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THE EFFECT OF USE (Oreochromis niloticus) TRASH 
FISH  FLOUR LEVEL AS FEED ON THE NATIVE 

CHICKEN PERFOMANCE 
 
 

Firman Nur Hidayatullah1), Irfan H. Djunaidi2), and M. Halim Natsir2) 
 
 

ABSTRACT 
 

The research was to evaluate the effect utilization of 
Oreochromis niloticus trash fish meal level a feed of native 
chicken performance. A total of 100 hens of native chicken 18 
month old were randomly allocated to 5 dietary treatments 
with 5 replication each of 4 hens. Dietary treatments were: 
basal diet (P0), Oreochromis niloticus trash fish flour 2% (P1), 
Oreochromis niloticus trash fish flour 4% (P2), Oreochromis 
niloticus trash fish flour 6% (P3), and Oreochromis niloticus 
trash fish flour 8% (P4). The variables observed were feed 
intake (g/bird/day), Hen Day Production (%), Egg Mass 
(g/bird/day), feed convertion ratio and Income Over Feed Cost 
(Rp). Data collected were subjected to analysis of variance in 
completely Randomized Design, if there was significant 
influence, it was followed by Duncan’s Multiple Range Test. 
The result of this research showed that utilization 
Oreochromis niloticus trash fish meal level as feed with 
percentage 2-8% effected significant (P<0,01) on the feed 
intake (g/bird/day), feed convertion ratio and Income Over 
Feed Cost (Rp), significant (P<0,05) to Hen Day Production 
(%), and Egg Mass (g/bird/day),. The conclusion in this 
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research is Oreochromis niloticus trash fish flour level to 8% 
as feed on the native chicken give the best effect. 

 
Key words: trash fish, native chicken, egg. 
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PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN TEPUNG 
IKAN RUCAH NILA (Oreochromis niloticus) DALAM 

PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI 
AYAM BURAS 

 
 

Firman Nur Hidayatullah1), Irfan H. Djunaidi2), and M. Halim Natsir2) 
 
 

RINGKASAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam 
buras milik Bapak Raolan di desa Gumining Rejo, kecamatan 
Tikung, Kabupaten Lamongan Pada  tanggal 4 Agustus 2014 – 
7 September 2014. Analisis kandungan zat makanan dilakukan 
di Labotarium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
pengaruh tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila dalam 
pakan terhadap penampilan produksi ayam buras . Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
mengenai persentase pemberian tepung ikan rucah nila dalam 
pakan ayam buras  dan pengaruhnya terhadap penampilan 
produksi ayam buras . 

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam 
buras sebanyak 100 ekor. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode percobaan lapang dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan antara 
lain pakan basal tanpa penggunaan tepung ikan rucah (P0), 
penggunaan  tepung ikan rucah nila 2% (P1), penggunaan 
tepung ikan rucah nila 4% (P2), penggunaan tepung ikan rucah 
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nila 6% (P3), penggunaan tepung ikan rucah nila 8% (P4). 
Masing-masing perlakuan diulang 5 kali sehingga terdapat 25 
unit percobaan dan setiap unit terdiri dari 4 ekor ayam buras. 
Variabel yang diamati adalah  Konsumsi pakan (g/ekor/hari), 
Hen day production (%), Egg Mass (g/ekor/hari), konversi 
pakan,  Income Over Feed Cost (Rp). Data hasil penelitian 
dianalisis dengan Rancangan Acak  Lengkap (RAL) dan jika 
terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan, maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat penggunaan 
tepung ikan rucah nila dalam pakan dengan persentase sebesar 
2%, 4%, 6% dan 8% sebagai pengaruh  penggunaan dalam 
pakan terdapat perbedaan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
(P<0,01) terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap Hen Day Production (%), berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap egg mass (g/ekor/hari), berbeda 
sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan, dan berbeda 
sangat nyata (P<0,01) terhadap Income Over Feed Cost (Rp). 
Rata-rata konsumsi pakan paling tinggi secara berurutan 
terdapat pada P0 (90,73 ± 1,22c), P1 (88,12 ± 3,44bc), P2 (85,77 
± 3,03abc), P3 (83,80 ± 2,68ab), dan konsumsi pakan paling 
rendah terdapat pada P4 (82,85 ± 2,27a). Untuk nilai rata-rata 
Hen Day Production adalah pada P0 (51,77 ± 2,08a), P1 (51,96 
± 1,93a), P2 (52,32 ± 1,35a), P3 (54,99 ± 1,19ab), dan Hen Day 
Production paling tinggi terdapat pada P4  (56,43 ± 4,29b). 
Untuk nilai rata-rata egg mass pada P0 (22,61 ± 1,29a), P1 
(23,42 ± 1,28ab), P2 (22,99 ± 0.73a), P3 (23,91 ± 0,83ab), dan 
egg mass paling tinggi terdapat pada P4 (24,71 ± 0,83b). Untuk 
nilai rata-rata konversi pakan paling tinggi secara berurutan 
terdapat pada P0 (4,02 ± 0,24c), P1 (3,77 ± 0,25bc), P2 (3,73 ± 
0,24abc), P3 (3,50 ± 0,16ab), dan konversi pakan paling rendah 
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terdapat pada P4 (3,35 ± 0,17a). Untuk rata-rata Income Over 
Feed Cost paling tinggi secara berurutan terdapat pada P0 
(356,24 ± 31,86a), P1 (377,48 ± 22,23a), P2 (399,67 ± 23,20ab), 
P3 (452,50 ± 18,57bc), dan Income Over Feed Cost  paling 
rendah terdapat pada P4 (483,73 ± 66,09c). 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan tepung ikan rucah nila sampai 8% dalam pakan 
ayam buras dapat menurunkan Konsumsi pakan (g/ekor/hari) 
(82,85 ± 2,27a), penggunaan tepung ikan rucah nila sampai 8% 
dalam pakan ayam buras dapat meningkatkan Hen day 
production (%) (56,43 ± 4,29b), penggunaan tepung ikan rucah 
nila sampai 8% dalam pakan ayam buras dapat meningkatkan 
Egg Mass (g/ekor/hari) (24,71 ± 0,83b), penggunaan tepung 
ikan rucah nila sampai 8% dalam pakan ayam buras dapat 
menurunkan Konversi pakan (3,35± 0,17a), penggunaan 
tepung ikan rucah nila sampai 8% dalam pakan ayam buras 
dapat meningkatkan Icome Over Feed Cost (Rp) (483,73 ± 
66,09c), dan disarankan diadakan penelitian lebih lanjut 
tentang pengaruh tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila 
dalam pakan dengan presentase tepung ikan rucah yang lebih 
tinggi terhadap konsumsi pakan, Hen Day Production, Egg 
Mass, konversi pakan, dan Income Over Feed Cost.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Ayam buras merupakan salah satu unggas lokal yang 
umumnya dipelihara petani di pedesaan dan juga dikenal 
sebagai ayam lokal tipe dwiguna untuk penghasil telur tetas, 
telur konsumsi, dan daging. Selain dapat diusahakan secara 
sambilan, mudah dipelihara dengan teknonogi sederhana, dan 
sewaktu-waktu dapat dijual untuk keperluan mendesak 
(Mardiningsih et al, 2004). Produktivitas ayam buras yang 
dipelihara secara tradisional masih rendah, antara lain karena 
tingkat mortalitas tinggi, pertumbuhan lambat, produksi telur 
rendah, dan biaya pakan tinggi (Zakaria, 2004). Ikan rucah 
adalah ikan-ikan semacam limbah atau hasil perikanan lainnya 
yang tidak dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi manusia. Ikan 
rucah dapat dijadikan alternatif bahan baku dalam komposisi 
pakan yang jumlahnya tersedia cukup banyak. Hasil uji 
proksimat yang telah dilakukan didapat kandungan protein 
tepung ikan rucah sebanyak 44% (Yolanda et al, 2013).  
 Konsumsi masyarakat terhadap ayam buras sangat 
tinggi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan populasi dan 
permintaan ayam buras yang semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Produksi ayam buras terjadi peningkatan pada tahun 
2001-2005 sebanyak 4,5% dan pada tahun 2005-2009 
konsumsi ayam buras dari 1,49 ton meningkat menjadi 1,52 
juta ton (Aman, 2011).  Produksi telur ayam buras yang 
dipelihara secara tradisional berkisar antara 40-45 
butir/ekor/tahun, karena adanya aktivitas mengeram dan 
mengasuh anak yang lama, yakni 107 hari (Sulandari et al, 
2007). Produktivitas telur ayam buras masih rendah 
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disebabkan karena pertumbuhan yang lambat, mortalitas yang 
tinggi serta biaya pakan yang mahal dan kandungan nutrisi 
yang kurang memadai (Gunawan, 2002).  

Faktor utama penyebab penurunan produksi ternak 
ayam buras adalah rendahnya kandungan protein pakan dan 
kurangnya kesadaran peternak dalam melaksanakan 
pengendalian penyakit, terutama Newcastle Disease (ND), 
cacingan, dan kutu (Gunawan, 2002). Kualitas telur yang 
rendah bisa juga disebabkan oleh rendahnya konsumsi pakan 
ayam. Konsumsi pakan akan menurun pada suhu yang tinggi 
sehingga nutrien yang diperoleh pun rendah. (Zakaria, 2004). 
Karkas merupakan salah satu hasil akhir dari suatu peternakan. 
Karkas akan bernilai ekonomis tinggi jika karkas tersebut 
mempunyai kualitas karkas yang baik. Kualitas karkas sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, spesies, jenis 
kelamin serta protein dalam pakan. Keseluruhan faktor yang 
mempengaruhi kualitas karkas adalah protein dalam pakan, 
jika protein yang tersedia di dalam pakan kurang memenuhi 
kebutuhan ternak maka akan menghasilkan karkas yang jelek. 
Hal ini disebabkan karena protein merupakan salah satu 
penyusun utama karkas (Singarimbun, 2013). Usaha 
pemanfaatan limbah pada saat sekarang dan mendatang 
diharapkan dapat membantu meningkatkan diversifikasi bahan 
pakan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu 
caranya melalui pengolahan bahan limbah menjadi produk 
baru melalui beberapa proses sederhana. 

Ikan rucah memiliki potensi untuk diolah menjadi 
bahan Pakan dalam memenuhi kebutuhan protein bagi ternak 
karena produksi ikan rucah yang tinggi dan mempunyai nilai 
ekonomis rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 
menunjukkan bahwa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hasil 



3 
 

tangkapan ikan sebanyak 325,8 ton. Produksi ikan rucah 
sebesar 5% dari total tangkapan atau sekitar 16,28 ton. Ikan 
rucah yang tidak segera diolah akan mengakibatkan kerusakan 
fisik maupun biologis dan bau yang tidak sedap. Kerusakan ini 
mengakibatkan kandungan protein, lemak ataupun bahan-
bahan lainnya akan terurai, juga kemungkinan besar akan 
dihasilkan toksin (senyawa racun) yang membahayakan 
(Sumarsih, 2010). 

Proses pembuatan tepung ikan rucah melalui tahap 
pemanasan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan 
menggunakan mesin (Stevie, 2006). Tepung ikan adalah salah 
satu produk alternatif yang dapat dikembangkan dalam 
mengolah ikan rucah guna memenuhi kebutuhan tepung ikan 
di Indonesia. Penggunaan tepung ikan rucah dianggap sangat 
menguntungkan, karena harganya relatif murah dan 
kandungan protein yang cukup tinggi (Selpiana, 2013).  

Mempertimbangkan potensi itu, perlu diupayakan 
jalan keluar untuk meningkatkan populasi dan 
produktivitasnya, perlu dilakukan penelitian pengaruh tingkat 
penggunaan tepung ikan rucah pada ransum ayam buras. Salah 
satu produktifitas ternak dapat dilihat dari pengamatan 
penampilan produksi telur ayam buras. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila dalam 
pakan terhadap penampilan produksi ayam buras. 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan 
terhadap penampilan produksi ayam buras. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan informasi bagi peternak dan dapat mendukung 
konsep nutrisi dalam peternakan tentang pengaruh tingkat  
penggunaan tepung ikan rucah terhadap  penampilan produksi 
ayam buras. 

 
1.5. Kerangka pikir  

Usaha peternakan ayam buras banyak menghadapi 
kendala, salah satunya adalah tidak stabilnya harga pakan, 
harga ayam, harga telur (Zumrotun dan Tiswo, 2003). Harga 
pakan cenderung mengalami peningkatan sehingga sering kali 
mengakibatkan kerugian bagi peternak, karena pendapatan 
yang diterima tidak sesuai dengan biaya yang harus 
ditanggung untuk memelihara ayam. Untuk menghindari 
kerugian peternak akan tingginya harga pakan maka dilakukan 
suatu usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 
(Iskandar dan Sofjan, 2004).  

