senyawa 

organik yang mudah menguap, mudah larut dalam pelarut 

organik serta mempunyai aroma khas yang sesuai dengan jenis 

tanamannya. Daun salam memiliki aroma yang harum dan 

dapat digunakan sebagai penyedap masakan (Sembiring, 

Winarti dan Baringbing, 2002). Kandungan minyak atsiri 

mampu menghambat bakteri pathogen (penyebab diare) dan 

meningkatkan relakasasi usus sehingga penyerapan zat-zat 

makanan lebih sempurna dan memperbaiki saluran pencernaan 

(Suyanto, Achmanu dan Muharlien, 2013). Minyak atsiri dapat 

membantu mengoptimalkan fungsi organ tubuh melalui 

aktivitas kerja enzim pencernaan mengakibatkan laju pakan 

meningkat seiring dengan laju pertumbuhan sehingga dapat 
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dihasilkan daging yang baik. Pakan menjadi  lebih  mudah  

untuk  dicerna menyebabkan  lambung  menjadi  cepat  kosong 

sehingga ayam menjadi cepat  lapar dan ayam  akan  

mengkonsumsi pakan lebih banyak (Setyanto, tmomarsono 

dan Muryani, 2012). 

Menurut Kasolo, Bimenya¸ Ojok, Ochieng and Ogwal-

Okeng (2010) tanin bekerja dengan mengikat salah satu 

protein adhesin pada bakteri yang dipakai sebagai reseptor 

permukaan bakteri, sehingga terjadi penurunan daya 

perlekatan bakteri dan sebagai penghambat sintesis protein 

untuk pembentukan dinding sel. Zainuddin  (2006)  

menyatakan  bahwa  senyawa  aktif  yang  terkandung  di 

dalam  tanaman  obat  seperti saponin dan tanin bersifat 

antiviral, antibakteri serta immunomodulator (meregulasi 

sistem imun) sehingga dapat meningkatkan  nafsu makan 

ternak, ternak menjadi lebih sehat, pertumbuhan  optimal  dan  

tidak  menimbulkan  bau  ammonia  yang menyengat dalam 

kandang.  

Flavonoid memiliki ciri berbau tajam, berpigmen dan 

mudah larut dalam air yang berfungsi sebagai antimikroba dan 

antivirus. Dinding bakteri yang terkena flavonoid akan 

kehilangan permeabilitas sel (Karlina, Ibrahim dan 

Trimulyono, 2013). Senyawa golongan flavonoid berada 

dalam bentuk glikosidanya mempunyai gugus-gugus gula. 

Flavonoid dalam daun salam bertindak sebagai penangkap 

radikal hidroksil seperti halnya amygdalin,  sehingga dapat 

menurunkan kadar glukosa (Studiawan dan Santosa, 2005). 

Flavonoid memiliki sifat yang dapat mengaktifkan enzim 

lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak yang 

berlebihan di dalam tubuh menjadi asam lemak dan gliserol 
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sehingga tidak terjadi penimbunan lemak dalam tubuh ayam 

pedaging (Widyamanda, Yunianto dan Estiningdriati, 2013). 

2.2 Ayam Pedaging 

Menurut Rakhmawati dan Sulistyoningsih (2013), ayam 

pedaging merupakan jenis ayam ras pedaging yang menjadi 

prioritas utama untuk memenuhi sumber protein hewani 

manusia. Sifat-sifat unggul dari ayam pedaging antara lain 

memiliki gizi yang tinggi, tidak memerlukan tempat 

pemeliharaan yang luas, pertumbuhan cepat dan efisien 

mengkonversikan makanan menjadi daging sehingga cepat 

mencapai umur panen dengan bobot badan yang tinggi. North 

and Bell (1990) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ayam 

pedaging dipengaruhi oleh tipe ayam, strain ayam, jenis 

kelamin, konsumsi pakan, kondisi lingkungan, suhu dan 

penyakit.    

Karakteristik sifat yang dimiliki ayam pedaging yaitu 

gerak ayam yang lambat, ukuran badan cukup besar dan 

berlemak serta pertumbuhan bobot badan cepat. Usaha 

beternak ayam pedaging memiliki prospek yang bagus sebagai 

penghasil produk daging (Soeparno, 2005). Pertumbuhan 

ayam pedaging yang cepat dan dapat dipanen dalam jangka 

waktu singkat ini, sangat diminati oleh peternak untuk 

memulai usahanya. Dilihat dari segi genetiknya ayam 

pedaging ini sangat diminati oleh peternak untuk memulai 

usahanya. Istilah ayam pedaging digunakan untuk menyebut 

strain ayam hasil budidaya yang memiliki karakteristik 

ekonomi, siap dipotong pada usia muda dan mampu 

menghasilkan daging dengan protein yang tinggi (Lesson and 

Summers, 2000). 
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Temperatur lingkungan yang optimal tergantung pada 

umur dari ayam. Tabel 1. menunjukkan rataan temperatur 

lingkungan untuk pertumbuhan optimal ayam pedaging. 

Tabel 1. Rataan Temperatur Lingkungan untuk Pertumbuhan 

Optimal Ayam Pedaging 

Umur  Suhu (
o
C) 

1 – 2 hari 35 – 36  

3 – 4 hari 33 – 34  

5 – 7 hari 31 – 32  

2 minggu 28 – 29  

3 minggu 26 – 27  

4 minggu 22 – 24  

5 minggu 18 – 20  

Sumber: Anonimous (2013) 

2.3 Pakan dan Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Pakan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

usaha peternakan khususnya perunggasan. Seiring dengan 

periode pertumbuhan, kandungan nutrisi pakan harus 

terpenuhi sesuai kebutuhan ternaknya. Ayam pedaging 

membutuhkan pakan sebagai bahan untuk tumbuh, 

berkembang dan produksi. Tahapan untuk mencapai 

pertumbuhan dan produksi maksimal diperlukan zat makanan 

dalam pakan yang dikonsumsi harus memadai. Pakan yang 

baik adalah pakan yang mengandung semua zat makanan yang 

diperlukan oleh hewan dalam perbandingan yang sesuai 

dengan kebutuhan. Namun, kandungan zat makanan yang 

sudah lengkap belum dapat menjamin penampilan ayam 

pedaging akan lebih baik (Tantalo, 2009). 
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Ketaren (2010) menyatakan kebutuhan nutrisi unggas 

dipengaruhi oleh jenis unggas, bangsa, umur, fase, produksi 

dan jenis kelaminnya. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging terdiri 

dari dua fase yaitu starter (umur 0-21 hari) dan finisher (umur 

22-35 hari). Kebutuhan zat ,makanan ayam pedaging pada 

periode starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat makanan 
Periode (hari) 

Starter (0-21) Finisher (22-35) 

Kadar air (%) 14,0 14,0 

Energi metabolisme 

(Kkal/kg) 

3200 3200 

Protein kasar (%) 23 20 

Lemak kasar (%) 5-8 5-8 

Serat Kasar (%) 3-5 3-5 

P tersedia (%) 0,9-1,1 0,9-1,1 

Ca (%) 0,7-0,9 0,7-0,9 

N (%) 0,2 0,15 

K (%) 0,3 0,3 

Sumber: NRC (1994). 

Menurut National Research Council (1994) kebutuhan 

asam amino esensial ditentukan oleh kebutuhan protein. 

Penurunan kadar protein pakan akan memberikan defisiensi 

beberapa asam amino dan aktifitas produksi menurun. 

Kebutuhan protein dan asam amino dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan Protein dan Asam Amino 

No. 
Zat Nutrisi (%) dari 

pakan 

Umur (minggu) 

0-3 3-6 6-8 

1 Protein 23 20 18 

2 Lisin 1,1 1,0 0,85 

3 Metionin 0,5 0,38 0,32 

4 Treonin 0,8 0,74 0,68 

5 Triptofan 0,2 0,18 0,16 

6 Arginin 1,25 1,1 1,0 

7 Isoleussin 0,8 0,73 0,62 

8 Leusin 1,2 1,09 0,93 

Sumber: NRC (1994) 

2.4 Konsumsi Air Minum 

Air minum merupakan faktor yang sangat penting yang 

harus diperhatikan. Kekurangan air bagi ternak sebesar 2-5% 

dari berat tubuhnya, maka akan menggangu konsumsi pakan 

dan mengurangi nafsu makan (Sudirman, 2012). Air minum 

yang diberikan adalah air minumyang berasal dari 

penampungan. Air minum diganti setiap hari dan diberikan ad 

libitum. Pada umumnya cara menanggulangi stress pada ayam 

dengan cara memberikan campuran vitamin mineral dalam 

bentuk obat antistress yang alami ditambahkan ke dalam air 

minum karena biaya lebih murah dan mudah didapat (Setiadi 

dan Sudarman, 2005). Leeson and Summers (2001) 

menambahkan bahwa ayam cukup peka terhadap rasa air 

minum. Rendahnya konsumsi air minum secara langsung 

mengakibatkan rendahnya konsumsi pakan. Konsumsi air 

minum yang rendah juga dapat menunjukan tingkat stress 

(khususnya stress panas) yang lebih rendah. Menurut Tillman, 
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Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo 

(1998), air merupakan unsur paling penting sebagai pemindah 

panas yang berfungsi membantu proses pencernaan dan 

menjadi media untuk transportasi produk-produk metabolisme 

serta produk-produk sisa metabolisme. Ketaren (2010) 

menambahkan bahwa jumlah kebutuhan air minum ternak 

unggas mencapai 2 kali dari kebutuhan pakan/ekor/hari. Air 

memiliki fungsi sebagai sumber berbagai mineral seperti Na, 

Mg dan Sulfur. Mutu air yang baik menentukan tingkat 

kesehatan ternak unggas, diantaranya adalah air harus bersih, 

tidak berbau, tawar/tidak asin, tidak mengandung racun dan 

pH antara 5-7. 

2.5 Karkas Ayam Pedaging 

Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat 

menentukan dalam produksi ayam pedaging. Produksi karkas 

yang menyatakan dengan persentase karkas dipengaruhi oleh 

bobot badan akhir dan bobot karkas. Persentase karkas 

ditentukan oleh besarnya bagian tubuh ayam yang dipotong 

untuk dikeluarkan darah dan dipisahkan dari bulu kepala, kaki 

dan organ dalam. Kemudian karkas dipotong menjadi 

beberapa bagian potongan komersil, yaitu bagian dada, 

punggung, sayap, paha atas dan paha bawah. Karkas 

ditimbang dan dihitung persentasenya. Persentase rataan bobot 

karkas dengan penambahan daun salam pada pakan ayam 

pedaging yang telah diinjeksi Escherichia coli diperoleh hasil 

yaitu 56,49-61,62% (Suharti, dkk., 2008). Menurut Zaenab, 

dkk. (2005), persentase bagian-bagian karkas adalah 

persentase karkas dada, paha, punggung dan sayap. Dada 

merupakan bagian yang banyak mengandung daging. 

Persentase karkas dada sekitar 23,45-25,5%. Persentase karkas 
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paha sekitar 21,80%, persentase karkas punggung sekitar 20% 

dan persentase karkas sayap 8,6%. 

 Asmara, Garnida dan Tanwiriah (2007) menyatakan 

bahwa bobot karkas yang dihasilkan dari seekor ayam seiring 

dengan bobot hidup. Bobot hidup yang semakin menurun 

maka bobot karkas yang dihasilkan juga semakin menurun. 

Amaefule, Iheukwumere, Lawaland and Ezekwonna (2006) 

menambahkan bahwa pola perbedaan persentase berat karkas 

sesuai dengan perbedaan berat hidup dan pertambahan berat 

hidup yaitu semakin tinggi berat hidup maka semakin besar 

pula persentase karkas yang diperoleh. Bobot badan yang 

kecil, pada umumnya mempunyai persentase bobot bagian 

tubuh yang terbuang lebih besar dibandingkan pada ayam 

dengan bobot badan yang besar (Resnawati, 2010). 

