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ABSTRACT 

 This experiment was intended to investigate the 
effec of subtitution of rice bran with kayambang meal 
(Salvinia molesta) in the feed of the broiler production 
performance which feed consumption, body weight gain, 
feed conversion ratio, production index and Income Over 
Feed Cost (IOFC). The material used were 80 chickens 
of Lohman strain with average body weight 
934.90±72.956 g/bird in this experiment. The diet 
consisted of concentrate (100%) for starter and corn 
(60%), concentrate (30%) and rice bran (10%) for 
finisher. The rice bran was replaced by kayamabang meal 
(Salvinia molesta) at levels of 0%; 2.5%; 5%; 7.5% and 
10%. The method used was experiment using Anova 
from Completely Randomizes Design (CRD) with 5 
treatments and 4 replications. The variables measured 
were feed consumption, body weight gain, feed 
conversion ratio, production indexs and Income Over 
Feed Cost (IOFC). The data were analyzed by Anova and 
continued by Duncan’s Multiple Range Test (DNRT). 
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The results showed that the effect of subtitution of rice 
bran with kayambang meal (Salvinia molesta) have not 
significantly influence (P>0.05) feed consumption, body 
weight gain, feed conversion ratio finisher period, 
production index and Income Over Feed Cost (IOFC) of 
broiler. It could be concluded that kayambang meal  
(Salvinia molesta) could be extended to level 2.5% as a 
subtitution of rice bran in the diet without influencing 
feed consumption, body weight gain, feed conversion 
ratio, production indexs and Income Over Feed Cost 
(IOFC) of broiler.  

Keywords : rice bran, kayambang (Salvinia molesta), 
feed, broiler performance. 
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EFEK PENGGANTIAN BEKATUL DENGAN 
TEPUNG KAYAMBANG (Salvinia molesta) 

DALAM PAKAN TERHADAP PENAMPILAN 
PRODUKSI AYAM PEDAGING 
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RINGKASAN 

 Kayambang merupakan bahan pakan sumber 
protein berserat yang memiliki harga lebih murah dari 
pada bekatul, sehingga kayambang dapat menggantikan 
bekatul karena mempunyai kandungan protein yang lebih 
tinggi dari bekatul serta kandungan sumber energi yang 
hampir sama dengan bekatul. Penelitian ini dilaksanakan 
pada tanggal 17 Maret sampai dengan 22 April 2015 di 
Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Dusun Karangmloko, Desa Sumber Sekar, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa bahan 
pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek 
penggantian bekatul dengan tepung kayambang (Salvinia 
molesta) dalam pakan terhadap penampilan produksi 
ayam pedaging. Materi yang digunakan adalah 100 ekor 
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ayam pedaging strain Lohman MB 202 berasal dari PT. 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dan tidak membedakan 
jenis kelamin (unsexd) dan dipelihara selama 35 hari. 
Kandang yang digunakan adalah kandang litter yang 
bersekat sebanyak 20 petak dengan ukuran  panjang x 
lebar x tinggi tiap petak adalah 70 x 80 x 70 dan 
dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, serta 
lampu listrik 25 watt sebagai pemanas dan penerangan. 
Setiap sekat kandang ditempati 5 ekor ayam pedaging. 

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

Setiap perlakuan ada 4 ulangan. Kelompok 
percobaan terdiri dari 4 ekor ayam sehingga jumlah yang 
digunakan untuk penelitian 80 ekor ayam pedaging. 
Variabel yang diamati meliputi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, Indeks 
Produksi (IP) dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
Apabila terdapat perbedaan diantara rata-rata perlakuan 
maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaruh 
pengganti/subtitusi bekatul dengan tepung kayambang 
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memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 
terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan 
konversi pakan periode finisher serta Indeks Produksi 
(IP) dan Income Over Feed Cost (IOFC) kumulatif ayam 
pedaging strain Lohman MB 202.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan tepung kayambang sebagai pengganti 
bekatul sampai dengan 2,5% dalam pakan (25% sebagai 
pengganti bekatul) dapat diberikan tanpa menimbulkan 
efek negatif terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging antara lain dari segi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan dan konversi pakan periode 
finisher serta Indeks Produksi (IP) dan Income Over Feed 
Cost (IOFC) kumulatif. 