Konsentrat merupakan bahan pakan yang utama dalam 
penyusunan pakan ayam buras karena sebagai sumber protein 
yang lengkap. Permasalahan yang timbul karena konsentrat 
buatan pabrik merupakan pakan yang relatif mahal. Peternak 
butuh alternatif penyediaan pakan dengan memberikan bahan 
pakan yang dapat memenuhi kebutuhan ternak dengan harga 
yang relatif murah (Kartasudjana, 2005). 
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Salah satu langkah alternatif yang dapat dilakukan 
yaitu dengan penggunaan tepung ikan rucah dalam pakan 
ayam yang berasal dari ikan rucah yaitu limbah ikan yang 
merupakan ikan hasil tangkapan sampingan atau sisa hasil 
pengolahan ikan, ikan rucah juga sering didefinisikan sebagai 
ikan yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia karena 
penanganan yang kurang tepat atau tidak diolah sehingga tidak 
higienis. Harga ikan rucah di Jawa Timur pada tahun 2013 
relatif murah yaitu Rp. 1.500/kg. Ikan rucah memiliki 
beberapa kelebihan yaitu mengandung protein sebesar 40%-
46% yang merupakan sumber bahan pakan sumber protein 
(Handajani, 2013). 

Mengingat manfaat yang ada pada ikan rucah untuk 
dijadikan tepung ikan dan ketersedianya bisa mencapai 5% 
dari total hasil tangkap produksi ikan tanpa adanya persaingan 
dengan manusia dikarenakan tidak layak dikonsumsi manusia 
maka topik penelitian mengenai penggunaan tepung ikan 
rucah dalam pakan terhadap penampilan telur ayam buras 
perlu dilakukan.  

 
1.6. Hipotesis 
1. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan diduga 

dapat menurunkan konsumsi pakan. 
2. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan diduga 

dapat meningkatkan Hen Day Production. 
3. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan diduga 

dapat meningkatkan Egg Mass. 
4. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan diduga 

dapat menurunkan konversi pakan. 
5. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan diduga 

dapat meningkatkan Income Over Feed Cost. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Review Penelitian Terdahulu 
 Menurut Raolan (2000) penggunaan tepung ikan 
sampai 14,48% pada perlakuan P4 sebagai pengganti 
konsentrat dalam pakan ayam buras terdapat perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi 
pakan (g/ekor/hari). Hal ini disebakan karena tepung ikan 
dalam pakan menjadikan pakan lebih palatable. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2012) diperoleh 
data konsumsi pakan (g/ekor/hari) ayam menunjukkan bahwa 
perlakuan tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap konsumsi 
pakan (g/ekor/hari) menunjukan bahwa substitusi tepung ikan 
terhadap konsentrat dalam pakan melebihi 5% konsumsi pakan 
ayam lebih rendah. Rendahnya konsumsi pakan perlakuan P4 
dan P5 menunjukkan bahwa substitusi tepung ikan sebanyak 
7.5 dan 10% sebagai substitusi atau menggantikan konsentrat 
dalam pakan menunjukkan bahwa pakan yang menggunakan 
tepung ikan 7.5% atau lebih, perlu adaptasi pakan yang lama 
supaya puyuh terbiasa dengan pakan yang tinggi kandungan 
tepung ikan. Hal lain yang dapat menurunkan konsumsi pakan 
yaitu bau dan rasa tepung ikan yang berbeda dengan 
konsentrat, sehingga menyebabkan kurang palatable (kurang 
disukai). 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan (2000) 
diperoleh data Hen Day Production (%) ayam buras dari 
masing-masing perlakuan pada P4 menunjukkan bahwa 
penggantian konsentrat dengan tepung ikan pada berbagai 
tingkat dalam pakan ayam buras memberikan pengaruh 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap Hen Day Production 
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(%). Hal ini berarti bahwa produksi telur meningkat dengan 
meningkatnya pemberian tepung ikan dalam pakan. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2012) diperoleh 
data Hen Day Production (%) ayam dengan perlakuan 
substitusi tepung ikan terhadap konsentrat dalam ransum 
mempengaruhi produksi telur harian Hen Day Production (%). 
Produksi tertinggi sampai terendah berturut-turut dimulai dari 
perlakuan P1 sampai P4 dengan nilai masing-masing yang di 
hasilkan produksi telur dalam penelitian ini relatif masih 
rendah menunjukan bahwa penggantian konsentrat dengan 
tepung ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap 
Hen Day Production (%).  
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan (2000) 
diperoleh data Egg Mass pada ayam buras dari masing-masing 
perlakuan nilai tertinggi adalah P4 atau perlakuan 14,48% 
menunjukan bahwa penggantian konsentrat dengan tepung 
ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam buras 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
Egg Mass. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Hen Day 
Production (%)  dimana pada P4 juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya sehingga nilai  Egg 
Mass  yang dihasilkan pada P4 juga lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sukmawati (2012) diperoleh data dari Pemanfaatan 
tepung ikan sebagai substitusi konsentrat dalam pakan 
menunjukan tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap Egg Mass 
pada ayam.  Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Hen Day 
Production (%)  Produksi telur dalam penelitian ini relatif 
masih rendah. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan (2000) 
diperoleh data konversi pakan ayam buras dari masing-masing 
perlakuan P4 menunjukan bahwa penggantian konsentrat 
dengan tepung ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam 
buras memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 
terhadap konversi pakan. Hal ini disebabkan karena semakin 
tinggi penggunaan tepung ikan, semakin meningkat konsumsi 
pakan yang diikuti semakin besar tingkat produksi telur. 
Sehingga tingkat penggunaan tepung ikan 14,48% pada P4 
dalam pakan mempunyai angkah konversi pakan yang paling 
efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati 
(2012) diperoleh data Angka konversi pakan ayam yang 
mendapat perlakuan P1 nyata lebih rendah memberikan 
pengaruh tidak berbeda nyata (P<0.05) terhadap konversi 
pakan. Hal ini disebabkan karena angka konversi pakan erat 
kaitannya dengan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 
badan. Semakin kecil nilai angka konversi pakan 
menunjukkan tingkat efisiensi ayam memanfaatkan pakan 
menjadi daging dan telur. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pemanfaatan tepung ikan dalam pakan dapat digunakan pada 
ayam masa berproduksi telur. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan (2000) 
nilai ekonomis dari masing-masing pakan percobaan diperoleh 
data Income Over Feed Cost tertinggi yaitu pada P3 yang 
memiliki nilai ekonomis dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya menunjukan bahwa penggantian konsentrat dengan 
tepung ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam buras 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
Income Over Feed Cost. Hal ini terjadi karena satuan 
penjualan telur yang digunakan pada ayam buras bukan 
kilogram sebagaimana pada ayam ras akan tetapi satuan yang 
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digunakan adalah butiran. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sukmawati (2012) menunjukan bahwa subtitusi tepung 
ikan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P<0.05) 
terhadap Income Over Feed Cost. Perubahan nilai Income 
Over Feed Cost antar perlakuan ini disebabkan oleh nilai 
konversi pakan yang mengalami penurunan, dimana nilai 
Income Over Feed Cost dihitung berdasarkan besarnya biaya 
konsumsi pakan dan harga jual tiap hari.  
 
2.2. Landasan Teori 

Ikan rucah adalah ikan-ikan semacam limbah atau 
hasil perikanan lainnya yang tidak dimanfaatkan sebagai ikan 
konsumsi manusia. Ikan-ikan tersebut biasanya berupa ikan 
yang kecil-kecil dan kadang bercampur dengan hewan-hewan 
air lainnya. Ikan-ikan tersebut biasanya berasal dari ikan laut 
atau darat dan pada saat panen ketersediaan limbah ikan dari 
hasil sortiran bisa mencapai 5% dari total hasil tangkap 
produksi ikan segar  (Selpiana, 2013). Tepung ikan rucah 
merupakan tepung yang terbuat dari ikan rucah. Ikan rucah 
adalah ikan hasil proses produksi maupun ikan yang sudah 
tidak dimanfaatkan lagi. Ikan dapat diperoleh dari industri 
pengalengan ikan berupa potongan kepala, sisa fillet, isi perut, 
dan cangkang dari udang (Yuniarti et al., 2002). Ayam buras 
merupakan salah satu unggas lokal yang umumnya dipelihara 
petani di pedesaan dan juga dikenal sebagai ayam lokal tipe 
dwiguna untuk penghasil telur tetas, telur konsumsi, dan 
daging. Selain dapat diusahakan secara sambilan, mudah 
dipelihara dengan teknonogi sederhana, dan sewaktu-waktu 
dapat dijual untuk keperluan mendesak (Mardiningsih et al, 
2004). 
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2.3. Ikan Rucah 
Ikan rucah merupakan ikan hasil tangkapan 

sampingan atau sisa hasil pengolahan ikan, ikan rucah juga 
sering didefinisikan sebagai ikan yang tidak layak dikonsumsi 
oleh manusia karena penanganan yang kurang tepat atau tidak 
diolah sehingga tidak higienis. Penanganan pasca panen yang 
kurang tepat terhadap produk perikanan dapat menurunkan 
nilai gizi dari produk perikanan dan harganya pun akan 
menjadi murah. Harga ikan rucah di Jawa Timur pada tahun 
2013 relatif murah yaitu Rp. 1.500/kg (Handajani, 2013). 

Ikan rucah tidak dapat dimanfaatkan atau diolah lagi 
sebagai produk untuk dikonsumsi manusia namun masih dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan hewan atau ikan. 
Pada budidaya perikanan, biaya pakan yang dihabiskan selama 
proses budidaya mencapai 60% dari biaya produksi dan 
komponen utama dalam pakan ikan ialah tepung ikan dan 
harga tepung ikan sebagai bahan utama penyusun pakan ikan 
relatif mahal yaitu Rp. 8.000/kg dengan kandungan protein 
40%, hal ini menyebabkan harga pakan buatan komersil 
menjadi relatif tinggi (Wibowo, 2006). 

Ikan-ikan rucah laut umumnya berupa ikan layur, 
ikan malam, ikan bagongan, ikan lida dan kampat. Ikan rucah 
darat sebagian besar terdiri dari ikan nila yang ukuranya kecil-
kecil disajikan pada Gambar 1. 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Ikan rucah nila 
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Tabel 1. Kandungan zat makanan tepung ikan dari beberapa 
jenis ikan 

Nutrisi Jenis Ikan 
 Herring Menhaden Sardine 

Protein Kasar  70,0 60,0 6,5 
Serat Kasar 1,0 1,0 1,0 
Abu 12,0 0,0 19,0 
Calcium 3,0 5,0 4,5 
Phospor  2,0 3,0 2,4 
Methionine 2,0 1,8 2,0 
Tryptophan 0,9 0,7 0,5 
Lysine 6,3  5,3 5,9 

Sumber : Sumarsih (2010) 
 
Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi air tawar 
dengan bentuk tubuh memanjang dan pipih kesamping dan 
warna putih kehitaman. Ikan nila berasal dari Sungal Nil dan 
danau-danau sekitarnya. Sekarang ikan ini telah tersebar ke 
negara-negara di 5 benua yang beriklim tropis dan subtropis. 
Ikan nila tidak dapat hidup baik pada wilayah yang beriklim 
dingin. Ikan nila disukai oleh berbagai bangsa karena 
dagingnya enak dan tebal seperti daging ikan kakap merah. 