2.6 Lemak Abdominal 

Salah satu dari beberapa bagian tubuh yang digunakan 

untuk menyimpan lemak pada ayam pedaging adalah bagian di 

sekitar perut yang disebut lemak abdominal. Persentase bobot 

potongan karkas dan lemak abdominal adalah perbandingan 

bobot potongan karkas (paha, dada, punggung, sayap, leher) 

dan lemak abdominal dibagi dengan bobot karkas dikalikan 

100%. Lemak abdominal yang terdapat pada ayam pedaging 

umur lima minggu berkisar kurang lebih 1,5-2,11% 

(Resnawati, 2004). Menurut Bilgili, Moran and Acar (1992) 

bahwa persentase lemak abdomen ayam pedaging 2,6-3,6%. 

Hal ini antara lain disebabkan perbedaan strain dan kandungan 

nutrisi pakan. Menurut Lesson and Summer (2000) bahwa 

penimbunan lemak abdominal ini terjadi pada rongga tubuh 

yang terdapat di sekitar rongga dada dan alat pencernaan 

bawah. Kandungan lemak abdominal yang terdapat pada ayam 
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pedaging dikatakan berlebihan apabila lemak tersebut 

mencapai 3-5%. 

Penimbunan lemak tubuh pada ayam dipengaruhi 

banyak faktor. Faktor tersebut meliputi strain ayam, jenis 

kelamin, umur, kualitas dan kuantitas pakan, serta faktor 

lingkungan seperti kandang, musim, temperatur dan 

kelembaban. Pertumbuhan lemak  sudah  tampak,  tetapi  

belum banyak saat ayam umur 4-5 minggu. Jaringan lemak 

mulai terbentuk dengan cepat pada umur 6-7 minggu, 

kemudian mulai saat itu penimbunan lemak terus  berlangsung  

semakin cepat, terutama lemak abdominal pada umur 8 

minggu sehingga bobot  badan  ayam  meningkat cepat 

(Wahju, 1997). Menurut Riyanti (2000), bertambahnya umur 

ayam akan mengakibatkan meningkatnya kadar protein pada 

semua jaringan otot, berbeda dengan jaringan kulit yang 

semakin menurun. Kadar lemak juga bertambah seiring 

meningkatnya kadar protein pada semua jaringan otot dan 

jaringan kulit akan menurun dengan bertambahnya umur 

ternak. Hal ini didukung oleh Son, Kim, Sohn, Son, Kim and 

Kwon (2007) yang menyatakan bahwa diosgenin (saponin 

steroid) merupakan senyawa yang sangat bermanfaat untuk 

mengontrol hiperkolesterolemia dengan cara menghambat 

absorpsi kolesterol dan meningkatkan sekresi kolesterol. 

Ahn, Wolfe and Sim, (1995) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi penimbunan lemak tubuh adalah 

tingkat pertumbuhan, jenis kelamin, strain ayam dan 

lingkungan, keseimbangan antara protein dan energi pakan. 

Menurut Anita, Astuti dan Suharto (2012), penurunan bobot 

lemak abdominal ini disebabkan kandungan serat kasar yang 

tinggi pada yang tidak dapat dicerna oleh ayam secara 

sempurna. Kandungan serat kasar yang tinggi mengakibatkan 



23 

 

unggas bersifat bulky (kenyang) dan konsumsi pakan menjadi 

terbatas. Asupan nutrien dalam tubuh yang berkurang 

menyebabkan pembentukan lemak menjadi rendah. 

Ditambahkan oleh Adrizal and Ohtani (2002) mengemukakan 

bahwa penggunaan bahan pakan berbasis hijauan memberi 

efek peningkatan serat kasar dalam pakan berdampak pada 

pemanfaatan energi oleh ayam pedaging.  

2.7 Bobot Organ dalam Ayam Pedaging 

Organ dalam ayam pedaging merupakan bagian dari 

sistem pencernaan unggas yang memiliki fungsi yaitu 

mengubah zat makanan yang masuk berupa pakan yang 

dikontroversikan untuk hasil produk ternak misalnya daging. 

Berat organ-organ dalam yang sudah dikeluarkan terdiri dari 

gizzard, pankreas, jantung, hati, serta usus halus (Frandson, 

1992). Bobot  organ  dalam  yang meliputi  hati,  dan  empedu  

dipengaruhi  oleh  jumlah  penyerapan  nutrien  makanan  dan 

kandungan  serat kasar (Natsir, 2008).  

2.7.1 Bobot Jantung 

Jantung merupakan organ yang berperan penting dalam 

sirkulasi darah. Organ jantung yang terinfeksi penyakit 

maupun racun seperti tanin yang berlebihan, biasanya ukuran 

jantung akan mengalami perubahan. Namun tanaman daun 

salam masih aman digunakan dalam pakan karena bersifat non 

toksik sehingga penambahan daun salam tidak menghambat 

sirkulasi udara. Persentase bobot jantung ayam pedaging yang 

telah diinjeksi Escherichia coli dengan penambahan tepung 

daun salam diperoleh hasil 0,34-0,46% (Hermana, Puspitasari, 

Wiryawan dan Suharti, 2008). Hasil penelitian Suyanto, dkk. 
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(2013) menyatakan bahwa penambahan tepung kemangi yang 

mengandung minyak atsiri dalam pakan menunjukkan 

persentase jantung diperoleh selama penelitian yaitu 0,46-

0,50%, dengan rataan 0,47% bobot badan. Persentase jantung 

mempunyai daya besar dalam menyesuaikan diri pada 

perubahan dalam tubuhnya, besar jantung sangat dipengaruhi 

oleh jenis, umur, besar dan aktivitas hewan. Maya (2002) 

menyatakan bahwa jantung sangat rentan terhadap racun dan 

zat antinutrisi yang terdapat di dalam pakan, pada jantung 

yang terinfeksi oleh penyakit maupun racun akan terjadi 

pembesaran ukuran jantung.  

2.7.2 Bobot Hati 

Hati merupakan organ yang mempunyai peranan 

penting dalam proses metabolisme dan memiliki beberapa 

fungsi dalam tubuh yaitu tempat penyimpanan glikogen, 

sintesis protein plasma dan penetralan racun (Djuharti, 2007). 

Menurut Blakely and Bade (1998), hati memiliki fungsi 

fisiologis yaitu meningkatkan sekresi empedu untuk 

mengemulsi lemak, menetralisir racun, dan sebagai tempat 

penyimpanan energi cadangan di dalam tubuh (glikogen) serta 

menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat untuk 

dikeluarkan oleh ginjal. Senyawa beracun akan mengalami 

proses detoksifikasi seluruhnya di organ hati. Adanya senyawa 

racun dapat mengakibatkan hiperthrophi (pembesaran) pada 

hati. Ditambahkan oleh Suyanto, dkk. (2013) bahwa senyawa 

beracun akan mengalami proses detoksifikasi (penetralan 

racun) dalam hati. Senyawa beracun yang berlebihan tentu saja 

tidak dapat didetoksifikasi seluruhnya. Hal ini yang dapat 

mengakibatkan kerusakan dan pembengkakan pada hati. 

Persentase hati yang diperoleh yaitu 1,98-2,3% dengan  rataan 
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2,16% dari bobot badan untuk ayam pedaging umur 35 hari 

dengan penambahan tepung kemangi dalam pakan. 

2.7.3 Bobot Gizzard 

Suparjo, Syarif dan Raruati (2003), gizzard adalah 

organ untuk mencerna makanan secara mekanis seperti organ 

hati dan jantung yang memberi respon pada serat kasar yang 

tinggi dalam pakan. Serat kasar yang tinggi dapat 

mempengaruhi kecernaan bahan makanan, organ pencernaan 

dan organ dalam. Akiba dan Matsumoto (1998) menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan berat 

gizzard adalah serat kasar pakan, makin tinggi serat kasar 

dibutuhkan intensitas kerja yang lebih banyak bagi gizzard 

untuk mencerna. Maya (2002) menyebutkan bahwa persentase 

gizzard dipengaruhi oleh umur, berat badan dan pakan. 

Pemberian  makanan yang lebih banyak akan mengakibatkan 

ukuran gizzard  lebih besar untuk mencerna pakan, akibatnya 

urat daging gizzard akan lebih tebal sehingga memperbesar 

ukuran gizzard. Persentase gizzard ayam pedaging sekitar 1,6-

2,5%. 

2.8 Kolesterol Daging  

Kolesterol adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian 

besar diproduksi di dalam liver (hati) dari makanan berlemak 

yang dikonsumsi. Kolesterol dibutuhkan untuk membuat 

selaput sel tubuh, membungkus serabut saraf, membuat 

berbagai hormon dan asam tubuh. Kolesterol tidak larut dalam 

air sehingga tidak dapat langsung diedarkan oleh darah 

(Suyanto, dkk, 2013). Kolesterol merupakan suatu steroid 

yang penting dan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. 
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Kolesterol yang mendekati level normal dalam tubuh 

menyebabkan aktivitas jantung dapat berjalan dengan normal. 

Kandungan kolesterol dalam daging ayam merupakan sumber 

pangan hewani yang dapat mempengaruhi kesehatan 

konsumen sehingga lebih disukai bahan pangan bergizi tinggi 

tetapi dengan kadar kolesterol yang rendah (Hamiyanti, 

Sutomo, Rozi, Adyono dan Darajat, 2013). Kandungan 

kolesterol di dalam tubuh berasal dari dua sumber yaitu faktor 

pakan (eksogen) dan faktor dari dalam tubuh (endogen) yang 

diproduksi di hati (Zahra, Supriyatna dan Sukamto, 2014). 

Kandungan saponin mempunyai aktivitas 

antihiperkolesterolemia dengan menekan peningkatan level 

kolesterol serum pada tikus yang diinduksi 

hiperkolesterolemia dan meningkatkan ekskresi kolesterol 

melalui feses. Saponin dari ekstrak daun teh dapat 

menghambat penggabungan kolesterol ke dalam misel dan 

menghambat penyerapannya dari usus halus dalam bentuk 

misel. Kolesterol dalam bentuk misel diserap ke dalam 

enterosit, tetapi kolesterol tidak dalam bentuk misel 

mempercepat konversi kolesterol menjadi asam empedu dalam 

hati dan diekskresikan dalam kotoran tersebut (Matsui, 

Kumagai and Masuda, 2006). 

 Kolesterol menurun disebabkan oleh adanya 

kandungan senyawa dalam minyak atsiri yang berupa 

stigmaterol (Suyanto, dkk., 2013). Kolesterol menurun 

disebabkan oleh adanya kandungan senyawa berupa 

stigmaterol yang berfungsi untuk merangsang estrogen, 

menurunkan kolesterol, merangsang terjadinya ovulasi dan 

bahan baku hormon steroid. Penurunan hormon steroid dalam 

tubuh dapat mengindikasikan penurunan kolesterol (Dita, 

2005). Persentase lemak abdomen yang rendah pada perlakuan 
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disebabkan bahan herbal yang mengandung serat kasar tinggi 

berfungsi untuk melarutkan lemak sehingga persentase lemak 

abdomen yang dihasilkan rendah dan kadar kolesterol yang 

dihasilkan juga rendah dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol. Kadar kolesterol dapat dipengaruhi oleh persentase 

lemak abdominal, konsumsi pakan dan konsumsi protein yang 

rendah sehingga menyebabkan tidak tercapainya pertumbuhan 

yang maksimal dan menyebabkan kolesterol yang terbentuk 

dalam tubuh juga rendah (Risna, 2012).  