Saran yang dapat disampaikan adalah melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan dianalisa Van Soest agar 
kandungan serat kasar Kayambang yang masih tinggi 
menjadi turun sehingga diharapkan dapat lebih 
meningkatkan lagi pada penampilan produksi ayam 
pedaging, disarankan juga untuk penelitian yang akan 
datang dapat dicoba ke komoditi ternak nonruminansia 
lain seperti pada ternak kelinci karena kemampuannya 
dalam mencerna serat kasar lebih baik dari ternak 
unggas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Ayam pedaging atau disebut jugadengan broiler 

merupakan salah satu komoditi ternak yang sangat baik 
untuk dikembangkan. Ayam pedaging juga merupakan 
sumber protein hewani dikarenakan produk utamanya 
yang berupa daging merupakan kebutuhan masyarakat. 
Keunggulan ayam pedaging adalah dapat di panen pada 
usia sekitar 4 sampai 5 minggu. Pada usia tersebut bobot 
tubuhnya hampir sama dengan ayam kampung yang 
berusia sekitar satu tahun, sehingga ayam pedaging 
menjadi saingan baru ayam kampung. Ayam jenis ini 
dapat dikembangkan secara khusus untuk pemasaran atau 
pemanenan pada umur dini. Untuk menunjang dari 
performa ayam pedaging diperlukan pakan yang baik dan 
bagus yang sesuai dengan kebutuhan dari ayam pedaging 
tersebut. 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan usaha peternakan selain bibit dan 
manajemen. Biaya pakan dalam usaha peternakan 
memberikan andil berkisar 60-70 % dari besarnya biaya 
produksi, oleh karena itu dalam penyediaan pakan untuk 
pemeliharaan ayam pedaging harus betul-betul 
disesuaikan dengan tujuan pemeliharaannya. Dalam 
suatu usaha peternakan ayam pedaging,  peternak 
memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan 
asupan. Asumsi pakan yang diberikan dapat secara 
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komersial menguntungkan, dalam arti dapat menghemat 
biaya pakan serta dapat terpenuhinya zat pakan yang 
dibutuhkan oleh ayam pedaging. Pakan juga menjadi 
faktor penting dalam menentukan penampilan produksi 
ternak yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan, konversi pakan, Income Over Feed Cost 
(IOFC), dan indeks produksi. Salah satu upaya yang 
dilakukan yaitu dengan menyeleksi bahan pakan yang 
tepat sehingga dapat menghasilkan bahan pakan yang 
berkualitas serta dapat memenuhi kebutuhan ternak. 

Seiring meningkatnya permintaan daging ayam 
yang tinggi, peternak mempunyai peluang atau 
kesempatan untuk mengembangkan usaha, namun 
dengan terbukanya peluang tersebut peternak mengalami 
kesulitan dalam permasalahan biaya pakan karena harga 
bahan pakan tinggi dan semakin bersaing 
ketersediaannya dengan bahan pangan manusia (misal 
tepung jagung dan tepung kedelai). 

Kondisi suatu musim juga dapat mempengaruhi 
ketersediaan bahan pakan. Seperti halnya bekatul yang 
umumnya mudah didapat hanya pada musim penghujan 
atau musim panen padi, sehingga harga bekatul pada saat 
musim tersebut dapat lebih murah dibandingkan pada 
saat musim kemarau. Mengurangi ketergantungan 
penggunaan bekatul dalam pakan ayam menjadi alternatif 
disaat ketersediaan bekatul teerbatas dan harganya naik. 
Penggunaan bahan pakan alternatif sebagai pengganti 
bekatul perlu ditinjau dari segi harga, ketersediaan dan 
kandungan zat makanannya. Salah satu bahan alternatif 
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untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemanfaatan 
gulma air kayambang (Salvinia molesta). 