Bibit ikan didatangkan ke Indonesia secara resmi oleh 
Balai Penelitian Perikanan Air Tawar pada tahun 1969. Ikan 
ini disebarluaskan kepada petani di seluruh Indonesia setelah 
melalui masa penelitian dan adaptasi. Nila adalah nama khas 
Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktur 
Jenderal Perikanan (Prihatman, 2000). 
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Tabel 2. Data luas budidaya dan produksi ikan nila di 
kabupaten Lamongan Tahun 2013 

No Kecamatan Luas 
budidaya 

Produksi Rucah 
Nila 

  (ha) (ton) (ton) 
1 Sukorame - - - 
2 Bluluk - - - 
3 Ngimbang - - - 
4 Sambeng - - - 
5 Mantup 0,18 0,16 0,016 
6 Kembangbahu - - - 
7 Sugio 1,26 1,11 0,111 
8 Kedungpring 1,175 1,53 0,153 
9 Modo - - - 
10 Babat 75,76 66,29 6,629 
11 Pucuk 51,44 45,02 4,502 
12 Sukodadi 13,00 11,37 1,137 
13 Lamongan 232,36 203,32 20,332 
14 Tikung 9,99 8,74 0,874 
15 Sarirejo 60,77 53,17 5,317 
16 Deket 418,90 366,54 36,654 
17 Glagah 426,01 372,76 37,276 
18 Karangbinangon 440,94 385,82 38,582 
19 Turi 464,11 405,69 40,569 
20 Kalitengah 300,99 263,36 26,336 
21 Karanggeneng 181,00 158,37 15,837 
22 Sekaran 24,01 21,01 2,101 
23 Maduran 18,24 16,00 1,600 
24 Laren 101,86 89,13 8,913 
25 Solokuro - - - 
26 Paciran - - - 
27 Brondong - - - 
 Jumlah 2822,045 2622,76 262,276 

Sumber : Buku laporan tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. 
Lamongan (2013) 
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2.3.1. Limbah ikan 
Limbah yang dihasilkan dari kegiatan perikanan 

adalah berupa :  
1. Ikan rucah memiliki nilai ekonomis yang rendah sehingga 

belum banyak dimanfaatkan sebagai pangan.  
2. Bagian daging ikan yang tidak dimanfaatkan dari rumah 

makan, rumah tangga, industri pengalengan, atau industri 
pemiletan.  

3. Ikan yang tidak terserap oleh pasar, terutama pada musim 
produksi ikan 5% dari total jumlah produksi ikan yang di 
tangkap. 

4. Kesalahan penanganan dan pengolahan perikanan  
Limbah yang sudah membusuk tidak dapat 

dimanfaatkan dengan cara apapun. Limbah demikian harus 
ditangani secara baik agar tidak menyebabkan pencemaran 
lingkungan. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk 
menangani limbah demikian, sehingga tidak mencemari 
lingkungan. 
 
2.4. Tepung Ikan Rucah 
2.4.1. Kriteria tepung ikan rucah 

Tepung ikan adalah tepung yang berasal dari ikan atau 
bagian-bagian ikan yang minyaknya diambil atau tidak, 
dikeringkan kemudian digiling. Kegunaan utama tepung ikan 
adalah sebagai bahan campuran pada makanan ternak. Tepung 
ikan yang bermutu baik harus bebas dari kontaminasi 
serangga. Jamur, mikroorganisme pathogen. Tepung ikan 
dalam susunan makanan ternak merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan terutama ternak ayam dan babi selain itu juga 
sebagai komponen makanan ikan.  
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Tepung ikan yang bermutu baik harus mempunyai 
sifat-sifat sebagai berikut :  

1. Butiran – butirannya harus seragam  
2. Bebas dari sisa – sisa tulang, mata ikan dan benda 

asing, warna halus bersih, seragam, serta bau khas 
ikan amis (Yonedi, 2004). 

  
2.4.2. Proses pembuatan tepung ikan rucah 

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk 
membuat tepung ikan dari ikan segar. Cara yang paling 
sederhana yaitu dilakukan penjemuran di bawah sinar 
matahari. Metode ini dibeberapa wilayah masih digunakan 
dimana kualitas produknya lebih rendah dibandingkan dengan 
menggunakan teknik modern.  

Sebagian besar proses pembuatan tepung ikan melalui 
tahap pemanasan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan 
menggunakan mesin yang telah dirancang sebelumnya. Pada 
prinsipnya dalam proses pembuatan tepung ikan, 
membutuhkan keterampilan dan pengalaman khusus untuk 
menghasilkan produk tepung ikan dengan mutu tinggi (Stevie, 
2006). 
1) Pemanasan (Cooking) 

Ketika ikan dipanaskan, sebagian besar air dan 
minyak akan hilang. Air dan minyak ini juga dapat hilang pada 
saat dilakukan pengepresan. Alat pemanas yang saat ini 
banyak digunakan berbentuk silinder uap air yang tertutup 
dimana ikan dipindahkan menggunakan alat berbentuk sekrup. 
Beberapa alat pemanas juga dilengkapi dengan fasilitas steam. 
Alat pemanas dalam industri dapat menampung sekitar 16 
sampai 1600 ton bahan baku ikan segar per 24 jam.  
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Hasil pressing nantinya tidak memuaskan jika 
pemanasannya kurang. Pemanasan yang terlalu berlebihan 
juga dapat menyebabkan ikan terlalu halus untuk dipress. 
Bahan baku ikan segar tidak dilakukan pengeringan selama 
tahap proses pemanasan. Pemanasan biasanya dilakukan pada 
suhu 95oC sampai 100oC dalam waktu 15 sampai 20 menit. 
Beberapa perusahaan yang bergerak dalam pembuatan tepung 
ikan, menggunakan suhu 95 oC. 
2) Pressing 

Pada tahap ini terjadi pemindahan sebagian minyak 
dan air. Ikan berada dalam tabung yang berlubang, hal tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan tekanan dengan bantuan 
sekrup. Campuran air dan minyak yang diperoleh ditekan 
keluar melalui lubang dan bahan bentuk padat seperti dalam 
pembuatan kue sebagai hasil akhir dari proses pressing. 
Selama proses pressing, kadar air menurun dari 70% menjadi 
50% dan minyak menurun sekitar 4 %. 
3) Pressing Liquor 

Setelah dilakukan penyaringan untuk memisahkan 
material kasar dan material yang padat, kemudian material 
yang padat dan keras ini dilakukan pressing secara terus 
menerus dan disentrifugasi untuk memindahkan minyak. 
Minyak yang diperoleh kadang-kadang disuling yaitu proses 
yang dilakukan sebelum dimasukkan kedalam tangki 
penyimpan. Minyak yang disuling adalah minyak yang dapat 
dimanfaatkan dan digunakan dalam industri pembuatan 
minyak goreng dan margarin.  

Bagian cair dari proses pressing liquor dikenal dengan 
nama stickwater yang berisi material yang telah dihancurkan 
yang beratnya sekitar 9% dari total padatan. Material ini 
sebagian besar berupa protein dan stickwater terdiri dari 
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sekitar 20% dari total padatan. Material terbentuk kembali 
akibat penguapan stickwater sampai berbentuk sirup yang 
terdiri dari 30 sampai 50 % padatan dan kadang-kadang dijual 
sebagai ikan padat yang dilarutkan. Pada umumnya produk 
hasil pressing liquor jika dipress kembali dan dikeringkan 
maka akan berbentuk tepung. 
1) Pengeringan 

Meskipun pada prinsipnya caranya sederhana, akan 
tetapi membutuhkan keterampilan dalam melakukan proses 
pengeringan yang baik. Jika tepung tidak dikeringkan maka 
dapat menyebabkan tumbuhnya jamur atau bakteri. Dan jika 
pengeringan dilakukan secara berlebihan maka akan 
mengakibatkan nilai nutrisi yang dikandungnya dapat 
menurun.  

Ada dua jenis alat pengering, yaitu alat pengering 
langsung dan alat pengering tidak langsung. Pengeringan 
langsung menggunakan suhu yang sangat panas, yaitu sampai 
500oC. Metode ini membutuhkan waktu yang singkat, tapi 
akan menyebabkan kerusakan yang lebih tinggi jika prosesnya 
tidak dilakukan secara hati-hati. Tepung sebaiknya tidak 
dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, karena penguapan 
air yang cepat menyebabkan kondisi ikan mendingin, secara 
normal produk dipanaskan pada suhu 100oC.  

Limbah ikan digunakan sebagai bahan baku utama 
dalam pembuatan tepung dan disini proses pengepressan 
bukanlah menjadi hal yang penting, karena kandungan minyak 
pada material sudah sangat sedikit. Tepung ikan ini diproses 
dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara memasak dan 
mengeringkan saja. Pertimbangan penggunaan tahap pressing 
adalah fleksibilitas penggunaan ikan yang berminyak, kurang 
berminyak atau campuran dari keduanya. Proses pemindahan 
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air dengan pressing dan penguapan dari stickwater lebih 
murahkarena pengaruh penguapan lebih efisien dibandingkan 
dengan menggunakan alat pemanas. 
2) Penggilingan dan Pengemasan 

Langkah terakhir yang dilakukan dalam pembuatan 
tepung ikan adalah penggilingan untuk memecahkan 
gumpalan-gumpalan atau partikel dari tulang dan dilakukan 
pengemasan tepung ikan untuk selanjutnya dilakukan 
penyimpanan di dalam silo. Tepung ikan yang sudah siap jual 
kemudian ditransportasikan. 
3) Kebutuhan Pasar Terhadap Tepung Ikan 

Kebutuhan tepung ikan untuk peternak sebagai bahan 
pakan ternak dapat dilihat jenis ternaknya. Tiap ternak 
mempunyai kandungan tepung ikan berbeda dalam 
pemenuhan gizi hewan ternak. 

 
2.4.3. Mesin penggiling limbah ikan (Disk Mill) 

Mesin penggiling ikan (disk mill) adalah mesin yang 
digunakan untuk menghancurkan ikan yang telah kering, 
untuk dihaluskan menjadi tepung ikan, yang digunakan 
sebagai bahan dasar campuran makanan ternak, karena 
kandungan protein pada ikan sangat tinggi. Jadi proses 
penggiling ikan yaitu dengan memanfaatkan energi mekanik 
yang dihasilkan dari putaran mesin untuk menggerakkan 
poros, dan putaran tersebut ditransmisikan dengan 
menggunakan sabuk-V kemudian putaran tersebut digunakan 
untuk menggerakkan pisau penghancur agar dapat 
menghaluskan ikan yang sudah kering menjadi tepung. Mesin 
ini mempunyai kapasitas sebesar 55kg/jam dengan putaran 
9000 rpm.  
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2.5. Ayam Buras 
Ayam buras (ayam bukan ras) merupakan unggas 

lokal dan juga dikenal sebagai ayam lokal tipe dwiguna untuk 
penghasil telur tetas, telur konsumsi, dan daging yang 
populasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti 
ayam Kedu, Nunukan, Lampung dan Pelung. Pemeliharaan 
dan pemasaran ayam buras sangat sederhana sedangkan dari 
pendapatan sangat menguntungkan bagi peternak (Gunawan, 
2002). Umumnya ayam buras dipelihara secara tradisional 
(ekstensif) kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan kesadaran dari peternak beralih ke sistem pemeliharaan 
yang semi intensif, yaitu pemeliharaan yang lebih banyak 
memperoleh campur tangan pemiliknya dengan memberi 
pakan yang berkualitas, serta perbaikan sistem pemeliharaan 
berupa umbaran yang terbatas. Usaha peternakan ayam buras 
yang berorientasi ekonomi dan efisiensi perlu diintroduksikan 
pada petani peternak sehingga mendapatkan nilai tambah yang 
menjadikan ayam buras menjadi sumber pendapatan yang 
potensial (Aman, 2011). 

Peternakan ayam buras merupakan usaha yang 
didominasi oleh semua kalangan dengan modal yang sangat 
terbatas sehingga pengeluaran atau biaya untuk pengembangan 
dan pembelian ternak sering tidak dapat terpenuhi, bahkan 
modal kerja untuk menyediakan ternak sebagai modal awal 
masih banyak yang belum terpenuhi (Zakaria, 2004). Ayam 
buras merupakan salah satu unggas lokal yang umumnya 
dipelihara petani di pedesaan sebagai penghasil telur tetas, 
telur konsumsi, dan daging. Ayam buras dapat dijadikan usaha 
sambilan, mudah dipelihara dengan teknonogi sederhana, dan 
sewaktu-waktu dapat dijual untuk keperluan mendesak 
(Mardiningsih et al., 2004).  
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Ayam buras mempunyai kelebihan pada daya adaptasi 
tinggi karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai 
situasi, kondisi lingkungan dan perubahan iklim serta cuaca 
setempat. Ayam buras memiliki bentuk badan yang kompak 
dan susunan otot yang baik. Bentuk jari kaki tidak begitu 
panjang, tetapi kuat dan ramping, kukunya tajam dan sangat 
kuat mengais tanah. Ayam buras penyebarannya secara merata 
dari dataran rendah sampai dataran tinggi (Zakaria, 2004). 
Kondisi yang ada terkait dengan masalah utama dalam 
pengembangan ayam buras adalah rendahnya produktifitas. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem pemeliharaan 
yang masih bersifat tradisional, jumlah pakan yang diberikan 
belum mencukupi dan pemberian pakan yang belum mengacu 
kepada kaidah ilmu nutrisi, terutama sekali pemberian pakan 
yang belum memperhitungkan kebutuhan zat-zat makanan 
untuk berbagai tingkat produksi (Gunawan, 2002). 
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Tabel 3. Populasi ayam buras di kabupaten Lamongan tahun 
2013 

No Kecamatan Jumlah (ekor) 
1 Lamongan 59.174 
2 Deket 73.986 
3 Tikung 47.037 
4 Sarirejo 5.995 
5 Kembangbahu 58.119 
6 Mantup 29.452 
7 Sambeng 27.149 
8 Ngimbang 79.227 
9 Sukorame 23.068 

10 Buluk 23.234 
11 Modo 62.373 
12 Babat 79.802 
13 Pucuk 142.503 
14 Sekaran 163.950 
15 Maduran 144.753 
16 Sugio 165.248 
17 Kedungpring 143.069 
18 Sukodadi 55.797 
19 Turi 59.421 
20 Karanggeneng 40.512 
21 Kalitengah 34.839 
22 Karangbinangun 40.512 
23 Glagah 6.456 
24 Laren 26.076 
25 Solokuro 30.624 
26 Brondong 30.482 
27 Paciran 53.639 
 Jumlah 1706.722 

Sumber : Buku laporan tahunan Dinas Peternakan dan 
kesehatan hewan Kab. Lamongan (2013) 



22 
 

2.6. Pakan Ayam Buras 
Pemberian pakan pada ayam buras berguna untuk 

mencukupi jumlah kebutuhan zat makanan pada berbagai 
tingkat produksi. Hal ini terdapat tiga faktor yang harus 
diketahui diantaranya adalah jumlah zat makanan yang 
dikonsumsi ayam buras setiap hari, kebutuhan telur tersebut 
untuk tingkat produksi tertentu dan banyak kandungan zat 
makanan yang tersedia dalam pakan. Keberhasilan untuk 
mengetahui tiga faktor ini secara tepat akan menentukan 
keefisienan pemberian pakan dalam peternakan ayam buras 
(Cahyono, 2001). 