 Solichedi, Atmomarsono dan Yunianto (2003) 

menyatakan bahwa kolesterol daging dada lebih rendah 

daripada kolesterol daging paha. Hal ini disebabkan otot paha 

lebih aktif digunakan untuk berjalan dibandingkan otot dada, 

kemudian kulit paha juga lebih tipis daripada kulit dada yang 

terlihat tebal. Hal ini menyebabkan deposisi lemak dada lebih 

tinggi daripada deposisi lemak subkutan paha. Kolesterol 

daging dada ayam pedaging umur 7 minggu sekitar 34,42-

58,21 mg/100 g sedangkan kolesterol daging paha sekitar 

19,62-31,58 mg/100 g. Hal ini dapat disebabkan oleh 

kandungan lemak dalam otot daging paha yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan lemak dalam otot daging dada. 

Sedangkan berdasarkan penelitian Crespo and Gracia (2001), 

kolesterol bagian dada sekitar 58,8-64,7 mg/100 g pada ayam 

pedaging. Saidin (2000) menambahkan bahwa kadar kolesterol 

daging ayam sebesar 110 mg/100 g bahan basah. Kadar total 

kolesterol kulit, hati dan rempela ayam pedaging masing-

masing 165 mg/100 g bahan basah; 592 mg/100 g bahan basah 

dan 479 mg/100 g bahan basah. Kadar HDL ataupun LDL 

darah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu genetik, 

lingkungan, terutama pakan, dan komposisi bahan penyusun 

pakan atau zat-zat makanan dalam pakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 35 hari dimulai pada 

tanggal 25 Desember 2014 hingga 29 Januari 2015 yang 

berada di peternakan milik Bapak Bakri di Dusun 

Karangmloko, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. Pelaksanaan penimbangan bobot karkas, 

organ dalam dan lemak abdominal dilakukan di tempat 

penelitian dengan menggunakan timbangan digital. Analisis 

proksimat bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pengujian kolesterol daging ayam dilakukan di Laboratorium 

Fakultas MIPA Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini menggunakan ayam pedaging umur 

15 hari menggunakan strain Lohmann MB 202 produksi PT. 

Japfa Comfeed Indonesia yang tidak dibedakan jenis kelamin 

(unsexed) sebanyak 80 ekor. Rataan bobot badan yang 

digunakan sekitar 307,725 ± 22,17 g/ekor dengan nilai 

koefisien keragaman sebesar 7,204%. Bobot badan ayam 

pedaging yang digunakan dalam penelitian tertera pada 

Lampiran 2.  
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3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian yaitu 

kandang sistem litter yang sebanyak 20 petak. Setiap petak 

kandang litter berukuran panjang, lebar dan tinggi yaitu 70 x 

70 x 70 cm. Kandang terbuat dari bambu dan kayu, serta atap 

terbuat dari asbes dengan alas terbuat dari semen, dindingnya 

adalah tembok dari batu bata. Pada masa brooding 

menggunakan empat buah lampu pijar 60 watt. Pada umur 15 

hari, setiap petak kandang ditempati 4 ekor ayam dilengkapi 

dengan alas sekam, koran dan lampu pijar 25 watt yang 

berfungsi sebagai pemanas dan penerang serta diberi tempat 

pakan dan tempat minum. Pengukuran temperatur dan 

kelembaban dalam kandang menggunakan thermometer dan 

hygrometer dapat dilihat pada Lampiran 1. Bahan dan 

peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Empat buah lampu pijar 60 watt sebagai alat pemanas 

(brooder) dari umur 1-14 hari 

2. Lampu listrik 25 watt berjumlah 20 buah sebagai 

penerangan setelah masa brooding ditempatkan 

masing-masing pada setiap petak 

3. Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah 

timbangan digital, koran, tempat pakan dan minum, 

thermometer, hygrometer, plastik, gunting, isolasi, 

pisau dan baskom 

4. Peralatan pendukung seperti kalkulator, meteran, 

kamera, dan laptop 

5. Bahan kimia dan alat yang digunakan untuk uji 

laboratorium seperti Analisis Proksimat tepung daun 

salam (Syzygium polyanthum Walp) 
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6. Peralatan untuk pemotongan ayam seperti pisau 

potong dan bedah, kompor dan ember 

7. Peralatan untuk kebersihan seperti desinfektan, sapu, 

lap, dan ember. 

3.2.3 Pembuatan Tepung Daun Salam 

Tepung daun salam (Syzygium polyanthum Walp) 

diperoleh dari UPT. Materia Medica Batu, Kabupaten Malang 

dengan harga Rp. 75.000/kg. Setiap 1 kg daun salam berat 

segar dapat menghasilkan 350 g tepung daun salam. Daun 

salam yang dibutuhkan selama penelitian yaitu 5 kg tepung 

daun salam. Proses pembuatan tepung daun salam seperti 

metode Wiryawan, dkk. (2007) melalui beberapa tahapan dan 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Bagan Pembuatan Tepung Daun Salam 

Bahan pakan perlakuan dalam penelitian 

Tanaman Salam 

Batang Daun  

Muda Tua 

Dicuci bersih dan ditiriskan  

Dicacah dan dilayukan 

selama 2 hari 

Dioven 60 
o
C selama 24 

jam 

Digiling (grinding) 

Tepung daun salam (350 g) 

Dipsahkan dari ranting (1 kg berat segar) 
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3.2.4 Pakan dan Air minum 

Pakan penelitian disusun berdasarkan kebutuhan zat 

makanan ayam pedaging yang direkomendasikan NRC (1994). 

Pakan dibagi menjadi dua periode pemeliharaan yaitu periode 

starter (15-21 hari) dengan kandungan energi metabolis (EM) 

minimal sebesar 3100 Kkal/kg dan kandungan protein minimal 

23%, periode finisher (22-35 hari) menggunakan pakan 

dengan kandungan energi metabolis 3200 Kkal/kg dan protein 

kasar 20%. Pakan yang digunakan adalah pakan basal tanpa 

antibiotik. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. 

Air minum diberikan tambahan vitamin yaitu vitastress saat 

dua hari sebelum dan sesudah penimbangan ataupun 

pemberian vaksin. Berikut ini adalah kandungan zat makanan 

bahan pakan yang dapat dilihat pada Tabel 4, kemudian 

komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal pada 

periode starter dan finisher yang tertera pada Tabel 5 serta 

kandungan zat makanan pakan perlakuan fase starter dan 

finisher dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan 

Bahan 

Pakan 

EM 

(Kkal/kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P  

(%) 

Lys 

(%) 

Met 

(%) 

Jagung
1)

 3370 8,6 3,9 2 0,02 0,1 0,2
4)

 0,18
4)

 

Bekatul
2)

 1970 11,39 16,4 11,17 - - 0,77
4)

 0,29
4)

 

Bungkil 

kedelai
3)

 

2240 45 0,9 6 0,32 0,29 0,24 0,2 

MBM
4)

 2190 52 10 2,8 10 - 2,61 0,69 

CGM
4)

 4553,91 19,75 11,35 21,5 - 0 - - 

Tepung
4)

 

kerang 

- - - - 37 12 - - 

Minyak 

kelapa
1) 

8600 - 100 - - - 0,64 0,29 

Garam
4)

 - - - - - - - - 

Premix
5)

 - - - - 25 - 0.3 0.4 

TDS
 6)

 3221,008* 13,53 4,76 23,54 0,71
7)

 1,13
7)

 - - 

 

Sumber: 
1)

 NRC (1994) 
 2)  

 Laboratorium Nutrisi Ternak Unggas, Non 

Ruminansia dan Industri Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Padjajaran Bandung (2007) 
 3)

 Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang (2013) 
 4)

 Disnak Jatim Prov. (2014) 
 5)

 Methionin, lysine, cholin, multi vitamin, mikro 

mineral, multi enzim, MCP, dan carrier 
 6) Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang (2014) 
 7)

 Wiryawan, dkk. (2007) 

 * EM menggunakan perhitungan 70% dari GE 

(Patrick and Schaible, 1990) 
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Tabel 5. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Pakan   

  Basal Ayam Pedaging 

Bahan Pakan 

Periode Pemeliharaan 

Starter (0-21 

hari) 

Finisher 

(21-35 hari) 

Jagung 60 60 

Bungkil kedelai 28 24,5 

Bekatul - 3 

Minyak kelapa - 2 

Meat Bone Meal (MBM) 7 6,125 

Corn Germ Meal (CGM) 3 2,625 

Premix 1 0,875 

Tepung kerang  0,8 0,7 

Garam 0,2 0,175 

Jumlah 100 100 

Perhitungan Zat Makanan Pakan Basal Ayam pedaging 

Energi metabolis 

(Kkal/kg) 
2939,12 3055,58 

PK (%)  21,99 20,23 

LK (%)  3,63 5,96 

SK (%)  3,72 3,74 

Ca (%)  1,35 1,18 

P tersedia (%) 0,59 0,53 

Lysin (%) 0,37 0,38 

Metionin (%) 0,22 0,22 
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Tabel 6. Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan Fase 

Starter dan Finisher * 

Zat 

Makanan 

(Starter) 

P0 P1 P2 P3 P4 

EM 

(Kkal/kg) 
2939,12 2941,94 2944,76 2947,57 2950,39 

PK (%) 21,99 21,91 21,82 21,74 21,65 

LK (%) 3,63 3,65 3,66 3,67 3,68 

SK (%) 3,72 3,92 4,12 4,32 4,51 

Ca (%) 1,35 1,33 1,33 1,33 1,33 

P tersedia 

(%) 
0,59 0,60 0,60 0,61 0,62 

Lysin 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 

Metionin 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 

Zat 

Makanan 

(Finisher) 

P0 P1 P2 P3 P4 

EM 

(Kkal/kg) 
3055,58 3057,23 3058,89 3060,54 3062,19 

PK (%) 20,23 20,16 20,10 20,03 19,96 

LK (%) 5,96 5,95 5,94 5,93 5,91 

SK (%) 3,74 3,94 4,14 4,34 4,53 

Ca (%) 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 

P tersedia 

(%) 
0,53 0,53 0,54 0,55 0,55 

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

Metionin 

(%) 
0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 

* Hasil Perhitungan dari Microsoft Excel   

    

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian 
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ini sebanyak 5 perlakuan dan 4 ulangan, sehingga terdapat 20 

unit percobaan. Pengacakan dilakukan pada umur 15 hari 

untuk memasukkan ke dalam petak kandang ukuran sebagai 

unit percobaan. Setiap 1 unit percobaan terdiri dari 4 ekor 

ayam. Penelitian dilakukan dengan penambahan tepung daun 

salam dalam pakan dengan perlakuan sebagai berikut: 

P0 = Pakan basal tanpa tepung daun salam 

P1 = Pakan basal + tepung daun salam 1% 

P2 = Pakan basal + tepung daun salam 2% 

P3 = Pakan basal + tepung daun salam 3% 

P4 = Pakan basal + tepung daun salam 4% 

3.4 Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan  

Tahapan persiapan meliputi persiapan 

kandang, tempat pakan dan minum serta pesiapan 

DOC masuk (chick in). Ayam pedaging dipelihara 

selama 35 hari. Pada umur 0-14 hari dipelihara 

dalam 2 kandang brooder dengan luas masing-

masing 1,2 m
2
. Pakan yang digunakan adalah pakan 

basal tanpa perlakuan dan air minum diberikan 

secara ad libitum. Air minum ditambahkan dengan 

vitastress saat dua hari sebelum dan sesudah 

penimbangan ataupun pemberian vaksin. 

Persiapan kandang dilakukan sebelum DOC 

ayam pedaging datang meliputi pembersihan 

kandang dengan sapu dan disiram dengan air 

detergen, kemudian fumigasi kandang dengan 

formalin. Kandang setiap petak diberi alas sekam 

dan disemprot dengan desinfektan ke seluruh bagian 

ruangan.  
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 Persiapan DOC diawali dengan pemasangan 

koran di dalam brooder, kemudian ditambahkan 

lampu 60 watt sebanyak 4 buah. Lampu dinyalakan 

± 2 jam sebelum DOC dimasukan dalam kandang. 