Kayambang (Salvina molesta) merupakan salah 
satu gulma air yang banyak tumbuh di persawahan, 
sungai, waduk dan empang dimana para petani sering 
merasa resah karena keberadaan kayambang dianggap 
merugikan bagi usaha mereka.Tumbuhan ini dalam 
bahasa Sunda disebut Kayambang dan dalam bahasa 
Jawa disebut Kiambang. Dilihat dari segi nutrisi, 
kayambang merupakan bahan pakan serat dengan protein 
tinggi yang dapat membantu mengoptimalkan 
penampilan produksi ayam pedaging. Di negara tropis 
seperti Indonesia, kayambang menjadi tanaman komersil 
yang mampu bersaing dengan bahan pakan impor seperti 
bungkil kedelai dan tepung ikan, sehingga potensinya 
sangat besar untuk di gunakan dalam pakan (Arief, 
2000). Kayambang juga  berpotensi sebagai pakan 
ternak, karena mengandung nutrient dan masih tergolong 
sebagai pakan inkonvensional yang dapat digunakan 
sebagai alternatif bahan pakan sumber protein berserat, 
mineral, dan zat aktif seperti asam lemak esensial, 
pigmenxanthophyll serta β-karoten yang baik untuk 
dimanfaatkan (Meliandasari, 2013). 

Agung(2007), menyatakan bahwa  kandungan 
nutrisi tepung kayambang antara lain: protein kasar 
16,64%, lemak kasar 6,19%, serat kasar 9,50%, dan gros 
energi 3.900 kkal/kg, serta sebagian mineral yang tinggi 
seperti K kemudian diikuti Ca, P dan Mg sehingga dapat 
dijadikan sumber yang baik dari mineral, selain itu 
terdapat asam amino esensial.  
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Penggunaan tepung kayambang sebagai bahan 
pakan alternatif non konvensional untuk suplemen pakan 
dan pengganti bekatul pada ternak khususnya ayam 
pedaging masih jarang diketahui, sehingga sebagai 
langkah awal akan dipelajari manfaat penggunaan tepung 
kayambang sebagai suplemen pakan dan pengganti 
bekatul terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan dalam memanfaatkan sumber 
daya lingkungan yang potensial. Penelitian kontinyu dan 
ketersediaan kayambang yang cukup melimpah serta riset 
berlanjut dapat memberikan kontribusi 
pengganti/substitusi bahan pakan lain yang telah ada 
misal bekatul, sehingga dengan ditemukannya bahan 
substitusi pakan seperti tepung kayambang, diharapkan 
dapat menekan laju biaya produksi peternak.   

Dari uraian di atas penulis mencoba melakukan 
penelitian tentang pengaruh tepung kayambang (Salvina 
molesta) sebagai pakan alternatif pengganti bekatul 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang 
meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 
konversi pakan, (IOFC) Income Over Feed Cost dan 
Indeks Produksi (IP). 

1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini 

adalah untuk mengkaji: 
Efek penggantian bekatul dengan tepung kayambang 
(Salvinia molesta) dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging ditinjau dari konsumsi pakan, 
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pertambahan bobot badan, konversi pakan, (IOFC) 
Income Over Feed Cost dan Indeks Produksi (IP). 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui dan mengevaluasi efek penggantian 
bekatul dengan tepung kayambang (Salvinia molesta) 
dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging ditinjau dari konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan, konversi pakan, IOFC (Income Over Feed 
Cost) dan Indeks Produksi (IP).  

1.4 Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persentase penggunaan terbaik dari 
tepung kayambang (Salvina molesta) sebagai 
pengganti bekatul terhadap penampilan produksi 
ayam pedaging ditinjau dari konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, IOFC 
(Income Over Feed Cost) dan Indeks Produksi 
(IP).  

2. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang 
berhubungan dengan usaha peternakan ayam 
pedaging. 