Pakan ayam buras merupakan berbagai bahan pakan 
yang memenuhi syarat untuk diberikan pada ayam buras 
dalam memenuhi kebutuhan zat makanan. Ada beberapa 
kriteria agar suatu bahan pakan dapat dikatakan sebagai pakan 
ayam buras yaitu : 
1) Bahan pakan yang digunakan tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia. 
2) Ketersediaan dari bahan pakan tersebut. 
3) Bahan pakan tersebut memiliki harga yang sesuai dengan 

kualitasnya  
Budidaya ternak ayam secara intensif, pakan 

merupakan biaya terbesar yang dapat mencapai 70% dari 
biaya produksi. Oleh karena itu, harga bahan baku pakan akan 
sangat menentukan terhadap biaya produksi. Untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku ini sebagian besar masih diimpor, 
terutama sumber vitamin dan protein seperti bungkil kedelai 
dan tepung ikan. Sementara bahan baku lokal kebanyakan 
merupakan hasil ikutan dari agroindustri, umumnya 
berkualitas rendah serta kandungan protein dan daya cernanya 
rendah (Zainuddin, 2005). Menyusun pakan ayam lokal 



23 
 

merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh 
peternak. Dengan kemampuan tersebut, selain dapat diperoleh 
pakan ayam berkualitas juga dapat menekan biaya produksi 
pakan. Dalam penyusunan pakan yang berkualitas sesuai 
dengan kebutuhan gizi ternak ayam lokal dan harga yang 
relatif murah maka perlu diketahui beberapa hal yaitu 
(Zainuddin, 2005): (1) kandungan nutrisi bahan pakan , 
minimal protein dan energi, (2) kebutuhan nutrisi ayam tiap 
fase :pada pertumbuhan, perkembangan, petelur, (3) kualitas 
bahan pakan (fisik dan laboratorium), (4) faktor pembatas (zat 
racun/ antinutrisi) dan batasan maksimum (%) penggunaan 
dalam pakan. 

Pelaksanaan pemeliharaan sistem ren, pakan dan air 
minum harus disediakan secukupnya. Adapun pakan yang 
disediakan harus dapat menyediakan kebutuhan nutrisi cukup 
untuk Usaha tani Ayam Kampung (Lestari, 2000). Hidup 
pokok, produksi dan reproduksi dapat dilihat pada Tabel 4.  

 
Tabel 4. Kebutuhan zat makanan ayam buras minimal 

Gizi pakan Umur (minggu) 
 0-12 12-18 >18 

Energi metabolis, (kkal/kg) 2800  2800 2600 
Kalsium (%) 0,9 1,0 3.4 
Fosfor tersedia (%) 0,45 0,40 0,34 
Protein kasar (%) 17 16 17 
Metionin (%) 0,38 0,21 0,22-0,30 
Lisin (%) 0.87 0.45 0.68 
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2.6.1 Kebutuhan zat makanan ayam buras   
Pada prinsipnya macam nutisi yang dibutuhkan ayam 

buras sama dengan yang dibutuhkan ayam ras yaitu  
a. Protein  
b. Vitamin  
c. Energi (Karbohidrat dan lemak)  
d. Mineral dan  Air. 

Jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh kedua jenis ayam 
tersebut mungkin berbeda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kebutuhan nutrisi untuk ayam buras lebih rendah 
dibandingkan dengan kebutuhan ayam ras (Rasyaf, 2004). 
Penggunaan 100% ransum ayam ras komersial untuk ayam 
buras merupakan pemborosan karena pertumbuhan maupun 
produksi telur masih jauh di bawah pertumbuhan maupun 
produksi telur ayam ras. Hal ini dikarenakan keterbatasan 
kemampuan genetis ayam buras. Banyak faktor yang 
mempengaruhi kebutuhan nutrisi, diantaranya : 
a. Jenis ternak  
b. Umur unggas  
c. Lingkungan, terutama cuaca  
d. Tingkat produksi   

Berdasarkan hasil-hasil penelitiannya, Balitnak Ciawi 
menyarankan ransum ayam buras hendaknya disusun dengan 
kandungan gizi seperti pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Saran kandungan gizi ransum untuk ayam buras 
Zat Nutrisi Umur (Minggu ) 

 0-12 12-22 >22 
Energi metabolisme 
(kkal) 

2600 2400 2400 – 2600 

Kalsium (%) 0,9 1,0 3,4 
Pospor (%) 0,45 0,45 0,34 
Protein (%) 14 -17 14 14 
Metionin (%) 0,37 0,21 0,22 - 0,30 
Metionin (%) 0,87 0,45 0,68 
Sumber : (Zakaria, 2004) 
 
2.7. Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang 
diberikan dikurangi sisa pakan atau angka yang menunjukan 
rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam 
sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Faktor yang 
mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bentuk fisik pakan, 
bobot badan, kecepatan pertumbuhan, kandungan zat makanan 
dalam pakan dan lingkungan tempat pemeliharaan (Amrullah, 
2003). Menurut Swick (2001), menyatakan bahwa pakan yang 
diberikan pada ayam buras disamping harus memenuhi faktor 
kualitas dan kuantitas, juga harus seimbang dan sempurna. 
Pakan seimbang adalah kombinasi dari beberapa bahan pakan 
untuk ternak dalam perbandingan dan jumlah tertentu yang 
menyebabkan fungsi fisiologis dalam tubuh dapat berjalan 
normal. 

Faktor yang mempengaruhi konsumsi ayam buras ada 
dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal lingkungan 
kandang (Swick, 2001). Faktor internal meliputi umur dan 
status produksi,variasi genotipe, bobot badan, aktifitas, dan 
produksi telur (Wahju, 2004). Faktor lingkungan yang 
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berpengaruh terhadap konsumsi pakan antara lain suhu dan 
kelembaban lingkungan kandang, kesehatan dan status stres, 
interaksi antar zat makanan serta kandungan zat makanan 
terutama kandungan energi metabolis, manajemen pemberian 
pakan, progam penyinaran tambahan, dan kondisi bulu 
(Wahju, 2004). Hubungan energi dalam pakan berbanding 
terbalik dengan jumlah konsumsi pakan. Apabila kandungan 
energi tinggi, konsumsi pakan rendah, konsumsi pakan 
menjadi tinggi (Scott et al., 1992). Adapun rataan konsumsi 
pakan ayam petelur dapat di lihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Rataan konsumsi pakan pada ayam buras umur 8 

minggu 

Sumber : Husmaini (2000) 
 

Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik 
dengan jumlah konsumsi pakan, bila kandungan energi tinggi, 
konsumsi pakan rendah dan sebaliknya apabila energi di 
dalam pakan rendah, konsumsi pakan menjadi tinggi (Scott et 
al., 1992). 

 
2.8. Hen Day Production (HDP)  

Hen day Production adalah persentase produksi telur 
dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan atas jumlah 
ayam yang setiap saat dalam jangka waktu tersebut. Hen day 
production (HDP) merupakan produksi telur dibagi dengan 

Protein (%) EM (kkal/kg) Konsumsi Pakan (g) 
17 2900 1234,48 
 3100 1383,08 

20 2900 1777,44 
 3100 1333,84 
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jumlah ayam petelur pada saat itu, dan hasilnya dikalikan 
100%. Dalam prakteknya hen day tidak dihitung dalam tiap 
hari, melainkan tiap minggu (Amrullah, 2003). 

HDP = 

∑ Produksi telur hari 
itu (butir) 

x 100% 
∑ Ayam yang ada x 

waktu (hari) 
Hen Day Production merupakan salah satu faktor yang 

secara langsung berpengaruh terhadap kebutuhan zat makanan 
ayam petelur. Ayam mengkonsumsi pakan lebih banyak dari 
yang dibutuhkan untuk mendukung produksi telur. Sebagian 
besar zat makanan yang dikonsumsi ayam petelur digunakan 
untuk mendukung produksi telur (Wahju, 2004). 
Adapun Standar HDP ayam petelur dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Standar produksi telur ayam buras 

Umur ayam bulan Standar produksi telur 
5 bulan 2-3% 
6 bulan 10% 

6-7 bulan 15-35% 
7-8 bulan 45-65% 
8-9 bulan 70-80% 

10-14 bulan 80-65% 
15-18 bulan 60-50% 
19-24 bulan 50-40% 

Sumber : Husmaini (2000) 
 
2.9. Egg Mass 

Egg Mass adalah rata-rata berat telur. Egg mass 
diperoleh dengan membagi jumlah berat telur dengan jumlah 
ayam yang ada, berbeda dengan egg weight (berat telur) 
diperoleh dengan membagi berat telur dengan jumlah telur 
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(Anonimous, 2003). Egg mass dipengaruhi oleh faktor 
genetik, bobot badan, konsumsi pakan dan kedewasaan 
kelamin (Wahju, 2004). Menurut Amrullah (2003), ayam 
petelur dengan bobot badan 2 kg dan menghasilkan telur 55 g 
membutuhkan 298 kkal energi metabolis, dimana 26,79 5 
dialokasikan untuk produksi telur. Menurut Amrullah (2003), 
72% protein akan dimanfaatkan untuk proses pembentukan 
telur, sedangkan sisanya untuk metabolisme basal, 
pertumbuhan badan dan bulu.  Uraian diatas menjelaskan 
bahwa konsumsi pakan memiliki hubungan positif dengan 
egg mass, artinya peningkatan produksi telur akan diikuti 
dengan peningkatan konsumsi pakan. 
 
2.10. Konversi Pakan 

Salah satu cara untuk mengetahui efisiensi dan 
efektifitas usaha peternakan adalah konversi pakan. Nilai 
konversi pakan mempunyai arti penting dalam usaha 
peternakan karena berkaitan dengan biaya produksi. Nilai 
konversi pakan yang tinggi menujukan bahwa makin banyak 
pakan yang dimanfaatkan oleh ternak. Semakin rendah nilai 
konversi pakan akan semakin baik, karena pakan yang 
dikonsumsi lebih banyak digunakan untuk memproduksi telur. 
Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan 
yang dikonsumsi ayam dengan telur yang dihasilkan dalam 
waktu tertentu. Dengan kata lain, nilai konversi pakan dapat 
dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan yaitu 
menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah 
pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan waktu tertentu, 
baik untuk produksi daging maupun telur  

Menurut Ross (2001) konversi pakan dapat bervariasi 
tergantung pada umur ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta 
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temperatur lingkungan. Menurut Bently (2003), bahwa dengan 
kondisi lingkungan kandang yang pantas dan lembab 
menyebabkan pengaruh yang kurang baik pada ternak. 
Menurut Iskandar (2004), kecepatan pertumbuhan merupakan 
faktor penting yang mempengaruhi konversi pakan. Semakin 
rendah produksi telur akan dapat meningkatkan konversi 
pakan. Konversi pakan dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan 
produksi telur. Adapun rataan konversi pakan ayam petelur 
dapat dilihat pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Rataan konversi pakan pada ayam buras umur 8 

minggu 

Sumber : Husmaini (2000) 
 
2.11. Income Over Feed Cost (IOFC) 

Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dalam 
suatu usaha peternakan berdasarkan biaya pakan yang 
digunakan maka dilakukan perhitungan Income Over Feed 
Cost dengan mengetahui harga pakan perlakuan dengan 
banyaknya konsumsi pakan dan harga jual telur dengan 
produksi telur. Income Over Feed Cost merupakan pendapatan 
kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari 
penjualan produksi dengan biaya yang dikeluarkan untuk 
pakan (Herwintono, 2001).  