Air gula disiapkan sebelum DOC dimasukkan ke 

dalam brooder. DOC dikeluarkan dari box kemudian 

ditimbang untuk mengetahui bobot badan awal. 

Pakan dan pergantian air minum diberikan secara ad 

libitum. 

b. Pemeliharaan Minggu I 

 Pada tiga hari minggu pertama, lampu 

dinyalakan pada siang dan malam hari karena ayam 

masih beradaptasi dengan pakan. Hari ke 4, lampu 

dinyalakan pada malam hari. Tirai dibuka setiap pagi 

dan ditutup setiap sore. Vaksin ND I diberikan 

melalui tetes mata pada hari ketiga. Lampu 

dinyalakan selama 24 jam sampai ayam berumur 

satu minggu dengan mencatat suhu dalam kandang 

secara rutin.  

c. Pemeliharaan Minggu II 

  Lampu dinyalakan pada malam hari untuk 

penerangan. Tempat pakan dan air  minum diganti 

dengan yang digantung. Ayam ditimbang untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan dan sisa pakan 

ditimbang setiap minggunya. Vaksin gumboro 

diberikan pada hari ke-10 melalui tetes mata, 

sebelumnya ayam dipuasakan terlebih dahulu dari air 

minum diberikan minimal dua jam sebelum vaksin. 

d. Pemeliharaan Minggu III 

  Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. 

Tirai setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. 
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Ayam ditimbang untuk mengetahui pertambahan 

bobot badan setiap minggunya. Sisa pakan ditimbang 

untuk mengetahui konsumsi pakan setiap 

minggunya. Vaksin ND II diberikan hari  ke-21  

melalui  air minum dengan dilakukan pemuasaan 

terlebih dahulu dari air minum selama dua jam, 

sedangkan campuran pakan tetap diberikan. Ayam 

pedaging dibagi ke dalam 20 petak kandang dengan 

kapasitas 4 ekor ayam pedaging pada setiap petak 

kandang. Ayam mulai diberikan pakan perlakuan 

hingga panen. 

e. Pemeliharaan Minggu IV dan V 

  Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. 

Tirai setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. 

Ayam ditimbang untuk mengetahui pertambahan 

bobot badan setiap minggu dan bobot badan akhir. 

Sisa pakan ditimbang untuk mengetahui konsumsi 

pakan setiap minggu dan konsumsi pakan selama 

lima minggu.  

f. Tahap Pemotongan dan Pengambilan sampel 

Ayam pedaging sebelum dipotong pada umur 

35 hari dilakukan penimbangan bobot badan akhir 

sehingga didapatkan rataan bobot badan pada setiap 

petak kandang. Hasil dari rataan bobot badan akhir 

ayam dijadikan sebagai penentu ayam akan dipotong 

dan diamati. Soeparno (1992) menyatakan tahapan 

pemotongan unggas yang baik diistirahatkan terlebih 

dahulu. Ayam dipotong tepat di bawah rahang 

dengan memotong arteri karotis, vena jugularis dan 

esophagus serta darah harus keluar sebanyak 

mungkin. Ayam setelah dipotong dilakukan 
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pembersihan bulu dengan perendaman air hangat 50-

54
o
C selama 30 detik, kemudian dipisahkan dari 

bagian organ-ogan dalam (jerohan), kepala, kaki dan 

leher sehingga tinggal bagian karkas yang tersisa 

seperti sayap, punggung, dada dan paha. 

Pengambilan sampel seperti karkas, lemak 

abdominal dan organ dalam (jantung, hati, gizzard) 

untuk ditimbang. Bagian daging dada yang telah 

dipisahkan dari tulang (fillet) diambil, dicacah dan 

dioven 60
o
C selama 18 jam, serta diblender hingga 

terbentuk tepung untuk dilakukan uji kolesterol di 

Laboratorium. 

3.5 Tata Letak Kandang Penelitian 

Tata letak pengacakan kandang perlakuan dalam 

penelitian pada setiap unit percobaan harus memiliki peluang 

yang sama untuk diberi perlakuan tertentu atau obyektif dalam 

penempatannya dalam urutan-urutan percobaan. Pengacakan 

perlakuan dilakukan dengan cara menggunakan tabel bilangan 

acak, sistem lotere secara manual, atau menggunakan 

komputer (Suhaemi, 2011). Tata letak pengacakan kandang 

pada saat penelitian dapat dilihat dalam Gambar 4. 

1 

P2U4 

2 

P4U2 

3 

P1U4 

4 

P3U4 

5 

P2U2 

6 

P0U4 

7 

P1U2 

8 

P3U2 

9 

P0U2 

10 

P4U4 

20 

P4U3 

19  

P2U3 

18 

P4U1 

17 

P1U3 

16 

P3U3 

15 

P2U1 

14 

P0U3 

13 

P1U1 

12 

P3U1 

11 

P0U1 

 Gambar 4.  Tata Letak Pengacakan Kandang pada 

                    Saat Penelitian 



40 

 

3.6 Variabel Pengamatan 

 Variabel pengamatan yang diukur dalam penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persentase Karkas (%) 

Karkas merupakan bobot badan yang dihitung dengan 

menimbang tubuh ayam yang telah dipotong pada 

umur 5 minggu (dipanen) dikurangi dengan darah, 

bulu, kepala, kaki dan organ dalam. Persentase karkas 

dihitung dengan membagi bobot karkas dengan bobot 

hidup dikalikan 100% (Tarigan, Sjofjan dan Djunaidi, 

2013). 

% Karkas =  x 100% 

 

2. Persentase Organ Dalam (%) 

Bobot jantung, hati, dan gizzard didapatkan dengan 

melakukan pembedahan ayam pedaging dan masing-

masing organ diambil. Setiap bobot organ dalam 

ditimbang dengan timbangan digital lalu dibagi 

dengan bobot hidup dikalikan dengan 100% (Tarigan, 

dkk., 2013). 

% Organ dalam = x 100% 

 

3. Lemak Abdominal (%) 

Lemak abdominal diperoleh dari banyaknya lemak 

yang terdapat antara jaringan otot (intermuscular fat) 

di bawah kulit dan rongga abdominal. Persentase 

lemak abdominal dihitung dengan bobot lemak dibagi 

dengan per kg bobot hidup (Tarigan, dkk., 2013).. 

% L. Abdominal = x 100% 
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4. Kolesterol Daging Dada (mg/100g) 

Pengujian kandungan kolesterol daging dilakukan 

dengan diambil bagian daging dada sebelah kanan 

yang telah difillet (tanpa tulang) dan ditimbang. 

Daging dada fillet dilakukan pencacahan, dioven dan 

diblender serta dilakukan uji kolesterol. Persentase 

kolesterol daging dada didapat setelah dilakukan uji 

kolesterol di Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA 

Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat. 

Kandungan kolesterol dianalisis dengan metode 

Lieberman-Burchard menurut Tranggono (1989) yang 

disitasi oleh Sujana, Darana, Garnida dan Widjastuti 

(2007) dengan menggunakan Spectronic 20 pada 

panjang gelombang 630 nm berdasarkan bahan kering 

(dry matter). 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ditabulasi dengan 

bantuan Program Microsoft Excel dan dianalisis dengan 

menggunakan sidik ragam dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila terdapat 

perbedaan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. Adapun model matematik untuk Rancangan Acak 

Lengkap sebagai berikut : 

 

Yij = µ + πi + βij 
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Dimana : 

Yij = Nilai pengantar pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

βij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1,2,3, 4 dan 5 

j = 1,2,3 dan 4 

3.7 Batasan Istilah 

Ayam 

Pedaging 

: Jenis ayam jantan atau betina muda berumur 

sekitar 5 minggu yang dipelihara secara intensif 

untuk menghasilkan produksi daging yang 

optimal. 

Brooding : Masa pemeliharaan ayam pedaging mulai dari 

DOC masuk ke kandang (chick in) hingga umur 

14 hari dimana pemanas sudah tidak digunakan. 

Karkas ayam : Bagian tubuh ayam pedaging yang sudah 

dipisahkan antara darah, bulu, kepala, leher, kaki, 

organ dalam kecuali hati, jantung dan gizzard), 

dan lemak abdominal. 

Lemak 

abdominal 

: Banyaknya lemak yang terdapat di dalam perut. 

Organ dalam : Organ dalam ayam pedaging yang meliputi 

jantung, hati, dan gizzard yang diamati dan 

ditimbang dan dikeluarkan sebelumnya. 

Daun Salam : Tumbuhan salam yang digunakan adalah bagian 

daun yang tua dan dipisahkan dari rantingnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengamatan temperatur dan kelembaban selama 

penelitian diperlihatkan pada Lampiran 1. Rataan Temperatur 

dan Kelembaban ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan Temperatur dan Kelembaban 

 Pagi Siang Malam 

Suhu (
o
C) 27 32 29 

Kelembaban (%) 86 79 85 

 Kandang penelitian berada di Dusun Karangmloko, 

Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Dusun Karangmloko berada pada ketinggian 768 m di atas 

permukaan laut. Tabel 7. menunjukkan rataan temperatur 

kandang pada pagi hari yaitu 27 
o
C  cenderung lebih dingin 

dibandingkan siang ataupun malam hari. Kelembaban kandang 

selama penelitian berkisar antara 79-86%. Kelembaban 

kandang di pagi dan sore hari lebih tinggi dibandingkan 

dengan siang hari. Koefisien keragaman bobot badan awal 

ayam pedaging (umur 1 hari) dapat dilihat pada Lampiran 2. 

rataan bobot awal ayam yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 307,725 g/ekor dengan koefisien keragaman sebesar 

7,204%, hal ini berarti ayam pedaging yang digunakan dapat 

dikatakan seragam karena memiliki koefisien keragaman 

kurang dari 10%. 

Hasil pengamatan pengaruh penambahan tepung daun 

salam dalam pakan terhadap persentase karkas, lemak 

abdominal, organ dalam (jantung, hati dan gizzard) dan 

kandungan  kolesterol daging dada dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Persentase Karkas, Lemak Abdominal, Organ Dalam 

(Jantung, Hati dan Gizzard) dan Kandungan  

Kolesterol daging dada  

Parameter 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Karkas (%) 65,23 ± 9,18 65,50 ±1,25 67,35 ± 1,89 68,05 ± 2,39 67,07 ± 2,28 

Lemak 

abdominal 

(%) 

2,13 ± 0,85 1,98 ± 0,39 1,70 ± 0,10 1,44 ± 0,59 1,19 ± 0,74 

Berat organ dalam (%) 

Jantung 0,65 ± 0,09 0,63 ± 0,16 0,54 ± 0,05 0,53 ± 0,10 0,52 ± 0,06 

Hati 2,47 ± 0,46 2,33 ± 0,20 2,13 ± 0,09 2,10 ± 0,15 1,92 ± 0,24 

Gizzard 2,60 ± 0,62 2,61 ± 0,28 2,62 ± 0,18 2,67 ± 0,35 2,68 ± 0,39 

Kolesterol 

daging dada 

(mg/100 g) 

86,66 ± 

0,57e 

82,75 ± 

0,51d 

78,26 ± 

0,50c 

75,57 ± 

0,52b 

73,54 ± 

0,55a 

Keterangan: Superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris 

yang sama menunjukkan pengaruh sangat nyata 

(P < 0,01). 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase karkas dapat 

dilihat pada Tabel 8. Persentase karkas dapat diperoleh dengan 

menimbang berat karkas ayam yang sudah berumur 35 hari 

dipotong dengan mengurangi darah, bulu, kepala, kaki dan 

organ dalam, angka yang diperoleh kemudian dibagi dengan 

bobot hidup lalu dikalikan dengan 100%. Hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa rataan persentase karkas dengan 

penambahan tepung daun salam dalam pakan pada perlakuan 

P3 sebesar 68,05 ± 2,39%, perlakuan P2 sebesar 67,35 ± 

1,89% dan perlakuan P4 sebesar 67,07 ± 2,28%, serta 

perlakuan P1 sebesar 65,50 ± 1,25% cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan P0 yaitu 65,23 ± 9,19%, untuk 
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mengetahui pengaruh penambahan tepung daun salam dalam 

pakan, maka dilakukan analisis satatistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3. menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap persentase karkas. Hal ini dikarenakan 

kandungan nutrisi seperti energi dan protein pakan pada 

masing-masing perlakuan relatif sama sehingga tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap jumlah karkas yang 

dihasilkan. Resnawati (2004) menyatakan bahwa produksi 

karkas memiliki hubungan yang erat dengan bobot badan dan 

besarnya karkas ayam pedaging yang cukup bervariasi. 