1.5 Kerangka Pikir 
Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam 

menentukan keberhasilan usaha peternakan. Masyarakat 
khusunya para peternak menginginkan biaya produksi 
dapat lebih rendah tetapi produksi tinggi. Pakan 
merupakan komponen utama yang paling besar dari total 
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biaya produksi peternakan yang mencapai 60-70%. 
Bekatul adalah hasil samping dari proses penggilingan 
padi yang merupakan selaput inti biji padi. Bekatul dapat 
digunakan sebagai bahan pakan sumber energi dalam 
menyusun pakan ayam. Pada proses penggilingan padi 
umunya dapat menghasilkan sebanyak 60-65% beras, 
sedangkan hasil samping dari penggilingan padi tersebut 
adalah bekatul yang sebanyak 8-12%. Bekatul 
mengandung protein sebesar 11,3-14,9%, lemak 15,0-
19,7%, abu 6,6-9,9%, serat kasar 7,4-11,4% dan 
karbohidrat 34,1-52,3% (Leeson dan Summer, 2000). 
Bekatul mengandung zat nutrisi seperti air, protein, 
lemak, abu, serat kasar dan selulosa. Komposisi kimia 
bekatul bervariasi tergantung dari varietas, proses 
pengilingan, kondisi lingkungan, penyebaran kandungan 
kimia dalam butir padi, ketebalan lapisan luar, ukuran 
butiran padi, bentuk butiran padi dan ketahanan butir 
padi terhadap kerusakan.  

Bekatul umumnya digunakan untuk pakan ternak. 
Penggunaan bekatul sebagai pakan ternak dapat 
dikombinasikan dengan bahan pakan lain. Akan tetapi 
bekatul mempunyai berbagai kelemahan antara lain 
kandungan serat tinggi, kandungan asam lemak tak jenuh 
tinggi, proporsi Kalsium dan Fosfor berbeda dari yang 
disarankan sebagai pakan, kandungan gizi bervariasi 
antara jenis bekatul dan tingkat kestabilan yang rendah. 
Harga dari bekatul juga terkesan fluktuatif sehingga 
berdampak pada ketersediaan dan harga pakan di 
pasaran. Informasi mengenai bahan pakan 
nonkonvensional yang dapat menjadi pengganti bahan 
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pakan impor maupun pengganti bahan pakan yang 
ketersediaannya masih terbatas, sangatlah berguna bagi 
kelangsungan usaha peternakan. Salah satunya yaitu 
dapat memanfaatkan tanaman berpotensi di suatu daerah 
yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif pengganti 
bahan pakan impor maupun bekatul. 

Bahan pakan non konvensional yang telah diteliti 
pemanfaatannya untuk ternak adalah tumbuhan air 
(hidrofit) salah satunya yaitu kayambang (Salvinia 
molesta). Setiowati (2001) telah melaporkan bahwa 
kandungan energi metabolisme Salvinia molesta adalah 
2200 Kkal/kg. Rosani (2002) melaporkan bahwa 
kandungan gizi Salvinia molesta adalah sebagai berikut ; 
protein kasar 15,9 %, lemak kasar 2,1 %, serat kasar 16,8 
%, Kalsium 1,27 %, posfor 0,001%, lisin 0,611%, 
methionin 0,765%, dan sistin 0,724%. Peneliti yang sama 
selanjutnya melakukan percobaan menggunakan itik 
lokal jantan umur 4-8 minggu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Salvinia molesta dapat digunakan 
sampai 10 % dalam pakan itik tersebut. 