 
 

Protein (%) EM (kkal/kg) Konversi pakan (g) 
17 2900 2,89 
 3100 2,80 

20 2900 3,02 
 3100 2,60 
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Perhitungan Income Over Feed Cost untuk ayam petelur 
adalah sebagai berikut : 
Pendapatan = 

 Produksi telur per kg x harga telur per kg 
Biaya Produksi =  

Konsumsi pakan x harga pakan perlakuan per kg 
Income Over Feed Cost = 

 Pendapatan – Biaya Produksi 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam buras 
milik Bapak Raolan di desa Gemining kecamatan Tikung 
kabupaten Lamongan. Pengambilan data dilaksanakan mulai 
tanggal 4 Agustus – 7 September 2014. Analisis proksimat 
kandungan zat makanan, bahan pakan tepung ikan rucah nila 
dilakukan di Labotarium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

 
3.2. Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam buras 

Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam buras 
umur 18 bulan yang ditempatkan pada kandang sistem battrey. 
Hen Day Production awal penelitian awal adalah 44% ± 2,39 
dengan koefisien keragaman 5,43 %. Data awal penelitian 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.  

 
3.2.2 Kandang  

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
kandang battery individual. Setiap kandang dengan ukuran 40 
x 35 x 20 cm3 dan dilengkapi seperangkat alat tempat makan 
serta minum. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan, 
timbangan kapasitas 60 kg, lampu penerang, alat pembersih 
kandang dan egg tray. 

 
3.2.3 Pakan dan minum 

Pakan yang diberikan tersusun dari kosentrat CP 124 
P dan tepung ikan rucah, bekatul, jagung. Pakan diberikan 
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dalam bentuk tepung 3 kali dalam sehari secara restricted 
g/ekor. Air minum diberikan secara ad libitum. Setiap dua hari 
sekali air minum ditambah Vita Stres dengan dosis 0,5-1 g/l 
air. Persentase bahan pakan, hasil perhitungan kandungan zat 
makanan bahan pakan dan hasil analisis proksimat yang 
digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 9. 
Komposisi kandungan nutrisi pakan dalam penelitian 
ditunjukan pada Tabel 10. 
 
Tabel 9. Kandungan zat makanan bahan pakan perlakuan 

dalam penelitian 

Bahan Pakan 
EM 

(Kka
l/kg) 

PK  
(%) 

LK (%) SK 
(%) 

Ca (%) P 
(%) 

Tepung ikan 
rucah(1) 

3000 56,24(1) 12,30(1) 0,81(1) 6,2 2,3 

Konsentrat(2) 2500 35 3 8 10 1,1 
Bekatul 2860 9,25(1) 7,17(1) 7,44(1) 0,04(3) 0,16(3) 
Jagung(1) 3209 8,5 3,9 2 0,02 0,1 

Sumber : (1)Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas   Peternakan Universitas Brawijaya 
(2)Brosur CP 124 P Produksi PT. Charoen Pokphan 
Indonesia 
(3)Wahyu (2004) 
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Tabel 10. Komposisi dan kandungan nutrisi Pakan Perlakuan 
dalam penelitian 

Jenis bahan 
pakan 

Komposisi pakan dalam percobaan (%) 
P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung  27 27 27 27 27 
Bekatul  46 47,5 49 50,5 52 
Konsentrat 27 23,5 20 16,5 13 
Tepung ikan 
rucah 

- 2 4 6 8 

Total 100 100 100 100 100 
Hasil 

Perhitungan 
     

EM (Kkal/kg) 2857,03 2872,43 2887,83 2903,23 2918,6
3 

PK (%) 16,00 16,03 16,07 16,11 16,15 
LK (%) 5,16 5,40 5,65 5,90 6,15 
SK (%) 6,12 5,97 5,81 5,66 5,51 
Ca (%) 2,71 2,49 2,27 2,04 1,82 
P (%) 0,39 0,40 0,42 0,42 0,43 

 
3.2.4 Pembuatan Tepung 

Proses pembuatan tepung ikan rucah dapat dilakukan 
secara sederhana yaitu setelah ikan-ikan rucah terkumpul 
kemudian dikeringkan baru digiling. Secara skematis 
pembuatan tepung ikan rucah disajikan pada Gambar 2 
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Gambar 2. Pembuatan tepung ikan rucah nila secara 
tradisional dengan metode kering 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 5 
ulangan dan masing-masing unit percobaan terdiri dari 4 ekor 
ayam. Dasar penggunaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
homogen memiliki keofisien keragaman kurang dari 10%. 

 Tahap persiapan dalam penelitian ini dilakukan 
seleksi untuk memperoleh keragaman ayam, yaitu seleksi 
umur, bobot badan dan tingkat produksi telur Hen Day 
Production (HDP). Penempatan perlakuan dilakukan secara 
random dimana dimasing-masing unit percobaan terdiri dari 4 

Ikan segar hasil tangkapan 

Disortasi sisa hasil seleksi ukuran minimum 9 cm 

Ikan Rucah 

Pemanasan dalam air mendidih selama 30 menit 

Pengeringan dengan dijemur di bawah sinar matahari selama 4 

Penggilingan dengan ukuran 0,6-4 mm 

Tepung Ikan Rucah Nila 
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ekor ayam. Pemberian pakan percobaan dilakukan selama 35 
hari. 
1) P0 : Pakan percobaan tanpa penggunaan tepung ikan 

rucah 
2) P1 : Pakan percobaan dengan penggunaan tepung ikan 

rucah 2% . 
3) P2 : Pakan percobaan dengan penggunaan  tepung ikan 

rucah 4%. 
4) P3 : Pakan percobaan dengan penggunaan tepung ikan 

rucah 6%. 
5) P4 : Pakan percobaan dengan penggunaan tepung ikan 

rucah 8%. 
Pedoman batas penggunaan bahan baku pakan 

persentase bahan makanan tepung ikan dalam pakan ayam 
petelur tidak boleh lebih dari 10%  (Sulistriyono, 2009). 

 
3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 
1) Konsumsi pakan (g/ekor/hari), adalah angka yang 

menunjukan rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi 
seekor ayam selama penelitian sesuai periode 
pemeliharaan.  
Adapun rumus mendapatkan konsumsi adalah : 
Konsumsi pakan = pakan diberikan – pakan sisa 

2) Produksi telur harian atau Hen day production (HDP), 
adalah angka yang menunjukan rataan jumlah telur 
seluruhnya pada sejumlah ayam yang berproduksi pada 
waktu tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%) 
(Kurniawan, 2001) 

HDP = 
Jumlah produksi telur hari itu (butir) 

x 100% 
Jumlah ayam yang ada x waktu (hari) 



36 
 

3) Egg Mass atau berat telur, adalah rata-rata berat telur 
harian yang diproduksi per hari per ayam 

4) Konversi pakan adalah angka yang menunjukan 
kemampuan ayam untuk mengubah sejumlah pakan 
menjadi setiap kg produksi telur. Konversi pakan ini 
menunjukan efisiensi penggunaan pakan ditinjau dari 
efisiensi teknis. 

Konversi pakan = 
Konsumsi pakan (kg) 

Produksi telur total (kg) 
5) Income Over Feed Cost merupakan pendapatan setelah 

dikurangi dengan biaya pakan (Herwintono, 2001). 
Adapun rumus untuk mendapatkan Income Over Feed 
Cost adalah : 
IOFC = (berat telur (kg) x harga telur Rp/kg) – (jumlah 

konsumsi pakan (kg) x biaya pakan Rp/kg) 
 

3.5. Analisis Statistik 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara 

statistik dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL), apabila terjadi perbedaan diantara perlakuan maka 
dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 
3.6. Batasan Istilah 

Ikan rucah adalah ikan-ikan limbah atau hasil 
perikanan lainnya yang tidak dimanfaatkan sebagai ikan 
konsumsi manusia. Ikan-ikan tersebut biasanya berupa ikan 
yang kecil-kecil dan kadang bercampur dengan hewan-hewan 
air lainnya. Ikan-ikan tersebut biasanya berasal dari ikan laut 
atau darat dan pada saat panen ketersediaan limbah ikan dari 
hasil sortiran bisa mencapai 5% dari total hasil tangkap 
produksi ikan segar. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayam buras 

umur 18 bulan diperoleh hasil dari pengaruh penggunaan 
tepung ikan rucah nila dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 
Hen Day Production, egg mass, dan konversi pakan yang 
dapat dilihat pada Tabel 11. 

 
Tabel 11. Pengaruh penggunaan tepung ikan rucah nila dalam 

pakan terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari),  Hen 
Day Production (%), egg mass (g/ekor/hari) dan 
konversi pakan ayam buras. 

Perlakuan Konsumsi pakan 
(g/ekor/hari)** 

HDP  (%)* Egg mass 
(g/ekor/hari)* 

Konversi 
pakan** 

P0 90,73 ± 1,22c 51,77 ± 2,08a 22,61 ± 1,29a 4,02 ± 0,24c 
P1 88,12 ± 3,44bc 51,96 ± 1,93a 23,42 ± 1,28a 3,77 ± 0,25bc 
P2 85,77 ± 3,03abc 52,32 ± 1,35a 22,99 ± 0.73ab 3,73 ± 0,24abc 
P3 83,80 ± 2,68ab 54,99 ± 1,19ab 23,91 ± 0,83ab 3,50 ± 0,16ab 
P4 82,85 ± 2,27a 56,43 ± 4,29b 24,71 ± 0,83b 3,35± 0,17a 

Keterangan   : 
* : Notasi superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05). 
** : Notasi superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
 

Hasil analisis statistik menunjukan bahwa penggunaan 
tepung ikan rucah nila sebesar 2%, 4%, 6% dan 8% sebagai 
pengaruh tingkat penggunaan dalam pakan terdapat perbedaan 
pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
konsumsi pakan (g/ekor/hari), berbeda nyata (P<0,05) 
terhadap Hen Day Production (%), berbeda nyata (P<0,05) 
terhadap egg mass (g/ekor/hari) dan berbeda sangat nyata 
(P<0,01) terhadap konversi pakan.  
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4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 
Tabel 11, menunjukkan rataan konsumsi terendah 

(82,85 ± 2,27) adalah P4 yaitu perlakuan dengan penambahan 
tepung ikan rucah nila 8% sedangkan konsumsi tertinggi 
(90,73 ± 1,22) adalah pada P0 yaitu perlakuan pakan basal atau 
tanpa penggunaan tepung ikan rucah nila. Hal ini sesuai 
dengan hipotesis H1 diterima bahwa penggunaan tepung ikan 
rucah nila dalam pakan sampai 8% dapat menurunkan 
konsumsi pakan. Untuk mengetahui lebih pengaruh perlakuan 
terhadap konsumsi pakan, maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 2.) menunjukan 
bahwa penambahan tepung ikan rucah nila terdapat perbedaan 
pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
konsumsi pakan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh 
penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan dimana pada 
perlakuan P4 tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila lebih 
tinggi dibandingkan perlakuan P0, P1, P2, dan P3 sehingga pada 
perlakuan P4 energi metabolis lebih tinggi  sebagaimana tertera  
pada Tabel 10. Energi metabolis sangat berpengaruh terhadap 
jumlah konsumsi pakan karena energi dalam pakan adalah 
salah satu faktor pembatas konsumsi. Semakin tinggi energi 
dalam pakan akan menyebabkan semakin rendah konsumsi 
pakan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat North (1992) 
bahwa kandungan energi dalam pakan adalah salah satu faktor 
pembatas konsumsi. 