Pernyataan ini didukung oleh Mide (2013) bahwa persentase 

karkas merupakan salah satu faktor terpenting dalam menilai 

produksi ternak yang berkaitan erat dengan bobot hidup, 

dimana semakin tinggi bobot hidup maka bobot karkas juga 

akan meningkat. 

Rataan persentase karkas hasil penelitian ini adalah 

65,23-68,05% dari bobot hidup. Persentase karkas ini masih 

termasuk dalam kisaran normal. Perolehan persentase karkas 

ayam pedaging sejalan dengan pertambahan bobot hidup akhir 

yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat North and 

Bell (1992) bahwa persentase  karkas  ayam  pedaging 

bervariasi antara 65-75% dari bobot badan, semakin berat 

ayam yang dipotong, maka karkasnya semakin tinggi pula. 

Hasil penelitian rataan perentase karkas cenderung lebih 

rendah seperti yang dilaporkan oleh Mide (2013), rataan 

persentase karkas ayam pedaging yang ditambah tepung daun 

katuk, rimpang kunyit dan kombinasinya dalam pakan yaitu 

69,40-69,44%. Hasil analisis statistik  menunjukkan bahwa 

pemberian tepung daun salam sampai 4% dalam pakan tidak  

mempengaruhi  bobot  karkas, karena  tidak  mempengaruhi  
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kandungan  nutrisi pakan. Bobot karkas yang sama karena 

bobot badan, umur, nutrisi dalam pakan yang relatif sama. Hal 

ini sejalan dengan Dewanti, Irham dan Sudiyono (2013) 

bahwa kandungan energi dan protein yang hampir sama 

mengakibatkan hasil akhir persentase karkas tidak berbeda. 

Persentase karkas dipengaruhi laju pertumbuhan yang 

ditunjukkan dengan adanya pertambahan bobot badan akan 

mempengaruhi bobot potong yang dihasilkan. 

 Berdasarkan Tabel 8. terlihat terlihat bahwa bahwa 

level perlakuan tidak mempengaruhi peningkatan persentase 

karkas dan terjadi penurunan pada perlakuan 3% dan 4%, 

dimungkinkan karena adanya efek antinutrisi seperti tanin dan 

saponin dapat menghambat proses fungsional saluran 

pencernaan sehingga belum mencapai hasil produksi yang 

baik. Hal ini didukung oleh Mide (2013) bahwa tanin dapat 

mengikat protein dan asam-asam amino serta berikatan dengan 

senyawa makromolekuler lain seperti karbohidrat (pati dan 

selulosa), mineral Ca, P, Fe Mg dan vitamin B12 dalam alat 

pencernaan. Ditambahkan oleh Mahfudz, Maulana, 

Atmomarsono dan Sarjana (2009), tanin di dalam saluran 

pencernaan dapat menutupi dinding mukosa saluran 

pencernaan menyebabkan penyerapan zat-zat nutrisi ransum 

menjadi berkurang. Menurut Krisnan (2005), adanya zat 

antinutrisi seperti tanin, kafein, teobromina, teofilin dan 

saponin serta serat kasar yang cukup tinggi pada daun teh, 

dapat menjadi faktor pembatas dalam penggunaannya, karena 

dapat menghambat proses arbsorbsi zat pakan bagi ternak 

yang bersangkutan. Soliciedi, dkk. (2003) menyatakan 

kandungan minyak atsiri dapat meningkatkan relaksasi usus 

halus dengan aktivitas kerja mengurangi gerak peristaltik usus 

halus sehingga makanan yang dikonsumsi semakin lebih lama 
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tinggal di dalam usus halus dan menyebabkan laju pakan 

diperlambat. Laju pakan yang semakin lama mengakibatkan 

pencernaan dan arbsorbsi zat-zat makanan lebih sempurna dan 

konsumsi pakan juga menurun. 

 Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persentase 

karkas yaitu bobot non karkas dan bagian yang terbuang 

seperti kepala, kaki, bulu dan darah. Pernyataan ini didukung 

oleh Mahfudz, Ratnawati, Suprijatna dan Sarengat (2009), 

bobot badan akhir terdiri dari bobot karkas dan bobot non 

karkas meliputi darah, bulu, kulit, kepala, leher, kaki dan 

organ dalam (viscera). Persentase karkas berkaitan erat dengan 

bobot badan akhir, bobot karkas dan non karkas. Abubakar 

dan Natamijaya (1999) menjelaskan bahwa persentase karkas 

adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup 

sewaktu akan dipotong, sehingga nilai persentase karkas 

dipengaruhi langsung oleh bobot karkas dan bobot hidup 

ternak. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak 

Abdominal 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase lemak 

abdominal dapat dilihat pada Tabel 8. Bobot lemak abdominal 

merupakan bobot lemak yang terdapat pada bagian perut 

(abdomen), dinyatakan dalam satuan g/ekor. Persentase lemak 

abdominal didapat dari perbandingan antara bobot lemak 

abdominal hasil penimbangan dengan bobot potong dan 

dikalikan 100%, dapat diketahui bahwa rataan berat lemak 

abdominal pada perlakuan P4 sebesar  (1,19 ± 0,74) %, 

perlakuan P3 sebesar (1,44 ± 0,59) % serta P2 sebesar (1,70 ± 

0,10) cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 
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P1 (1,98 ± 0,39) %, serta perlakuan kontrol sebesar (2,13 ± 

0,85) %. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4. menunjukkan 

bahwa perlakuan dalam pakan memberikan pengaruh tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase lemak abdominal. 

Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi seperti energi dan 

protein pakan pada masing-masing perlakuan relatif sama 

sehingga tingkat penimbunan lemak abdominal dalam tubuh 

sama  antar  perlakuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahata, 

Dharma, Riyanto and Rizal (2008), perbedaan deposisi lemak 

di dalam tubuh unggas disebabkan oleh perbedaan nutrisi yang 

terkandung di dalam pakan. Crespo and Garcia (2001) 

menambahkan bahwa kandungan lemak abdominal dan total 

lemak di dalam tubuh unggas dipengaruhi oleh profil asam 

lemak yang terkandung dalam pakan. Pakan dengan 

kandungan asam lemak yang rendah akan menghasilkan 

deposisi lemak tubuh yang rendah. 

Rataan persentase lemak abdominal hasil penelitian ini 

adalah 1,19-2,13% dari bobot hidup. Perbedaan persentase 

lemak abdominal diduga karena kandungan serat kasar di 

dalam pakan penelitian di bawah 4% masih bisa ditoleransi 

serta zat antinutrisi yang dapat menghambat arbsorbsi pakan 

dan penimbunan lemak dalam tubuh. Hasil penelitian ini 

masih berada pada kisaran normal seperti yang dikemukakan 

oleh Golla, Montong, Laihad dan Rembet (2014), tetapi masih 

lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh Salam, dkk. 

(2013) yaitu 2,00-2,26%. Brata (2009) menyebutkan bahwa 

meningkatnya penggunaan serat kasar dalam pakan akan 

berdampak pada penurunan efisiensi penggunaan energi 

sehingga menurunkan persentase lemak abdomen. Mide 

(2013) menambahkan bahwa saponin dapat memberikan 
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dampak bagi proses biologis tubuh dan metabolisme zat 

makanan dengan cara menghambat aktivitas kerja enzim 

seperti enzim kimotripsin serta meningkatkan permeabilitas 

sel mukosa usus halus sehingga menghambat produktivitas 

dan penyerapan zat-zat pakan yang berdampak pada 

penimbunan lemak abdomen. Didukung oleh Darmawan 

(2008), kemampuan saponin dan tanin dalam mengikat lemak 

dan protein dapat menurunkan kerja enzim-enzim pencernaan 

seperti enzim lipase dan protease dalam memecah lemak dan 

protein sehingga langsung dikeluarkan bersama kotoran 

ternak. Menurut Mahfudz, dkk. (2009), kadar lemak karkas 

yang dihasilkan semakin menurun disebabkan karena 

peningkatan tanin yang mengandung tepung ampas bir dalam 

pakan sehingga akan semakin sedikit protein dan energi yang 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan lemak karkas yang 

mempunyai korelasi positif dengan lemak abdominal. 

Berdasarkan Tabel 8. terlihat level perlakuan dalam 

pakan pada perlakuan P4, P3, P2, P1 lebih rendah tidak 

berbeda nyata dibandingkan pemberian perlakuan kontrol (P0) 

terhadap persentase lemak abdominal. Hal ini diduga pengaruh 

kandungan fitokimia daun salam seperti minyak atsiri yang 

berperan dalam peningkatan kualitas karkas ditandai dengan 

menurunnya persentase bobot lemak abdominal di dalam 

tubuh. Septinova, Kurtini, Purwaningsih dan Riyanti (2009) 

menyatakan lemak abdominal yang terlalu berlebihan 

merupakan pemborosan energi dikarenakan lemak tersebut 

akan dibuang saat pengolahan berakibat pada penurunan 

kualitas karkas. Minyak atsiri dapat menurunkan lemak 

abdominal dengan cara regulasi ekspresi beta oksidasi 

peroksisom di hati. Selain itu minyak atsiri juga bekerja secara 

sinergis dengan meregulasi gen-gen yang bertugas dalam 
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proses metabolisme lemak (Honda, Aoki, Tanaka, Kishida, 

Nishiyama, Okada, Matsumoto, Abe and Mae, 2006). Minyak 

atsiri dapat merangsang sel hati untuk meningkatkan produksi 

dan meningkatkan sekresi cairan empedu untuk mengemulsi 

lemak sehingga partikel-partikel padat dalam kantung empedu 

berkurang dan kandungan lemak menurun (Golla, dkk, 2014). 

Pratikno (2011) menambahkan bahwa penurunan kadar lemak 

abdominal seiring dengan meningkatnya level penambahan 

tepung kunyit menambah senyawa minyak atsiri yang dapat 

mencegah keluarnya asam lambung yang berlebihan sehingga 

membantu mengurangi pekerjaan usus halus yang terlalu berat 

dalam mencerna zat-zat makanan dan menurunkan komposisi 

lipid. 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Bobot 

Organ Dalam 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase bobot organ 

dalam dapat diperlihatkan pada Tabel  8. Hasil analisis 

statistik bobot organ dalam ditunjukkan pada Lampiran 5 

(Jantung), Lampiran 6 (Hati) dan Lampiran 7 (Gizzard). 