Penelitian terdahulu Haloho dan Silalahi (1997), 
melaporkan bahwa penggunaan pakan gabungan 4% 
dedak halus + 8% tepung kayambang adalah terbaik 
untuk performa ayam. Muhsin (2002), menyarankan 
bahwa penggunaan kayambang 40% yang diberikan pada 
itik lokal jantan menampilkan persentase karkas terbaik. 
Rosani (2002), menyimpulkan bahwa kayambang dapat 
dipergunakan sampai dengan 10% dalam pakan itik lokal 
jantan umur 4-8 minggu dan menghasilkan performa 
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sama dengan itik yang diberi pakan tanpa menggunakan 
kayambang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh 
gambaran bahwa dengan efek atau pengaruh penggantian 
bekatul dengan tepung kayambang (Salvinia molesta) 
dalam pakan dapat meningkatkan penampilan produksi 
ayam pedaging. Skema kerangka pikir dalam penelitian 
ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 
Penggunaan tepung kayambang sebagai 

pengganti bekatul dalam pakan dapat  memberikan hasil 
yang sama terhadap  penampilan produksi ayam 
pedaging dari segi konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan, konversi pakan, IOFC (Income Over Feed Cost) 
dan Indeks Produksi (IP).  
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAK 
 

2.1 Kayambang 
Kayambang (Salvinia molesta) merupakan 

tanaman paku air yang mengapung dipermukaan air 
persawahan, rawa dan danau di Indonesia.Tanaman 
kayambang merupakan limbah pertanian yang masih 
belum banyak dimanfaatkan oleh para peternak. 
Kayambang termasuk gulma air (duckweed) yang 
menutupi permukaan air dan cenderung dibersihkan dari 
permukaan air karena produksi dan penyebarannya 
sangat cepat sehingga menurunkan populasi ikan 
(Meliandasari, 2014). Dari hasil analisa proksimat, 
kayambang mengandung 15,9% protein kasar, 17,21% 
serat kasar dan energi metabolis 2.200 kkal/kg (Sumiati, 
2011). Gambar tanaman Kayambang (Salvinia molesta) 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

Kingdom  : Plantae – Plants 
Sub Kingdom  : Tracheobionta – Vascular plants 
Division  : Pteridophyta – Ferns 
Class   : Filicopsida 
Sub Class  : Hydropteridales 
Family  : Salviniaceae – Floating Fern family 
Genus   : Salvinia Séguier – watermoss 
Species  : Salvinia molesta Mitchell – kariba-weed 
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Sumber: USDA (2004) 

          Gambar 2. Kayambang (Salvinia molesta) 

Kayambang (Salvinia molesta) adalah tumbuhan 
yang hidup mengapung pada permukaan air. Biasanya 
ditemukan disawah, kolam, sungai dan saluran-saluran 
air. Kandungan energi metabolisme Salvinia molesta 
adalah 2200 Kkal/kg. Sedangkan kandungan gizi Salvinia 
molesta lainnya diantaranya seperti protein kasar 15,9 %, 
lemak kasar 2,1 %, serat kasar 16,8 %, Calsium 1,27 %, 
fosfor 0,001%, lisin 0,611%, methionin 0,765% dan 
sistin 0,724%. Hasil penelitian yang melakukan 
percobaan menggunakan itik lokal jantan umur 4-8 
minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salvinia 
molesta dapat digunakan sampai 10 % dalam ransum itik 
tersebut (Widodo, 2003). Kandungan energi metabolisme 
dan nutrisi Salvinia molesta dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1. Kandungan zat makanan kayambang 
berdasarkan (%) bahan kering 

Zat Makanan  Kayambang (Salvinia molesta) 

a b c d 
Bahan kering 93,25 - 90,5 - 
Protein kasar 15,90 - 17,34 - 
Serat kasar 16,80 - 22,94 - 
Lemak kasar 2,10 - 0,70 - 
NDF - 70,95 - - 
ADF - 59,60 - - 
Lignin - 37,21 - - 
Silika - 2,91 - - 
Selulosa - 8,11 - - 
Hemiselulosa - 11,35 - - 
Energi Brutto 
(Kkal/kg) 

- 3529,0
0 

- - 

Energi 
metabolis 

- 2200,0
0 

- 2200 

Keterangan : a. Hasil Analisis Laboratorium Biokimia Dan Enzimatik 
Balai Penelitian Dan BioteknologiTanaman Pangan (2001), b. Hasil 
Analisis Laboratorium Ilmu Dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan 
IPB (1999), c. Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Dan Teknologi Pakan, 
Fakultas Peternakan IPB (2001) ,d. Sumiati et al. (2001). 