Protein hewani memiliki komposisi protein yang lebih 
lengkap dibandingkan protein nabati. Protein hewani lebih 
unggul dari pada protein nabati karena protein hewani lebih 
berimbang dalam kandungan asam amino esensialnya, seperti 
lysine dan methionine, sehingga dapat meningkatkan produksi 
telur ayam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyu (2004) 
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bahwa ayam mengkonsumsi pakan dengan kandungan protein 
yang tinggi untuk mendukung produksi telur. Sebagian besar 
zat makanan yang dikonsumsi ayam petelur digunakan untuk 
mendukung produksi telur.  
 Menurut Raolan (2000) penggunaan tepung ikan 
sampai 14,48% pada perlakuan P4 sebagai pengganti 
konsentrat dalam pakan ayam buras terdapat perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi 
pakan (g/ekor/hari). Hal ini disebakan karena tepung ikan 
dalam pakan menjadikan pakan lebih palatable. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, (2012) diperoleh 
data konsumsi pakan (g/ekor/hari) ayam menunjukkan bahwa 
perlakuan tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap konsumsi 
pakan (g/ekor/hari) menunjukan bahwa substitusi tepung ikan 
terhadap konsentrat dalam pakan melebihi 5% konsumsi pakan 
ayam lebih rendah. Rendahnya konsumsi pakan perlakuan P4 
dan P5 menunjukkan bahwa substitusi tepung ikan sebanyak 
7.5 dan 10% sebagai substitusi atau menggantikan konsentrat 
dalam pakan menunjukkan bahwa pakan yang menggunakan 
tepung ikan 7.5% atau lebih, perlu adaptasi pakan yang lama 
supaya puyuh terbiasa dengan pakan yang tinggi kandungan 
tepung ikan. Hal lain yang dapat menurunkan konsumsi pakan 
yaitu bau dan rasa tepung ikan yang berbeda dengan 
konsentrat, sehingga menyebabkan kurang palatable (kurang 
disukai). 
 
4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production 

(HDP) 
Tabel 11. dapat dilihat bahwa penambahan tepung 

ikan rucah nila menunjukan rataan persentase Hen Day 
Production tertinggi adalah pada perlakuan dengan 
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penggunaan tepung ikan rucah nila 8% atau pada P4 (56,43 ± 
4,29). Sedangkan produksi telur yang lebih rendah adalah  P0 
(pakan basal tanpa perlakuan) yaitu (51,77 ± 2,08),  P1 

(perlakuan dengan penggunaan tepung ikan rucah nila 2%) 
yaitu (51,96 ± 1,93), P2 (perlakuan dengan penggunaan tepung 
ikan rucah nila 4%) yaitu (52,32 ± 1,35), P3 (perlakuan dengan 
penggunaan tepung ikan rucah nila 6%) yaitu (54,99 ± 1,19). 
Hal ini sesuai dengan hipotesis H2 diterima bahwa penggunaan 
tepung ikan rucah nila dalam pakan sampai 8% dapat 
meningkatkan Hen Day Production . Hal ini mengindikasikan 
bahwa penambahan tepung ikan rucah nila memberikan 
pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap Hen Day 
Production. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh 
perlakuan terhadap Hen Day Production, maka dilakukan 
analisis statistik. 

Peningkatan produksi telur diatas disebabkan karena 
adanya perbedaan jumlah protein hewani dalam pakan, 
kandungan serat kasar serta keseimbangan nutrisi terutama 
asam amino essensial yang ada dalam pakan percobaan. Pada 
p4 protein hewani lebih tinggi dibandingkan dengan P0, P1, P2, 
dan P3. Adapun kandungan serat kasarnya pada P0 lebih tinggi 
dibandingkan dengan P1, P2, P3 dan P4. Kandungan serat kasar 
yang rendah dalam pakan akan menyebabkan proses 
pencernaan makanan yang terjadi pada saluran pencernaan 
akan berlangsung lebih cepat dan derajat kencernaannya lebih 
tinggi sehingga penyerapan zat-zat makanan lebih tinggi pula. 
Faktor-faktor tersebut menyebabkan dapat terpenuhinya 
kebutuhan nutrisi oleh ayam buras yang sedang berproduksi 
yang pada giliranya produksi telur ayam buras akan 
meningkat. 
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Hasil analisis statistik (Lampiran 3.) menunjukkan 
bahwa penggunakan tepung ikan rucah pada P4 memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap Hen Day 
Production. Hal ini disebabkan pada perlakuan P4 presentase 
tepung ikan rucah Nila lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan lainnya, sehingga kandungan protein pada P4 lebih 
tinggi pula. Hal ini sesuai dengan hasil uji proksimat yang 
telah dilakukan Yolanda (2013) didapat kandungan protein 
tepung ikan rucah sebanyak 44%. Hen Day Production 
merupakan salah satu faktor yang secara langsung 
berpengaruh terhadap kebutuhan zat makanan ayam petelur. 
Semakin tinggi kandungan protein dalam pakan maka semakin 
tinggi pula produksi telur ayam. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Wahyu (2004) bahwa ayam mengkonsumsi pakan 
dengan kandungan protein yang tinggi untuk mendukung 
produksi telur. Sebagian besar zat makanan yang dikonsumsi 
ayam petelur digunakan untuk mendukung produksi telur. 

Protein dapat di peroleh dari bahan pangan nabati 
maupun hewani namun dibandingkan dengan protein nabati, 
protein hewani mempunyai beberapa keunggulan. Salah 
satunya yang terpenting adalah  dari segi nutrisi, protein 
hewani memiliki komposisi protein yang lebih lengkap 
dibandingkan protein nabati. Protein hewani lebih unggul dari 
pada protein nabati karena protein hewani lebih berimbang 
dalam kandungan asam-asam amino esensialnya, seperti lysine 
dan methionine. Adanya kombinasi dari sumber protein yang 
berasal dari protein hewani dan nabati diharapkan 
keseimbangan zat-zat makanan yang dibutuhkan dapat 
dipenuhi karena adanya saling melengkapi di antara 
kekurangan tersebut. Oleh sebab itu protein hewani dipandang 
dari sudut peranannya layak dianggap sebagai agent of 
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development bagi bangsa, baik untuk masa sekarang maupun 
masa mendatang (Soehadji, 1994). 

Tepung ikan merupakan salah satu sumber protein 
hewani yang sering digunakan. Tepung ikan digunakan dalam 
ransum ayam biasanya berkisar 10-15 % atau sepertiga bagian 
protein pakan berasal dari protein hewani (Anggorodi, 1985). 
Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur adalah 
jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan. 
Jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap jumlah 
konsumsi protein dan energi dalam pakan. Scott et al., (1992) 
menyatakan bahwa tinggi rendahnya konsumsi protein dan 
energi secara fisiologis berpengaruh terhadap jumlah telur 
yang dihasilkan. Kebutuhan prtotein per hari untuk ayam 
dibagi dalam tiga bagian: 1. Protein untuk sebutir telur, 2. 
Protein untuk hidup pokok, 3. Protein untuk pertumbuhan 
jaringan dan bulu. 
  Hasil penelitian yang dilakukan Raolan, (2000) 
diperoleh data Hen Day Production (%) ayam buras  dari 
masing-masing perlakuan pada P4 menunjukan bahwa 
penggantian konsentrat dengan tepung ikan pada berbagai 
tingkat dalam pakan ayam buras memberikan pengaruh 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap Hen Day Production 
(%). Hal ini berarti bahwa produksi telur meningkat dengan 
meningkatnya pemberian tepung ikan dalam pakan. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, (2012) diperoleh 
data Hen Day Production (%) ayam dengan Perlakuan 
substitusi tepung ikan terhadap konsentrat dalam ransum 
mempengaruhi produksi telur harian Hen Day Production (%). 
Produksi tertinggi sampai terendah berturut-turut dimulai dari 
perlakuan P1 sampai P4 dengan nilai masing-masing yang di 
hasilkan Produksi telur dalam penelitian ini relatif masih 
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rendah menunjukan bahwa penggantian konsentrat dengan 
tepung ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap 
Hen Day Production (%).  
 
4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 

Tabel 11. dapat dilihat bahwa penggunaan tepung ikan 
rucah nila terhadap Egg Mass meningkatkan Egg Mass dengan 
nilai tertinggi (24,71 ± 0,83 g/ekor) adalah pada P4 atau 
perlakuan dengan penggunaan tepung ikan rucah nila 8%, 
terendah pada P0 (22,61 ± 1,29 g/ekor) yaitu perlakuan dengan 
pakan basal atau tanpa penggunaan tepung ikan rucah nila. Hal 
ini sesuai dengan hipotesis H3 diterima bahwa Penggunaan 
tepung ikan rucah nila dalam pakan sampai 8% dapat 
meningkatkan Egg Mass. Hasil ini senada dengan hasil rataan 
Hen Day Production yang mengalami peningkatan. Ini 
mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi Hen Day 
Production semakin besar Egg Mass. Untuk mengetahui lebih 
lanjut pengaruh pengaruh perlakuan terhadap Egg Mass, maka 
dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 4.) menunjukan  
perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap 
Egg Mass. Hal ini disebabkan tepung  ikan rucah nila 
memberikan perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 
terhadap konsumsi pakan dan Hen Day Production. Egg mass 
merupakan rataan berat telur harian sehingga persentase Hen 
Day Production akan mempengaruhi Egg Mass. Egg Mass 
dipengaruhi oleh Hen Day Production dan berat telur, jika 
salah satu atau kedua faktor semakin tinggi egg mass juga 
semakin meningkat dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil 
perhitungan Hen Day Production, dimana pada P4 juga lebih 
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tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya sehingga nilai 
egg mass yang dihasilkan pada P4 juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

Perlakuan P4 nilai energi metabolisme dan kandungan 
protein kasar lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Hal ini menyebabkan egg mass meningkat sebanding 
dengan tinggi nya protein dan energi metabolisme dalam 
pakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Amrullah (2003), 
ayam petelur dengan bobot badan 2 kg dan menghasilkan telur 
55 g membutuhkan 298 kkal energi metabolis, dimana 26,795 
dialokasikan untuk produksi telur. 72% protein akan 
dimanfaatkan untuk proses pembentukan telur, sedangkan 
sisanya untuk metabolisme basal, pertumbuhan badan dan 
bulu. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan, (2000) 
diperoleh data Egg Mass pada ayam buras dari masing-masing 
perlakuan nilai tertinggi adalah P4 atau perlakuan 14,48% 
menunjukan bahwa penggantian konsentrat dengan tepung 
ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam buras 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
Egg Mass. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Hen Day 
Production (%)  dimana pada P4 juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya sehingga nilai  Egg 
Mass  yang dihasilkan pada P4 juga lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sukmawati, (2012) diperoleh data dari Pemanfaatan 
tepung ikan sebagai substitusi konsentrat dalam pakan 
menunjukan tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap Egg Mass 
pada ayam.  Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Hen Day 
Production (%)  Produksi telur dalam penelitian ini relatif 
masih rendah. 
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4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 
Tabel 11. Dapat dilihat bahwa nilai konversi pakan 

menunjukan adanya hubungan yang positif, dimana semakin 
besar tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila semakin kecil 
angka konversi pakan. Hal ini disebabkan karena semakin 
tinggi penggunaan tepung ikan rucah nila, semakin rendah 
konsumsi pakan, namun semakin tinggi tingkat produksi telur, 
sehingga tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila 8 % pada 
perlakuan P4 dalam pakan mempunyai angka konversi pakan 
yang paling efisien dibanding tingkat penggunaan tepung ikan 
rucah 2%, 4%, dan 6%, Selanjutnya angka konversi pakan 
disini diukur berdasarkan jumlah pakan yang dikonsumsi 
ayam dibagi dengan jumlah telur yang dihasilkan dalam gram 
selama penelitian. Makin besar angka konversi pakan makin 
rendah keefisien pakan tersebut dan sebaliknya. Hal ini sesuai 
dengan hipotesis H4 diterima bahwa Penggunaan tepung ikan 
rucah nila dalam pakan sampai 8% dapat menurunkan 
konversi pakan. Hal ini berarti semakin efisien ayam 
mengkonsumsi pakan untuk produksi telur yang baik. 
Mengetahui lebih lanjut pengaruh perlakuan terhadap konversi 
pakan maka dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 5.) menunjukan 
bahwa pengaruh tingkat penggunaan tepung ikan rucah nila 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01). Hal ini 
terjadi karena penurunan jumlah konsumsi pakan,namun 
diikuti dengan peningkatan produksi yang lebih tinggi pada 
satuan gram dari masing-masing perlakuan. dilihat rataan Hen 
Day Production (%) P1, P2, P3, dan P4 menunjukan berbeda 
nyata akan tetapi pada konversi pakan menunjukan berbeda 
sangat nyata. Konversi pakan tersebut menunjukan lebih kecil 
sebab produksi telur lebih tinggi dengan konsumsi pakan yang 
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lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iskandar 
(2004) bahwa kecepatan pertumbuhan merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi konversi pakan. Semakin rendah 
produksi telur akan dapat meningkatkan konversi pakan. 
Konversi pakan dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan 
produksi telur. 