4.3.1 Bobot Jantung 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase bobot jantung 

dapat dilihat pada Tabel 8. Persentase bobot jantung diperoleh 

dari bobot jantung dibagi dengan bobot hidup dan dikalikan 

100%. Hal ini sebagaimana dijelaskan Tarigan, dkk. (2013) 

bahwa bobot jantung diperoleh dengan cara menimbang organ 

jantung kemudian angka hasil penimbangan dibagi dengan 

bobot hidup dan dikalikan 100%. Rataan bobot jantung pada 

penelitian ini menunjukkan perlakuan P4 sebesar  (0,52 ± 
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0,06) %, perlakuan P3 sebesar (0,53 ± 0,10) % serta P2 

sebesar (0,54 ± 0,05) cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan P1 (0,63 ± 0,16) %, serta perlakuan kontrol 

sebesar (0,65 ± 0,09) %. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

terhadap bobot jantung (P>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan dalam pakan ayam pedaging berpengaruh positif 

pada metabolisme tubuh ayam, ditandai dengan keadaan 

fisiologis organ dalam seperti jantung yang tetap stabil setelah 

penambahan tepung daun salam dengan level yang berbeda 

pada pakan tanpa diberi antibiotik. Menurut Hermana, 

Puspitasari, Wiryawan dan Suharti (2008), daun salam 

merupakan tumbuhan non toksik dan aman digunakan dalam 

pakan sehingga tidak menghambat kerja jantung dalam 

mensirkulasi darah. Jantung akan mengalami perubahan 

ukuran apabila terinfeksi penyakit atau racun.  

Rataan bobot jantung berkisar antara 0,51-0,65% dari 

bobot badan. Hasil penelitian ini masih dalam kisaran normal 

seperti yang dikemukakan oleh Widianingsih (2008), rataan 

bobot jantung ayam pedaging yang berumur 35 hari berkisar 

antara 0,57-0,63%, namun hasil penelitian ini lebih besar 

dibandingkan hasil penelitian sebelumnya oleh Suyanto, dkk. 

(2013), persentase jantung ayam pedaging yang diberikan 

pakan dengan penambahan tepung kemangi sebanyak 0, 2, 4 

dan 6% secara berturut-turut yaitu 0,46; 0,48; 0,46 dan 0,50% 

dengan pakan diberi antibiotik.  Hal ini menunjukkan bahwa 

daun salam membuat kondisi jantung bekerja secara normal 

dan tidak ada kelainan fisik seperti pembengkakan pada 

jantung. Didukung oleh Frandson (1992), banyak faktor yang 

mempengaruhi kondisi fisiologis jantung. Jantung rentan 
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terhadap racun dan zat antinutrisi dalam pakan dan 

pembesaran jantung terjadi akibat akumulasi racun yang 

terdapat pada organ jantung. Kusmayadi (2004) menyatakan 

bahwa bobot jantung relatif terhadap bobot potong 

dipengaruhi oleh faktor genotif, pola pemberian pakan dan 

akan semakin menurun dengan bertambahnya umur. 

Berdasarkan Tabel 8. terlihat bahwa perlakuan pakan 

tidak menyebabkan perbedaan nyata terhadap persentase bobot 

jantung. Hal ini menunjukkan bahwa daun salam dengan level 

4% tidak mengandung racun serta kandungan tanin dan 

saponin dalam pakan penelitian diduga masih dalam batasan 

yang dapat ditoleransi oleh ayam, sehingga tidak berpengaruh 

terhadap kontraksi yang berlebihan pada jantung. Hal ini 

didukung oleh Ressang (1984) bahwa jantung tergantung dari 

jenis kelamin, umur, bobot badan dan aktivitas hewan. 

Aktivitas, jenis kelamin, bobot badan dan umur ayam 

pedaging yang relatif sama, sehingga berdampak terhadap 

bobot jantung untuk setiap perlakuan pada penelitian juga 

relatif sama. Nabib dan Maidie (1981), jantung dapat 

bertambah besar jika terjadi kelainan yaitu pembesaran dari 

satu atau beberapa ruangan jantung yang disebabkan oleh 

kelelahan dan hipertropi, yaitu pembesaran jantung disertai 

penebalan dinding ventrikel (bilik) untuk mengimbangi 

kebutuhan akan aliran darah. 

4.3.2 Bobot Hati 

 Pengaruh perlakuan terhadap persentase bobot jantung 

dapat dilihat pada Tabel 8. Bobot hati diperoleh setelah 

dilakukan pembedahan pada bagian abdominal ayam yang 

kemudian dikeluarkan organ hati dan ditimbang, angka yang 

diperoleh kemudian dibagi dengan bobot hidup dan dikalikan 
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100%. Berdasarkan Tabel 8. diketahui bobot organ hati pada 

perlakuan P4 (1,92 ± 0,24) paling rendah dibandingkan 

perlakuan P0 (2,47 ± 0,46), P1 (2,33 ± 0,20) %, P2 (2,13 ± 

0,09) %, P3 (2,10 ± 0,15) %. Kondisi hati dalam penelitian ini 

dalam keadaan normal yaitu permukaannya halus, tidak terjadi 

kerusakan dan memiliki warna coklat kemerahan. Hal ini 

sesuai pendapat McLelland (1990), hati yang normal berwarna 

coklat kemerahan atau coklat terang dan jika terjadi 

keracunan, warna hati berubah kuning. Kelainan fisik pada 

hati ditandai dengan berubahnya warna hati, pembengkakan 

dan pengecilan pada salah satu bagian serta tidak ada kantung 

empedu. 

 Rataan bobot hati penelitian berkisar antara 1,92-

2,47% dari bobot badan. Hasil ini masih dalam kisaran normal 

yang sejalan oleh Hermana, dkk. (2008), penambahan tepung 

daun salam dalam pakan menghasilkan rataan persentase 

bobot hati ayam pedaging pada umur 5 minggu yang diinjeksi 

bakteri Escherichia coli antara 1,95-2,21%. Namun hasil ini 

masih lebih rendah dibandingkan penelitian Suyanto, dkk. 

(2013) bahwa penambahan tepung daun kemangi dengan level 

0, 2, 4 dan 6% dalam pakan ayam pedaging menghasilkan 

rataan bobot hati secara berturut-turut 2,32; 2,21; 1,99 dan 

2,15% dari bobot hidup. Persentase bobot hati pada penelitian 

ini menunjukkan pada kisaran normal sebagaimana disebutkan 

oleh Erwan dan Resmi (2003), bobot hati ayam pedaging 

berkisar antara 2-2,5% dari bobot badan. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 6) menunjukkan 

bahwa perlakuan dengan level yang berbeda memberikan 

pengaruh tidak berbeda nyata terhadap rataan bobot hati 

(P>0,05). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tepung daun 

salam tidak berpengaruh negatif terhadap metabolisme tubuh 
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ayam pedaging. Persentase bobot hati tertinggi ditunjukkan 

pada P0 yaitu 2,4717% dan terendah yaitu 1,9171%. 

Penambahan level tepung daun salam di dalam pakan diikuti 

dengan penurunan persentase organ hati diduga karena daun 

salam mengandung zat antinutrisi yaitu tanin dan saponin. 

Ismail, dkk. (2013) menyatakan bahwa penambahan level 

kunyit dan sambiloto yang semakin tinggi dalam pakan 

mengakibatkan kinerja hati menurun dan konsumsi pakan 

rendah ditandai bobot hati semakin kecil disebabkan adanya 

zat antinutrisi berupa saponin dan tanin. Darmawan (2008) 

menyatakan bahwa saponin dan tanin yang berkonsentrasi 

rendah di dalam pakan dapat membantu aktivitas hati dalam 

menetralisir racun dengan menghambat dan membunuh 

bakteri patogen di saluran pencernaan sehingga nutrient yang 

dibawa melalui hati sudah tidak mengandung racun lagi. 

Hati memiliki fungsi fisiologis sebagai sekresi empedu 

untuk mengemulsi lemak, menetralisir racun, dan tempat 

menyimpan energi berupa glikogen serta menguraikan sisa 

protein menjadi asam urat untuk dikeluarkan oleh ginjal 

(Blakely and Blade, 1998). Natsir (2008) menyatakan bobot 

hati dipengaruhi oleh jumlah nutrien yang diserap dan serat 

kasar yang terkandung dalam pakan tersebut. Ditambahkan 

oleh Talebali and Farzinpour (2005), persentase bobot hati 

berkaitan dengan baik tidaknya kinerja fungsi hati. Organ hati 

merupakan subjek produksi energi dari karbohidrat. 

4.3.2 Bobot Gizzard 

Pengaruh pelakuan terhadap persentase gizzard dapat 

dilihat pada Tabel 8. Bobot gizzard diperoleh dengan cara 

menimbang organ gizzard yang telah dibersihkan bagian 

dalamnya dari sisa-sisa pakan, angka yang diperoleh dari 
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bobot gizzard kemudian dibagi bobot hidup dan dikalikan 

100%. Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bobot gizzard 

yang diperoleh selama penelitian dari yang terendah hingga 

tertinggi adalah P0 (2,60± 0,62) %, P1 (2,61 ± 0,28) %, P2 

(2,62 ± 0,18) %, P3 (2,67 ± 0,35) %, P4 (2,68 ± 0,39) % dari 

bobot hidup. Persentase bobot gizzard pada penelitian ini 

berkisar antara 2,60-2,68 %. Rataan persentase gizzard pada 

penelitian ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian 

sebelumnya oleh Suyanto, dkk. (2013) bahwa persentase 

gizzard yang diperoleh berkisar antara 1,84-1,97%. Tarigan, 

dkk. (2013) menyebutkan bahwa gizzard ayam  pedaging  

berkisar  antara 1,5-2,4% dari  bobot  hidup. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan 

bahwa penggunaan fitobiotik berupa tepung daun salam dalam 

pakan ayam pedaging memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap rataan persentase bobot gizzard. Tabel 

8. menunjukkan bahwa semakin bertambahnya level 

penggunaan tepung daun salam, persentase bobot gizzard juga 

meningkat. Diketahui bahwa tepung daun salam memiliki 

kandungan serat kasar yang cukup tinggi sekitar 23,54%. 

Garipoglu, Erener and Ocak (2005) menyatakan bahwa 

bertambahnya persentase bobot gizzard tergantung dari 

aktivitas gizzard akibat kandungan serat kasar dalam pakan. 

Ditambahkan oleh Retnani, Suprapti, Firmansyah, Herawati 

dan Mutia (2009), serat kasar yang tinggi di dalam pakan 

menyebabkan kerja gizzard akan semakin meningkat untuk 

mengecilkan ukuran partikel pakan sehingga ukuran gizzard 

juga akan semakin besar. Didukung oleh pernyataan Hetland, 

Svihus and Choctt (2005), unggas memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan kemampuan metabolisme penyerapan serat 
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kasar dengan semakin membesarnya ukuran organ dalam 

seperti gizzard. 

Gizzard (ampela) adalah organ tubuh terbesar dalam 

saluran pencernaan unggas yang berfungsi untuk menggiling 

dan menghancurkan makanan yang kasar sebelum masuk ke 

dalam usus untuk dilakukan proses penyerapan lebih lanjut 

(Resnawati, 2010). Gizzard berfungsi untuk menggiling dan 

memecah partikel makanan menjadi ukuran lebih kecil (Pond, 

dkk., 1995). Ditambahkan oleh Amerah and Ravindran (2008), 

ukuran gizzard akan bertambah sesuai dengan perlakuan pakan 

yang diberikan, namun peningkatan ukuran gizzard tidak 

berpengaruh pada efisiensi pakan. Hetland, et al. (2005) 

berpendapat bahwa aktivitas gizzard distimulasi oleh struktur 

serat kasar yang terkandung dalam pakan. Pakan dengan serat 

kasar yang tinggi akan mengalami proses yang lebih lama 

dalam gizzard. 

4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Kolesterol Daging  

Dada 

Pengaruh perlakuan terhadap kadar kolesterol daging 

dada dapat dilihat pada Tabel 8. menunjukkan bahwa rataan 

kadar kolesterol pada perlakuan P4 (73,54 ± 0,57) mg/100g, 

P3 (82,75 ± 0,51) mg/100g, P2 (78,26 ± 0,50) mg/100g, P1 

(75,57 ± 0,52) mg/100g, cenderung lebih rendah dari 

perlakuan P0 (73,54 ± 0,55) mg/100g, untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap persentase kadar kolesterol 

daging dada maka dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 8. menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan perbedaan pengaruh sangat 

nyata (P>0,01) terhadap persentase kadar kolesterol daging 

dada. Hal ini menunjukkan bahwa kadar kolesterol 
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berhubungan erat dengan kandungan lemak, sehingga 

penurunan lemak akan diikuti dengan penurunan kolesterol. 