2.2 Bekatul 
Bekatul merupakan salah satu hasil samping 

proses penggilingan padi yang jumlahnya cukup banyak. 
Pada proses penggilingan beras pecah kulit diperoleh 
hasil samping dedak 8-9% dan bekatul sekitar 2-3% 
(Damayanthi, 2006). Muhidin (2003) menyatakan bahwa, 
bekatul adalah hasil samping penggilingan padi, setelah 
beras dipisahkan dari sekam (kulit luar gabah), kemudian 
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dilakukan penyosohan. Proses penyosohan di lakukan 
dua kali, penyosohan pertama menghasilkan dedak 
(seratnya masih kasar), sedangkan penyosohan ke dua 
menghasilkan bekatul (Rice Bran) yang bertekstur halus. 

Bekatul merupakan limbah dari proses 
penggilingan padi yang sering dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak. Komposisi lemak yang tinggi dalam 
bekatul menyebabkan bekatul mudah mengalami 
ketengikan, akan tetapi dengan proses stabilisasi yang 
bertujuan untuk menginaktifkan lipase sehingga bekatul 
dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama (Dewi, 
2012). Bekatul adalah lapisan sebelah dalam dari butiran 
padi, termasuk sebagian kecil endosperm berpati, karena 
alat penggiling padi tidak dapat memisahkan antara 
dedak dan bekatul maka dedak dan bekatul tercampur 
menjadi satu sehingga disebut dengan dedak atau bekatul 
saja. Komposisi dari dedak padi pada pakan ayam dapat 
mencapai 20-30% tanpa menurunkan penampilan 
produksi, tetapi apabila mencapai 40% maka kecepatan 
pertumbuhan dapat menurun (Permata, 2007).  

Bekatul memiliki kandungan nutrisi yang paling 
baik karena bekatul mengandung lebih banyak kulit ari 
yang memiliki kandungan energi tinggi, lemak yang 
tinggi serta serat kasar yang rendah dibandingkan dengan 
dedak padi. Tingkat palatabilitas bekatul lebih tinggi 
dibandingkan dedak padi sehingga mempengaruhi harga 
dari bekatul yang menjadi lebih tinggi. Dari 100% limbah 
padi yang dihasilkan terdapat sekitar, 70% adalah bekatul 
dan 30% adalah dedak padi (Krestyatama, 2014). 
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Kandungan zat makanan bekatul dapat dilihat pada Tabel 
2. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan bekatul 
Kandungan Zat Makanan Bekatul Dedak Padi 

Bahan Kering (%) 90 91 
Protein Kasar (%) 12,2 12,9 
Lemak Kasar (%) 11 11,4 
Serat Kasar (%) 7,44 12 
EnergiMetabolis (Kkal/kg) 3090 2980 

Sumber : National Research Council (NRC), 1994 

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

2.3 Ayam Pedaging 
Ayam pedaging merupakan ayam ras pedaging 

dan termasuk ayam terbesar di Indonesia yang banyak 
diminati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi protein hewani (Meliandasari, 2014). Ayam 
pedaging adalah ayam jantan atau betina yang umumnya 
dipanen pada  umur 5-6 minggu dengan tujuan sebagai 
penghasil daging (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). 
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Ayam ras pedaging disebut juga broiler 
merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari 
bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas 
tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Broiler 
baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an dimana 
pemegang kekuasaan mencanangkan pembatasan 
konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin 
sulit keberadaannya. Hingga kini ayam pedaging telah 
dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai 
kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. 
Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan 
menguntungkan, maka banyak peternak baru serta 
peternak musiman bermunculan diberbagai wilayah 
Indonesia (Prihatman, 2000). 