Konversi pakan dari P0 sampai P4 mengalami 
penurunan, hal ini disebabkan karena energi metabolisme dan 
protein kasar pada perlakuan P4 lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan lainnya. Meningkatnya energi metabolisme 
dan kandungan protein akan menyebabkan semakin tinggi 
protein yang dapat dicerna dan meningkatkan jumlah protein 
dalam tubuh unggas sehingga akan mempercepat produksi 
telur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soeharsono (1976) 
bahwa pakan dengan energi dan protein yang tinggi cenderung 
memperbaiki konversi pakan. Tepung ikan rucah nila yang 
ditambahkan dalam pakan adalah upaya untuk meningkatkan 
efisiensi penggunaan pakan pada ayam petelur. Tepung ikan 
rucah dapat meningkatkan efisiensi pakan (Anonimus, 2003). 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan, (2000) 
diperoleh data konversi pakan ayam buras dari masing-masing 
perlakuan P4 menunjukan bahwa penggantian konsentrat 
dengan tepung ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam 
buras memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 
terhadap konversi pakan. Hal ini disebabkan karena semakin 
tinggi penggunaan tepung ikan, semakin meningkat konsumsi 
pakan yang diikuti semakin besar tingkat produksi telur. 
Sehingga tingkat penggunaan tepung ikan 14,48% pada P4 
dalam pakan mempunyai angkah konversi pakan yang paling 
efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, 
(2012) diperoleh data angka konversi pakan ayam yang 
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mendapat perlakuan P1 nyata lebih rendah memberikan 
pengaruh tidak berbeda nyata (P<0.05) terhadap konversi 
pakan. Hal ini disebabkan karena Angka konversi pakan erat 
kaitannya dengan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 
badan. Semakin kecil nilai angka konversi pakan 
menunjukkan tingkat efisiensi ayam memanfaatkan pakan 
menjadi daging dan telur. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pemanfaatan tepung ikan dalam pakan dapat digunakan pada 
ayam masa berproduksi telur. 
 
4.5. Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed 

Cost (IOFC) 
Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata Income Over 

Feed Cost (IOFC) dapat dilihat pada Tabel 12. 
 

Tabel 12 . Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata Income Over 
Feed Cost (IOFC) 

Perlakuan Income Over Feed Cost (IOFC) 
(Rp/butir/hari)** 

P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

356,24 ± 31,86a 
377,48 ± 22,23a 
399,67 ± 23,20ab 
452,50 ± 18,57bc 
483,73 ± 66,09c 

 
Tabel 12. dapat dilihat rataan Income Over Feed Cost 

pada masing-masing perlakuan. Income Over Feed Cost 
tertinggi yaitu pada P4 (perlakuan dengan penggunaan tepung 
ikan rucah nila sebesar 8%). Hal ini terlihat dari hasil 
perhitungan bahwa nilai Income Over Feed Cost tertinggi 
adalah (483,73 ± 66,09 Rp/ekor/hari), dibandingkan dengan 
perlakuan P0, P1, P2, dan P3. Jika dibandingkan dengan P3, 
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perbedaan tersebut sangat kecil. Hal ini disebabkan karena 
tingkat produksi telur pada perlakuan P2, P3, dan P4 tidak 
berbeda nyata (P>0,05) meskipun pada angka konversi pakan 
menunjukan berbeda sangat nyata (P <0,01). Hal ini sesuai 
dengan hipotesis H5 diterima  bahwa Penggunaan tepung ikan 
rucah nila dalam pakan sampai 8% dapat meningkatkan 
Income Over Feed Cost. Hal ini terjadi karena satuan 
penjualan telur digunakan pada ayam buras bukan kilogram 
sebagaimana pada ayam ras petelur akan tetapi satuan yang 
digunakan adalah butiran. Dengan demikian pakan percobaan 
pada perlakuan P4 merupakan pakan percobaan yang paling 
Income Over Feed Cost tertinggi kemudian disusul dengan P3 
dan P2 dengan catatan harga pakan sebagaimana pada saat 
penelitian dilakukan. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 7.) menunjukan 
bahwa penggunaan tepung ikan rucah nila memberikan 
pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap Income 
Over Feed Cost ini disebabkan oleh nilai konversi pakan yang 
mengalami penurunan, dimana nilai Income Over Feed Cost 
dihitung berdasarkan besarnya biaya konsumsi pakan dan 
harga jual tiap butir telur. Rendahnya nilai konversi pakan 
maka akan menurunkan biaya produksi dengan demikian maka 
akan meningkatkan nilai Income Over Feed Cost, selain itu 
juga dipengaruhi oleh harga telur di pasaran. Tidak diketahui 
apakah peningkatan pengaruh penggunaan tepung ikan rucah 
nila akan efektif untuk meningkatkan penampilan produksi 
ayam buras yang dipelihara dengan manajemen dan iklim 
Indonesia. 

Nilai ekonomis dihitung dari biaya rata-rata konsumsi 
pakan setiap perlakuan dan tingkat produksi telur yang 
dihasilkan. Nilai ekonomis pakan dimaksudkan untuk 
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mengetahui berapa besar biaya pakan yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan satu butir telur dari masing-masing perlakuan. 
Harga pakan percobaan berdasarkan harga bahan pakan yang 
berlaku pada saat penelitian dilakukan. Dengan demikian akan 
diketahui harga per kilogram pakan percobaaan tersebut 
selanjutnya digunakan untuk menghitung biaya pakan yang 
dikeluarkan untuk menghasilkan satu butir telur dari masing-
masing perlakuan. Memperoleh nilai ekonomis pakan 
percobaan pada ayam buras maka dapat diketahui dengan 
menggunakan rumus Income Over Feed Cost yaitu pendapatan 
kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari 
penjualan produksi dengan biaya yang dikeluarkan untuk 
pakan. 

Menekan biaya pakan diperlukan bahan baku 
alternatif yang mudah diperoleh, harganya lebih murah dan 
memiliki kandungan protein yang tinggi sesuai dengan 
kebutuhan ayam buras. Tepung ikan impor yang mahal 
sebagai sumber protein hewani, dapat diganti dengan 
memanfaatkan ikan rucah yang diolah terlebih dahulu. 
Persentase protein tepung ikan rucah berkisar antara 40-65% 
(Subagio et al., 2003). Salah satu bahan baku alternatifnya 
adalah memanfaatkan ikan rucah atau limbah ikan yang 
jumlahnya cukup banyak. Ikan nila (Oreochromis niloticus) 
merupakan salah satu jenis ikan yang mudah disajikan dan 
mudah didapatkan di pasaran (Yans, 2005). Perluasan usaha 
budidaya meningkat karena permintaan pasar untuk ikan nila 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Suria et al., 
2006). 

 Ikan rucah merupakan ikan berukuran kecil-kecil dan 
merupakan hasil tangkapan sampingan oleh nelayan antara 
lain ikan tawar dan laut maupun sejenisnya yang memiliki 
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nilai ekonomis sangat rendah pernyataan ini sesuai dengan 
pernyataan Subagio, et al.,(2003). Kandungan nutrisi ikan 
rucah cukup lengkap sehingga ikan rucah dapat dimanfaatkan 
dengan cara dijadikan produk olahan yang dapat 
meningkatkan nilai jualnya.  
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raolan, (2000) 
nilai ekonomis dari masing-masing pakan percobaan diperoleh 
data Income Over Feed Cost tertinggi yaitu pada P3 yang 
memiliki nilai ekonomis dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya menunjukan bahwa penggantian konsentrat dengan 
tepung ikan pada berbagai tingkat dalam pakan ayam buras 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 
Income Over Feed Cost. Hal ini terjadi karena satuan 
penjualan telur yang digunakan pada ayam buras bukan 
kilogram sebagaimana pada ayam ras akan tetapi satuan yang 
digunakan adalah butiran. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sukmawati, (2012) menunjukan bahwa subtitusi tepung 
ikan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P<0.05) 
terhadap Income Over Feed Cost. Perubahan nilai Income 
Over Feed Cost antar perlakuan ini disebabkan oleh nilai 
konversi pakan yang mengalami penurunan, dimana nilai 
Income Over Feed Cost dihitung berdasarkan besarnya biaya 
konsumsi pakan dan harga jual tiap hari.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 
1. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan ayam 

buras sampai 8% dapat menurunkan konsumsi pakan 
(82,85 ± 2,27a). 

2. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan ayam 
buras sampai 8% dapat meningkatkan Hen Day 
Production  (56,43 ± 4,29b) 

3. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan ayam 
buras sampai 8% dapat meningkatkan Egg Mass (24,71 ± 
0,83b). 

4. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan ayam 
buras sampai 8% dapat menurunkan konversi pakan 
(3,35± 0,17a). 

5. Penggunaan tepung ikan rucah nila dalam pakan ayam  
buras sampai 8% dapat meningkatkan Income Over Feed 
Cost (483,73 ± 66,09c). 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tingkat penggunaan 
tepung ikan rucah nila dalam pakan dengan presentase tepung 
ikan rucah yang lebih tinggi terhadap konsumsi pakan, Hen 
Day Production, Egg Mass, konversi pakan, dan Income Over 
Feed Cost.  
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Lampiran 1. Data produksi telur ayam buras umur 18 bulan 
selama 60 hari dalam persen sebelum 
penelitian serta perhitungan koefisien 
keragamannya. 

 
No. 

Ayam % No. 
Ayam % No. 

Ayam % 

1. 48,33 21. 45,00 41. 43,33 
2. 41,67 22. 46,67 42. 43,33 
3. 40,00 23. 46.67 43. 41,67 
4. 45,00 24. 41,67 44. 41,67 
5. 43,33 25. 40,00 45. 46,67 
6. 40,00 26. 43,33 46. 45,00 
7. 43,33 27. 41,67 47. 43,33 
8. 41,67 28. 41,67 48. 45,00 
9. 46,67 29. 45,00 49. 41,67 

10. 43,33 30. 40,00 50. 43,33 
11. 43,33 31. 43,33 51. 40,00 
12. 41,67 32. 46,67 52. 46,67 
13. 45,00 33. 41,67 53. 46,67 
14. 40,00 34. 43,33 54. 48,33 
15. 41,67 35. 41,67 55. 43,33 
16. 40,00 36. 41,67 56. 43,33 
17. 46,67 37. 43,33 57. 41,67 
18. 46,67 38. 46,67 58. 45,00 
19. 48,33 39. 45,00 59. 40,00 
20. 43,33 40. 48,33 60. 41,67 
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No. Ayam % No. Ayam % 

61. 48,33 81. 43,33 
62. 45,00 82. 41,67 
63. 46,67 83. 45,00 
64. 43,33 84. 43,33 
65. 41,67 85. 45,00 
66. 43,33 86. 43,33 
67. 41,67 87. 43,33 
68. 41,67 88. 41,67 
69. 46,67 89. 41,67 
70. 43,33 90. 46,67 
71. 48,33 91. 40,00 
72. 41,67 92. 41,67 
73. 40,00 93. 46,67 
74. 45,00 94. 46,67 
75. 43,33 95. 45,00 
76. 43,33 96. 43,33 
77. 46,67 97. 41,67 
78. 41,67 98. 41,67 
79. 43,33 99. 45,00 
80. 40,00 100. 40,00 
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Standar Deviasi Rata-Rata (Sd) 
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       2,39  
 
Koefisien Keragaman (KK) 
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rataSdrataKK




 x 100% 

       
44

2,39
 x 100% 

        5,43 %  
 
Kesimpulan : produksi ayam buras yang digunakan saat awal 

penelitian ini dapat dikatakan homogen karena 
memiliki koefisien keragaman kurang dari 10% 
menunjukkan bahwa metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL). 
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Lampiran 2. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari). 
 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 1 2 3 4 5 
P0 89,87 91,74 91,29 91,74 89,02 453,66 90,73 1,22 
P1 86,96 84,91 85,94 89,24 93,57 440,62 88,12 3,44 
P2 87,95 88,13 80,67 86,47 85,67 428,89 85,77 3,03 
P3 87,23 83,66 79,73 83,84 84,55 419,01 83,80 2,68 
P4 84,46 84,24 82,72 83,88 78,97 414,27 82,85 2,27 

Total 2156,45   
 
Faktor koreksi (FK) 

  1186011,064
55

2156,45 2
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

  1186011,06478,97........89,87 22

1 1

2 
 

FKYijJKT
t

i

r

j

 

   = 186357,5829  186011,0641 
   = 346,5158 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  1186011,064
5

414,27...440,62453,66 222

2

1 1 










 
  FK

t

Yij
JKP

t

i

r

j
 

= 206,7409 
 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
139,7749 206,7409 - 346,5158  JKPJKTJKG  