Penurunan kolesterol diduga karena adanya kandungan 

antinutrisi seperti saponin. Menurut Suharti, dkk. (2008), kerja 

tanin atau saponin dapat menurunkan kandungan kolesterol 

dengan cara menghambat absorpsi kolesterol atau dengan 

meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses. Ditambahkan 

oleh Francis, Kerem, Makkar and Becker (2002) bahwa 

saponin memiliki fungsi khusus antara lain 

hypocholesterolemic, antikarsinogenik, anti-inflamasi, dan 

aktivitas antioksidan di dalam tubuh ayam pedaging. Hasil 

kadar kolesterol dalam penelitian ini berkisar 73,54-82,75 

mg/100 g, yang menunjukkan masih dalam kisaran normal 

pada kolesterol seperti pada pernyataan Chan, Brown, Church 

and Buss (1995) bahwa kadar kolesterol daging berkisar 

antara 70,00-105 mg/100g. Ditambahkan oleh Zahra, dkk. 

(2014), kolesterol daging dada ayam pedaging yang diberi 

pakan sorgum dan kulit pisang terhidrolisis dengan NaOH 

tanpa antibiotik sekitar 83,00-88,00 mg/100g. Ayam yang 

diberi antibiotik cenderung menghasilkan daging dada yang 

lebih rendah kandungan kolesterolnya dibandingkan dengan 

ayam yang diberi pakan fitobiotik. Hal ini menunjukkan 

bahwa antibiotik dalam pakan diduga mempengaruhi kadar 

kolesterol daging. Rataan kadar kolesterol pada penelitian ini 

lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Hamiyanti, dkk. (2013), kandungan kolesterol daging ayam 

yang diberi perlakuan tepung kemangi dalam pakan berkisar 

antara 68,02-75,74 mg/100g. Didukung oleh hasil penelitian 

Daud, Piliang dan Kompiang (2007), kadar kolesterol daging 

dada yang dihasilkan pada pemberian pakan dengan antibiotik 

sekitar 36,00 mg/100g. Penggunaan antibiotik digunakan 
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sebagai growth promotor dalam jumlah yang relatif kecil dan 

antimikrobial sebagai bahan aditif dalam pakan dan 

menurunkan kolesterol daging dada masih lebih tinggi 

daripada penggunaan probiotik atau prebiotik dan kombinasi 

keduanya. 

 Berdasarkan Tabel 8. menunjukkan bahwa perlakuan 

dalam pakan sebanyak 4% (P4) menghasilkan kolesterol 

daging dada paling rendah dibandingkan pada perlakuan P3, 

P2, P1 dan perlakuan kontrol (P0). Hal ini diduga bahwa 

kandungan minyak atsiri di dalam tepung daun salam diduga 

juga berperan dalam penurunan kadar kolesterol daging dada. 

Semakin meningkatnya pemberian level perlakuan dalam 

pakan mempengaruhi aktivitas organ hati dalam mensekresi 

empedu dan sebagai konsekuensinya mampu menurunkan 

kadar lemak. Mide (2007) menyatakan bahwa kandungan 

minyak atsiri memiliki sifat kolagoga yaitu meningkatkan 

seksresi empedu dan total asam empedu yang akan dilepas ke 

duodenum, sehingga sintesis kolesterol dapat berkurang. 

Menurut Santoso (2002) bahwa penurunan kadar trigliserida 

disebabkan oleh kombinasi rendahnya aktivitas lipoprotein 

lipase dalam jaringan lemak dan rendahnya trigliserida serum 

sebagai hasil dari rendahnya sintesis trigliserida, rendahnya 

akumulasi lemak abdomen dan tingginya oksidasi asam lemak 

dalam hati. Ditambahkan oleh Wientarsih, Widhyari dan 

Aryanti (2013), minyak atsiri memiliki kandungan senyawa 

diallil disulfida (DADS) yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol. Hal ini didukung oleh Agustina (2014) bahwa 

minyak atsiri berperan meningkatkan kerja organ pencernaan 

khususnya merangsang keluarnya cairan empedu dari dinding 

empedu dan getah pankreas yang mengandung enzim amylase, 
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lipase dan protease untuk meningkatkan hasil pencernaan 

dalam pemecahan karbohidrat, lemak dan protein. 

Serat kasar yang terkandung dalam bahan pakan 

mempengaruhi kadar kolesterol. Tabel 7. menunjukkan bahwa 

penambahan persentase tepung daun salam dalam pakan yang 

meningkat, mengakibatkan kandungan serat kasar juga 

semakin meningkat. Perlakuan pakan P0 memiliki kandungan 

serat kasar terendah menghasilkan kadar kolesterol daging 

dada paling tinggi, sedangkan P4 dengan kandungan serat 

kasar tertinggi menghasilkan kadar kolesterol daging dada 

paling rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adrizal 

and Ohtani (2002) bahwa komponen serat (fiber) memiliki 

mekanisme untuk meningkatkan ekskresi getah empedu, lalu 

dengan kemampuan mengikat komponen lipid yang dimiliki 

getah empedu, maka kolesterol dalam tubuh akan berkurang. 

Serat memiliki hubungan yang ekuivalent dengan kadar 

kolesterol yang rendah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
   

 

5.1 Kesimpulan 

Pemanfaatan tepung daun salam (Syzygium polyanthum 

Walp) dalam pakan dapat menurunkan kolesterol daging dada 

walaupun tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas 

daging pada variabel yang lain. Level penambahan tepung 

daun salam (Syzygium polyanthum Walp) sebesar 4 % 

merupakan hasil terbaik terhadap kolesterol daging dada. 

5.2 Saran 

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut dengan 

teknologi pengolahan lain seperti metode ekstraksi atau juicing 

dengan tujuan lebih mengefisiensikan penggunaan daun salam 

serta level penggunaan yang lebih tinggi untuk menghasilkan 

kualitas karkas lebih maksimal. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Suhu dan Kelembaban di dalam Kandang  

        Selama Pelaksanaan Penelitian 

Hari/Tanggal 

Umur 

Ayam 

(Hari) 

Suhu (
o
C) Kelembaban (%) 

Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 

25/12/2014 1* 33 35 34 78 72 92 

26/12/2014 2* 34 35 33 78 78 85 

27/12/2014 3* 33 37 34 83 80 90 

28/12/2014 4* 35 36 34 90 90 85 

29/12/2014 5* 34 35 34 90 92 85 

30/12/2014 6* 34 36 35 90 90 92 

31/12/2014 7* 32 35 34 85 90 92 

01/01/2015 8* 35 34 33 92 80 82 

02/01/2015 9* 32 33 30 92 80 92 

03/01/2015 10* 29 30 31 85 75 85 

04/01/2015 11* 30 30 31 85 85 85 

05/01/2015 12* 28 31 30 85 80 77 

06/01/2015 13* 28 30 30 85 82 80 

07/01/2015 14* 30 31 31 85 82 78 

08/01/2015 15 29 31 30 80 82 78 

09/01/2015 16 30 32 31 82 70 72 

10/01/2015 17 29 31 29 80 72 80 

11/01/2015 18 28 30 28 78 72 80 

12/01/2015 19 29 30 29 80 82 78 

13/01/2015 20 27 30 26 80 70 72 

14/01/2015 21 27 30 26 92 75 85 

15/01/2015 22 27 30 26 90 85 84 
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16/01/2015 23 30 30 26 85 72 84 

17/01/2015 24 28 31 26 85 70 92 

18/01/2015 25 26 31 27 92 72 92 

19/01/2015 26 24 30 26 92 75 92 

20/01/2015 27 31 31 27 92 80 92 

21/01/2015 28 25 30 26 90 75 90 

22/01/2015 29 24 30 26 92 75 90 

23/01/2015 30 24 31 28 91 90 92 

24/01/2015 31 23 30 27 90 82 90 

25/01/2015 32 23 30 27 90 75 82 

26/01/2015 33 23 29 28 82 90 90 

27/01/2015 34 24 30 25 82 75 90 

28/01/2015 35 24 29 25 83 82 85 

Jumlah 
 

1002 1104 1023 3011 2777 2990 

Rataan 
 

28,63 31,54 29,23 86,03 79,34 85,43 

Sd 
 

3,73 2,28 3,14 4,85 6,65 6,01 

Ket: * Kandang pemanas (brooder) pada masa brooding
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Lampiran 2. Koefisien Keragaman Bobot Badan (g/ekor) 

Ayam Pedaging Umur 2 Minggu dalam 

Penelitian 

Perlakuan 

Bobot 

Badan 

(g/ekor) 

( x-x ) (x-x)
2
 

P0U1 358 50,275 2527,5756 

 295 -12,725 161,9256 

 295 -12,725 161,9256 

 284 -23,725 562,8756 

    

P0U2 283 -24,725 611,3256 

 305 -2,725 7,4256 

 360 52,275 2732,6756 

 283 -24,725 611,3256 

    

P0U3 290 -17,725 314,1756 

 308 0,275 0,0756 

 336 28,275 799,4756 

 296 -11,725 137,4756 

    

P0U4 282 -25,725 661,7756 

 345 37,275 1389,4256 

 294 -13,725 188,3756 

 311 3,275 10,7256 

    

P1U1 314 28,275 799,4756 

 336 -11,725 137,4756 

 296 -22,725 516,4256 

 285 9,275 86,0256 

    

P1U2 317 13,275 176,2256 

 321 -8,725 76,1256 

 299 -14,725 216,8256 
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 293 -18,725 350,6256 

    

P1U3 289 -6,725 45,2256 

 301 38,275 1464,9756 

 346 -12,725 161,9256 

 295 -14,725 216,8256 

    

P1U4 293 3,275 10,7256 

 311 30,275 916,5756 

 338 -17,725 314,1756 

 290 28,275 799,4756 

    

P2U1 288 -19,725 389,0756 

 324 16,275 264,8756 

 294 -13,725 188,3756 

 323 15,275 233,3256 

    

P2U2 290 -17,725 314,1756 

 301 -6,725 45,2256 

 347 39,275 1542,5256 

 294 -13,725 188,3756 

    

P2U3 342 34,275 1174,7756 

 303 -4,725 22,3256 

 298 -9,725 94,5756 

 289 -18,725 350,6256 

    

P2U4 349 41,275 1703,6256 

 295 -12,725 161,9256 

 304 -3,725 13,8756 

 283 -24,725 611,3256 

    

P3U1 319 11,275 127,1256 

 280 -27,725 768,6756 

 298 -9,725 94,5756 
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 335 27,275 743,9256 

    

P3U2 292 -15,725 247,2756 

 343 35,275 1244,3256 

 294 -13,725 188,3756 

 300 -7,725 59,6756 

    

P3U3 296 -11,725 137,4756 

 313 5,275 27,8256 

 327 19,275 371,5256 

 295 -12,725 161,9256 

    

P3U4 315 7,275 52,9256 

 334 26,275 690,3756 

 290 -17,725 314,1756 

 292 -15,725 247,2756 

    

P4U1 289 -18,725 350,6256 

 297 -10,725 115,0256 

 343 35,275 1244,3256 

 300 -7,725 59,6756 

    

P4U2 352 44,275 1960,2756 

 284 -23,725 562,8756 

 305 -2,725 7,4256 

 291 -16,725 279,7256 

    

P4U3 296 -11,725 137,4756 

 352 44,275 1960,2756 

 293 -14,725 216,8256 

 290 -17,725 314,1756 

    