Keunggulan ayam ras pedaging antara lain 
pertumbuhannya sangat cepat dengan bobot badan yang 
tinggi dalam waktu  relatif pendek, konversi pakan kecil, 
siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas 
daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari 
ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya penanganan 
untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap 
daging ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh 
semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan 
pembibitan (Breeding Farm), perusahaan pakan ternak 
(Feed Mill), perusahaan obat hewan dan peralatan 
peternakan (Saragih B, 2000). 

2.4 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 
Dalam menyusun pakan unggas dari berbagai 

bahan pakan perlu diperhatikan kandungan dari nutrisi 
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pakan tersebut seperti protein kasar, lemak kasar, serat 
kasar, Ca dan P serta didasarkan pada tingkat umur dan 
tujuan dari pemeliharaan unggas. Metabolizable Energi 
(ME) atau Energi Metabolis (EM) perlu diperhitungkan 
karena tingkat EM dalam pakan akan menentukan 
konsumsi pakan pada unggas. Pada pakan dengan 
kandungan energi tinggi unggas akan mengkonsumsi 
pakan lebih rendah dan sebaliknya. Adanya hubungan 
antara konsumsi pakan dengan tingkat EM maka 
penyusunan pakan didasarkan pada imbangan EM 
dengan kadar protein (Achmanu dan Muharlien, 2011). 
Konsumsi pakan ayam pedaging tergantung pada 
kandungan energi pakan, strain, umur, aktivitas, serta 
temperatur lingkungan. Kandungan nutrisi yang harus 
ada dalam pakan adalah energi, protein, lemak, kalsium, 
fosfor, dan air (Syaraf, 2014).  

Pada ayam tipe pedaging pakan yang diberikan 
mengandung energi tinggi dengan harapan walaupun 
konsumsi pakan berkurang tetapi konsumsi energi masih 
dalam batas yang mencukupi bagi pertumbuhan daging. 
Pemberian pakan dengan EM yang tinggi pada ayam 
pedaging memberikan angka konversi lebih rendah yang 
berarti dapat efesien dalam mendapatkan pertambahan 
bobot badan (Achmanu dan Muharlien, 2011). Menurut 
Rizal (2006) menyatakan bahwa, zat nutrisi yang dipakai 
sebagai sumber energi yaitu karbohidrat. Karbohidrat 
dapat mensuplai sekitar 80% dari total nutrisi yang 
dibutuhkan oleh unggas. Zat nutrisi kedua yang 
digunakan sebagai sumber energi yaitu lemak yang dapat 
mensuplai sekitar 20% dari total energi yang dibutuhkan. 
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Kebutuhan nutrisi pakan ayam pedaging dapat dilihat 
pada Tabel 3 

Tabel 3. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging 
zat makanan umur 0-3 

minggu 
umur 3-6 
minggu 

umur 6-8 
minggu 

Energi Metabolis 
(Kkal/kg) 

3200 3200 3200 

Protein Kasar 23,00 20,00 18,00 
Asam-asam Amino  
- Arginin 1,25 1,10 1,00 
- Glysin + Serine 1,25 1,14 0,97 
- Histidine 0,35 0,32 0,27 
- Isoleucin 0,80 0,73 0,62 
- Leucine 1,20 1,09 0,97 
- Lysine 1,10 1,00 0,85 
- Methionine 0,50 0,30 0,32 
- Methionine + 
Cystine 

0,90 0,72 0,60 

- Phenyalaninel 0,72 0,63 0,56 
- Phenyalaninel + 
Tyrosin 

1,34 1,22 1,04 

- Proline 0,60 0,55 0,46 
- Threonine 0,80 0,74 0,68 
- Tryptophan 0,20 0,18 0,16 
- Valine 0,90 0,82 0,70 

Sumber: NRC, (1994) 