KT Perlakuan 
KT perlakuan = JK Perlakuan/ db perlakuan = 206,7409/ 4 = 51,6852 
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KT Galat = JK Galat / db Galat 
  = 139,7749 / 20 
  = 6,9887 
 
F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  = 51,6852 / 6,9887 
  = 7,3955 
 
Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 206,7409 51,6852 7,3955** 2,87 4,43 

Galat 20 139,7749 6,9887    
Total 24 346,5158     

 
Keterangan : ** = F hitung  > F tabel 1% dalam perlakuan berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata. 
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Uji Jarak Duncan’s  
 

P 2 3 4 5 
Nilai jarak, 

R(5,20,0.01) 4,02 4,22 4,33 4,40 

 

r
vpRDMRT Galat KT),,(  

 

      5
6,9887),,( vpR  

     = ),,( vpR x 1,1822 
 

P 2 3 4 5 
Nilai 

DMRT 0,01 
4,7524 4,9889 5,1189 5,2016 
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Perlakuan Rata-rata Notasi DMRT0,01 

P4 82,854 a 
P3 83,802 ab 
P2 85,778 abc 
P1 88,124 bc 
P0 90,732 c 
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Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Hen Day Production (%). 
 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 1 2 3 4 5 
P0 50,89 50,00 50,00 53,54 54,46 258,89 51,77 2,08 
P1 53,57 50,89 50,89 50,00 54,46 259,81 51,96 1,93 
P2 53,57 50,89 52,68 53,57 50,89 261,60 52,32 1,35 
P3 54,46 53,57 54,46 56,25 56,25 274,99 54,99 1,19 
P4 55,36 53,57 51,79 58,93 62,50 282,15 56,43 4,29 

Total 1337,44   
 
Faktor koreksi (FK) 

  71549,8301 
55

1337,44 2
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

  71549,830162,50........50,89 22

1 1

2 
 

FKYijJKT
t

i

r

j

 

   = 71757,019 71549,8301  
   = 207,1889 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  71549,8301 
5

282,15...259,81258,89 222

2

1 1 













 
  FK

t

Yij
JKP

t

i

r

j
 

= 87,7601 
 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
119,4288 7601,871889,207  JKPJKTJKG  

KT Perlakuan 
KT perlakuan = JK Perlakuan/ db perlakuan = 87,7601/ 4 = 21,9400 
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KT Galat = JK Galat / db Galat 
  = 119,4288 / 20 
  = 5,9714 
 
F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  = 21,9400 / 5,9714 
  = 3,6741 
 
Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 87,7601 21,9400 3,6741* 2,87 4,43 

Galat 20 119,4288 5,9714    
Total 24 207,1889     

 
Keterangan : * = F hit > F 5% dalam perlakuan berarti perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata. 
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Uji Jarak Duncan’s  
 

P 2 3 4 5 
Nilai jarak, 

R(5,20,0.05) 2,95 3,10 3,18 3,25 
 

 

r
vpRDMRT Galat KT),,(  

 

      5
5,9714),,( vpR  

     = ),,( vpR x 1,0928 
 

P 2 3 4 5 
Nilai 

DMRT 0,05 
3,2238 3,3877 3,4751 3,5516 
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Perlakuan Rata-rata Notasi DMRT0,05 

P0 51,778 a 
P1 51,962 a 
P2 52,320 a 
P3 54,998 ab 
P4 56,430 b 
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Lampiran 4. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Egg Mass (g/ekor/hari) 
 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 1 2 3 4 5 
P0 22,77 22,59 20,71 24,37 22,63 113,07 22,61 1,29 
P1 23,39 23,93 24,02 21,25 24,55 117,14 23,42 1,28 
P2 22,45 22,59 24,28 22,81 22,86 114,99 22,99 0,73 
P3 22,99 24,19 23,17 24,24 25,00 119,59 23,91 0,83 
P4 25,31 23,53 24,15 25,18 25,41 123,58 24,71 0,83 

Total 588,37   
 
Faktor koreksi (FK) 

  13847,1702
55

588,37 2

2

1 1 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

  13847,170225,41........22,77 22

1 1

2 
 

FKYijJKT
t

i

r

j

 

   = 13881,668713847,1702 
   = 34, 4985 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  13847,1702 
5

123,58...117,14113,07 222

2

1 1 













 
  FK

t

Yij
JKP

t

i

r

j
 

= 13,4498 
 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
21,0487 13,4498 -34,4985  JKPJKTJKG  

KT Perlakuan 
KT perlakuan = JK Perlakuan/ db perlakuan = 13,4498/ 4 = 3,3625
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KT Galat = JK Galat / db Galat 
  = 21,0487 / 20 
  = 1,0524 
 
F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  = 3,3625/ 1,0524 
  = 3,1951 
 
Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 13,4498 3,3625 3,1951* 2,87 4,43 

Galat 20 21,0487 1,0524    
Total 24 34,4985     

 
Keterangan : *   = F hit > F 5% dalam perlakuan berarti perlakuan memberikan pengaruh yang bebeda nyata. 
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Uji Jarak Duncan’s  
 

P 2 3 4 5 
Nilai jarak, 

R(5,20,0.05) 2,95 3,10 3,18 3,25 
 

 

r
vpRDMRT Galat KT),,(  

 

      5
1,0524),,( vpR  

     = ),,( vpR x 0,4588 
 

P 2 3 4 5 
Nilai 

DMRT 0,05 
1,3535 1,4223 1,4589 1,4911 
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Perlakuan Rata-rata Notasi DMRT0,05 

P0 22,614 a 
P2 22,998 a 
P1 23,428  ab 
P3 23,918 ab 
P4 24,716 b 
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Lampiran 5. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan  
 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 1 2 3 4 5 
P0 3,95 4,06 4,41 3,76 3,93 20,11 4,02 0,24 
P1 3,72 3,55 3,58 4,19 3,81 18,85 3,77 0,25 
P2 3,92 3,90 3,32 3,79 3,75 18,68 3,73 0,24 
P3 3,79 3,46 3,44 3,46 3,38 17,53 3,50 0,16 
P4 3,34 3,58 3,42 3,33 3,11 16,78 3,35 0,17 

Total 91,95   
 
Faktor koreksi (FK) 

  338,1921 
55

91,95 2

2

1 1 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

  338,19213,11........3,95 22

1 1

2 
 

FKYijJKT
t

i

r

j

 

   = 340,4663 338,1921 
   = 2,2742 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  338,1921
5

16,78...18,8520,11 222

2

1 1 













 
  FK

t

Yij
JKP

t

i

r

j
 

= 1,3172 
 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
0,957 1,3172 - 2,2742  JKPJKTJKG  

KT Perlakuan 
KT perlakuan = JK Perlakuan/ db perlakuan = 1,3172 / 4 = 0,3293 
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KT Galat = JK Galat / db Galat 
  = 0,957 / 20 
  = 0,0478 
 
F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  = 0,3293/ 0,0478 
  = 6,8891 
 
Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 1,3172 0,3293 6,8891** 2,87 4,43 

Galat 20 0,957 0,0478    
Total 24 2,2742     

 
Keterangan : ** = F hit > F 1% dalam perlakuan berarti perlakuan memberikan pengaruh yang bebeda sangat 

nyata. 
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Uji Jarak Duncan’s 
 

P 2 3 4 5 
Nilai jarak, 

R(5,20,0.01) 4,02 4,22 4,33 4,40 

 

r
vpRDMRT Galat KT),,(  

 

      5
0,0478),,( vpR  

     = ),,( vpR x 0,0978 
 

P 2 3 4 5 
Nilai 

DMRT 0,01 
0,3931 0,4127 0,4235 0,4303 
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Perlakuan Rata-rata Notasi DMRT0,01 

P4 3,356  a 
P3 3,506  ab 
P2 3,736 abc 
P1 3,770 bc 
P0 4,022 c 
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Lampiran 6. Perhitungan Income Over Feed Cost (IOFC) 
 
Harga pakan basal per kg = Rp 4063 
Harga tepung ikan rucah per kg = Rp 7246,63 
 

Perlakuan Ulangan 
Harga Pakan 

perlakuan Konsumsi Egg Mass Harga 
Telur IOFC 

Rp/kg g/ekor/hari g/ekor/hari Rp/butir Rp/butir/hari 

P0 

1 4063 89,87 22,77 1400 347,31 
2 4063 91,74 22,59 1400 327,26 
3 4063 91,29 20,71 1400 329,08 
4 4063 91,74 24,37 1400 376,82 
5 4063 89,02 22,63 1400 400,75 

Rataan      356,24 
Sd      31,86 
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Perlakuan Ulangan Harga Pakan 
perlakuan Konsumsi Egg Mass Harga 

Telur IOFC 

P1 

1 3971,43 86,96 23,39 1400 404,62 
2 3971,43 84,91 23,93 1400 375,24 
3 3971,43 85,94 24,02 1400 371,15 
4 3971,43 89,24 21,25 1400 345,58 
5 3971,43 93,57 24,55 1400 390,83 

Rataan      377,48 
Sd      22,23 

P2 

1 3879,86 87,95 22,45 1400 408,74 
2 3879,86 88,13 22,59 1400 370,52 
3 3879,86 80,67 24,28 1400 424,53 
4 3879,86 86,47 22,81 1400 414,48 
5 3879,86 85,67 22,86 1400 380,07 

Rataan      399,67 
Sd      23,20 
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Perlakuan Ulangan Harga Pakan 
perlakuan Konsumsi Egg Mass Harga 

Telur IOFC 

P3 

1 3788,29 87,23 22,99 1400 431,98 
2 3788,29 83,66 24,19 1400 433,05 
3 3788,29 79,73 23,17 1400 460,39 
4 3788,29 83,84 24,24 1400 469,88 
5 3788,29 84,55 25,00 1400 467,20 

Rataan      452,50 
Sd      18,57 

P4 

1 3696,73 84,46 25,31 1400 462,81 
2 3696,73 84,24 23,53 1400 438,56 
3 3696,73 82,72 24,15 1400 419,26 
4 3696,73 83,88 25,18 1400 514,93 
5 3696,73 78,97 25,41 1400 583,06 

Rataan      483,73 
Sd      66,09 
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Lampiran 7. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap IOFC pakan  
 

Perlakuan Ulangan Total Rataan Sd 1 2 3 4 5 
P0 347,31 327,26 329,08 376,82 400,75 1781,23 356,24 31,86 
P1 404,62 375,24 371,15 345,58 390,83 1887,44 377,48 22,23 
P2 408,74 370,52 424,53 414,48 380,07 1998,36 399,67 23,20 
P3 431,98 433,05 460,39 469,88 467,20 2262,52 452,50 18,57 
P4 462,81 438,56 419,26 514,93 583,06 2418,65 483,73 66,09 

Total Total 10348,22  
  
Faktor koreksi (FK) 

  24283432,08 
55

10348,227 2
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1 1 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

  24283432,08583,069........347,318 22

1 1

2 
 

FKYijJKT
t

i

r

j

 

   = 4366572,334  4283432,082 
   = 83140,25238 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  24283432,08
5

2418,654...1887,4461781,237 222

2

1 1 










 
  FK

t

Yij
JKP

t

i

r

j
 

= 56093,39839 
 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
927046,8539 956093,3983 - 883140,2523  JKPJKTJKG  

 
KT Perlakuan 
KT perlakuan = JK Perlakuan/ db perlakuan = 56093,39839/ 4 = 14023,34959 
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KT Galat = JK Galat / db Galat 
  = 27046,85399 / 20 
  = 1352,34269 
 
F Hitung = KT perlakuan / KT Galat 
  = 14023,34959/ 1352,34269 
  = 10,36967 
 
Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hit F 5% F 1% 
Perlakuan 4 56093,39839 14023,34959 10,36967** 2,87 4,43 

Galat 20 27046,85399 1352,34269    
Total 24 83140,25238     

 
Keterangan :  ** = F hit > F 1% dalam perlakuan berarti perlakuan memberikan pengaruh yang bebeda sangat 

nyata. 
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Uji Jarak Duncan’s 
 

P 2 3 4 5 
Nilai jarak, 

R(5,20,0.01) 4,02 4,22 4,33 4,40 

 

r
vpRDMRT Galat KT),,(  

 

      5
1352,34269),,( vpR  

     = ),,( vpR x 16,44593 
 

P 2 3 4 5 
Nilai 

DMRT 0,01 
66,11 69,40 71,21 72,36 
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Perlakuan Rata-rata Notasi DMRT0,01 

P0 356,24 a 
P1 377,48 a 
P2 399,67 ab 
P3 452,50 bc 
P4 483,73 c 

 