P4U4 291 -16,725 279,7256 

 287 -20,725 429,5256 

 349 41,275 1703,6256 
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 303 -4,725 22,3256 

    

Jumlah 24618 
 

38827,95 

Rataan 307,725 
  

Sd 22,1696 
  

 

Standar Deviasi rataan (Sd) 

 = 22,1696 

Koefisien Keragaman (KK) 

Koefisien Keragaman (KK) =  Sd Rataan x 100% 

         x  Rataan 

    =  22,1696   x 100% 

         307,725 

    =  7,204% 

 

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi 

yang telah digunakan dalam penelitian seragam karena 

mempunyai koefisien keragaman kurang dari 10% yaitu 

7,2044%. 
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Lampiran 3. Data Analisis Statistik Persentase Karkas Ayam 

         Pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah 

Rataan 
1 2 3 4  

P0 65,82 53,35 75,76 65,97 260,91 65,23 + 9,18  

P1 65,85 64,07 65,06 67,03 262,01 65,50 + 1,25 

P2 67,57 69,64 67,18 65,02 269,41 67,35 + 1,89 

P3 68,80 64,62 68,59 70,18 272,18 68,05 + 2,39 

P4 65,30 68,62 64,94 69,42 268,29 67,07 + 2,28 

Total 333,34 320,29 341,53 337,63 1332,79 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

  

     =   

     = 88816,459 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 JKT = –  

                     = (65,82
2
 + 53,35

2
 + … + 69,42

2
) – 88816,459

         = 89141,452 – 88816,459 

         = 324,993 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

          JKP =  – FK 

     = (10,7183
2
+ 10,6810

2
 +… + 10,2081

2
)  – 88816,46

   4 

     =  – 88816,459 

     = 88840,35 – 88816,459  

     = 23,879 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

   = 324,993 – 23,879 

   = 301,114 

 

e. db Perlakuan 

 db Perlakuan  = t – 1 

   = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

 db Galat  = t (r-1)  

  = 5 (4-1)  

  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan 

 KT Perlakuan =  

   =  

   = 5,97 
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h. Kuadrat Tengah Galat 

 KT Galat =  

   =  

   = 20,07 

 

i. FHitung  =  

   =  

   = 0,30 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 23,879 5,97 0,30 3,06 4,89 

Galat 15 301,114 20,07    

Total 19 324,993     

Keterangan: FHitung < dari FTabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas ayam 

pedaging. 
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Lampiran 4. Data Analisis Statistik Persentase Lemak   

       Abdominal (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 3,10 1,70 2,51 1,20 8,51 2,13 + 0,84  

P1 1,76 2,40 2,19 1,55 7,90 1,98 + 0,39 

P2 1,76 1,75 1,76 1,55 6,82 1,71 + 0,10  

P3 2,08 0,96 1,80 0,92 5,76 1,44 + 0,59 

P4 0,44 1,68 1,95 0,67 4,74 1,19 + 0,74 

Jumlah 9,14 8,49 10,21 5,89 33,73 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

  

     =   

      = 56,8856 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 JKT = –  

         = (3,10
2
 + 1,70

2
 + 2,51

2
 + … +  0,67

2
) – 56,8856 

         = 64,5583 – 56,8556 

         = 7,6727 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

           JKP  =  – FK 

        = (8,51
2 
+ 7,90

2
 + 6,82

2
 + 5,76

2
 + 4,74

2
)  – 56,886 

    4 

        =  – 56,8856 

        = 59,2469 – 56,8856 

        = 2,3613 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 JKG = JK Total – JK Perlakuan 

         = 7,6727 – 2,3613 

         = 5,3114 

 

e. db Perlakuan 

 db Perlakuan  = t – 1 

   = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

 db Galat  = t (r – 1)  

  = 5 (4 – 1)  

  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan 

 KT Perlakuan =  

   =  

   = 0,5903 
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h. Kuadrat Tengah Galat 

 KT Galat =  

   =  

   = 0,3541 

 

i. FHitung  =  

   =  

   = 1,67 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 2,3613 0,5903 1,67 3,06 4,89 

Galat 15 5,3087 0,3539    

Total 19 7,67     

Keterangan: FHitung < dari FTabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase lemak 

abdominal ayam pedaging. 
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Lampiran 5. Data Analisis Statistik Persentase Bobot  

                    Jantung (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 0,69 0,54 0,74 0,65 2,62 0,66 + 0,09 

P1 0,85 0,65 0,56 0,48 2,54 0,64 + 0,16 

P2 0,48 0,55 0,53 0,61 2,17 0,54 + 0,05 

P3 0,49 0,67 0,55 0,44 2,15 0,54 + 0,10 

P4 0,51 0,59 0,49 0,46 2,05 0,51 + 0,06 

Jumlah 3,02 3,00 2,87 2,64 11,53 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

  

       =   

       = 6,647 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 JKT = –  

         = (0,69
2
 + 0,54

2
 + 0,74

2
 
 
+ … + 0,46

2
) – 6,647 

         = 6,8577 – 6,647 

         = 0,2107 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =  – FK 

         = (2,62
2 
+2,54

2
 + 2,17

2
 + 2,15

2
 + 2,05

2
)  – 6,647 

    4 

   =  – 6,647 

   = 6,7125 – 6,6226 

   = 0,0654 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

 JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,2107 – 0,0654 

   = 0,1453 

 

e. db Perlakuan 

 db Perlakuan  = t – 1 

   = 5 – 1 = 4 

 

 

 

f. db Galat 

 db Galat  = t (r – 1)  

  = 5 (4 – 1) 

  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan 

 KT Perlakuan =  

   =  

   = 0,0164 
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h. Kuadrat Tengah Galat 

 KT Galat =  

   =  

   = 0,0097 

 

i. F Hitung  =  

   =  

   = 1,69 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,0654 0,0164 1,69 3,06 4,89 

Galat 15 0,1453 0,0097    

Total 19 0,2138     

Keterangan: FHitung < dari FTabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase jantung 

ayam pedaging. 
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Lampiran 6. Data Analisis Statistik Persentase Bobot Hati (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 2,58 3,07 2,02 2,22 9,89 2,47 + 0,46 

P1 2,54 2,43 2,27 2,08 9,32 2,33 + 0,20 

P2 2,13 2,01 2,22 2,17 8,53 2,13 + 0,09 

P3 2,30 2,09 1,94 2,07 8,40 2,10 + 0,15 

P4 1,65 1,83 2,23 1,96 7,67 1,92 + 0,24 

Jumlah 11,20 11,43 10,68 10,50 43,81 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

  

  =   

  = 95,9658 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 JKT = –  

         = (2,58
2
 + 3,07

2
 + 2,02

2
 
 
+ … + 1,96

2
) – 95,9658 

         =  97,7327– 95,9658 

         = 1,7669 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   – FK 

       = (9,89
2 
+ 9,32

2
 + 8,53

2
 + 8,40

2
 + 7,67

2
) – 95,9658 

     4 

       =  – 95,9658 

   = 96,6316 – 95,897 

   = 0,7403 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

 JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 1,7669 – 0,7403 

   = 1,0266 

 

e. db Perlakuan 

 db Perlakuan  = t – 1 

   = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

 db Galat  = t (r – 1)  

  = 5 (4 – 1)   

  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan 

 KT Perlakuan =  

   =  

   = 0,1851 
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h. Kuadrat Tengah Galat 

 KT Galat =  

   =  

   = 0,0684 

 

i. F Hitung  =  

   =  

   = 2,70 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,07403 0,1851 2,70 3,06 4,89 

Galat 15 1,0266 0,0684    

Total 19 1,7669     

Keterangan: FHitung < dari FTabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase hati ayam 

pedaging. 
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Lampiran 7. Data Analisis Statistik Persentase Bobot  

        Gizzard (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 2,12 2,07 2,83 3,37 10,39 2,60 + 0,62  

P1 2,22 2,89 2,65 2,68 10,44 2,61 + 0,28 

P2 2,36 2,78 2,66 2,68 10,48 2,62 + 0,18 

P3 2,46 3,15 2,67 2,38 10,66 2,67 + 0,35 

P4 2,65 2,15 3,07 2,85 10,72 2,68 + 0,39 

Jumlah 11,81 13,04 13.88 13,96 52,69 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

  

      =   

      = 138,828 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 JKT = –  

         = (2,12
2
 + 2,07

2
 + 2,83

2
 
 
+ … + 2,85

2
) – 138,8281 

         = 141,164 – 138,828 

         = 2,336 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP  =  – FK 

              = (10,39
2 
+ 10,44

2
 + … + 10,72

2
)  – 138,828 

    4 

                 =  – 138,828 

                 =138,849 – 138,828 

                  = 0,021 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

 JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 2,336 – 0,021 

   = 2,315 

 

e. db Perlakuan 

 db Perlakuan  = t – 1 

   = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

 db Galat  = t (r – 1) 

  = 5 (4 – 1)  

  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan 

 KT Perlakuan =  

   =  

   = 0,0053 
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h. Kuadrat Tengah Galat 

 KT Galat =  

   =  

   = 0,1543 

 

i. FHitung  =  

   =  

   = 0,034 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,021 0,0053 0,034 3,06 4,89 

Galat 15 2,3148 0,1543    

Total 19 2,1319     

Keterangan: FHitung < dari FTabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase gizzard 

ayam pedaging. 
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Lampiran 8. Data Analisis Statistik Kolesterol Daging Dada 

        (mg /100 g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 

1 2 3 4 

P0 85,85 87,08 86,69 87,02 346,64 86,66 + 0,57 

P1 82,81 83,08 82,01 83,09 330,99 82,75 + 0,51 

P2 78,02 77,95 78,06 79,01 313,04 78,26 + 0,50 

P3 76,07 75,29 75,92 74,98 302,26 75,57 + 0,52 

P4 74,07 73,29 73,90 72,88 294,14 73,54 + 0,55 

Jumlah 396,82 396,69 396,58 396,98 1587,07 

  

a. Faktor Koreksi (FK) 

  

       =   

        = 125939,56 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

 JKT = –  

         = (85,85
2
 + 87,08

2
 + … + 72,88

2
) – 125939,5592

         = 126400,9919 – 125939,56 

         = 461,4327 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =  – FK 

         = (364,64
2
+ 330,99

2
 + … + 294,14

2
) – 125939,56 

    4 

         =  – 125939,56 

         = 126396,79 – 125939,56 

         = 457,23 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

 JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 461,4327 – 457,2304 

   = 4,2023 

 

e. db Perlakuan 

 db Perlakuan  = t – 1 

   = 5 – 1 = 4 

 

 

 

f. db Galat 

 db Galat  = t (r – 1) 

  = 5 (4 – 1)  

  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan 

 KT Perlakuan =  

   =  

   = 114,3076 
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h. Kuadrat Tengah Galat 

 KT Galat =  

   =  

   = 0,2802 

 

i. F Hitung  =  

   =  

   = 408,02 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT FHitung FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 457,2304 114,3076 408,02** 3,06 4,89 

Galat 15 4,2023 0,2802    

Total 19 461,4327     

Keterangan: **FHitung > FTabel (0,01), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan 

kolesterol daging dada ayam pedaging maka 

dilanjutkan ke uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

 

 

 



101 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) Kadar Kolesterol 

Daging Dada  

 

SE =  

 =  

= 0,2647 

Tabel uji Duncan’s 

P 2 3 4 5 

R (4, 15) 1% 2,00 3,00 4,00 5,00 

JND 4,168 4,347 4,463 4,547 

JNT 1,1033 1,1507 1,1814 1,2036 

 

Rataan Perlakuan  

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 73,54 a 

P3 75,57    b 

P2 78,26        c 

P1 82,75            d 

P0 86,66                e 

Keterangan: Berdasarkan uji Duncan’s dapat diketahui bahwa 

perlakuan P4 sebanyak 4% dapat menurunkan 

kandungan kolesterol daging dada. 

 