2.5 Kebutuhan Pakan dan Air Minum 
Istilah pakan secara umum digunakan untuk 

ternak sedangkan makanan digunakan untuk manusia. 
Pengetahuan tentang pakan tidak terlepas dari bahan 
pakan, zat-zat pakan yang ada di dalamnya. Kebutuhan 
zat-zat pakan pada unggas tergantung pada faktor 
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intrinsik yaitu spesies unggas, tipe, bangsa, klas, strain, 
jenis kelamin dan umur. Faktor lain yang berpengaruh 
terhadap kebutuhan zat pakan adalah faktor ekstrinsik 
yaitu faktor lingkungan daerah tropis atau subtropis serta 
ketinggian tempat dataran rendah atau tinggi yang 
berkaitan dengan suhu dan kelembaban lingkungan 
sekitar (Achmanu dan Muharlien, 2011). Pakan adalah 
kebutuhan pokok dan juga pengeluaran terbesar dalam 
budidaya ayam pedaging, pakan memiliki andil biaya 
operasional sebesar 70%. Pemberian pakan pada ayam 
bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok 
dan pertumbuhan bagi ayam tersebut. Pemberian pakan 
ayam yang ideal adalah dengan menggunakan sistem ad 
libitum (selalu tersedia). Pakan yang diberikan selain 
harus sesuai dengan kebutuhan ayam pedaging tetapi 
juga harus memeperhatikan jenis dan jumlah bahan 
pakan yang dibutuhkan, palatabilitas serta perhitungan 
hasil produksi yang diharapkan (Siregar, 2008). 

Air adalah satu-satunya zat yang ada secara alami 
di bumi yang terdiri dari tiga komponen fisik yaitu gas , 
cair , dan padat. Komponen tersebut selalu bergerak 
bersama. Bumi memiliki lautan air dan di daerah kutub 
tertutup oleh air yang membeku (Shakhashiri, 2011). Air 
merupakan senyawa yang paling utama dalam tubuh 
yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Konsumsi 
air pada ayam pedaging biasanya dua kali lebih banyak 
dibanding dengan konsumsi makanannya. Ayam akan 
mampu hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa 
air (Rizal, 2006). Konsumsi air tersebut juga akan 
meningkat pada saat ayam pedaging berada pada 
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temperatur lingkungan yang tinggi (Leeson dan Summer, 
2001). Jumlah kebutuhan air minum ayam pedaging pada 
umur 1-5 minggu dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah kebutuhan air minum ayam pedaging 
pada umur 1-5 minggu 

Minggu Kebutuhan air minum 
(ml/ekor/minggu) 

1 225 
2 480 
3 725 
4 1.000 
5 1.250 

Sumber: NRC (1994). 

2.6 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 
2.6.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah kemampuan ternak untuk 
menghabiskan pakan yang tersedia secara ad-libitum. 
Konsumsi pakan (g/ekor) dihitung berdasarkan pakan 
yang disediakan dikurangi sisa dari pakan yang diberikan 
selama enam minggu (Chadijah, 2012). Konsumsi pakan 
merupakan jumlah pakan yang harus dikonsumsi ayam 
dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi 
konsumsi pakan ayam pedaging diantaranya yaitu bangsa 
ayam, luas kandang, tingkat energi dan protein dalam 
pakan (Fajri, 2012). 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh banyak faktor 
antara lain kondisi fisiologis, kondisi fisik pakan, berat 
badan, laju pertumbuhan, kandungan nutrisi pakan dan 
temperatur lingkungan (North, 1992). Faktor yang dapat 
mempengaruhi konsumsi pakan adalah palatabilitas dan 
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palatabilitas trsebut dipengaruhi oleh bau, rasa, tekstur 
dan warna pakan yang diberikan (Amrullah, 2004). 
Konsumsi pakan ayam pedaging per minggu dapat dilihat 
pada Tabel 5. 

Tabel 5. Konsumsi pakan ayam pedaging per minggu 

Umur 
(minggu) 

Konsumsi pakan (gram / 
hari) 

Jenis pakan 

Per minggu Kumulatif 
1 145 145 Starter BR 1 
2 357 502 Starter BR 1 
3 578 1080 Starter BR 1 
4 890 1970 Finisher E21-FT 
5 940 2910 Finisher E21-FT 
6 640 3550 Finisher E21-FT 

Sumber: Sholikin (2011). 

Wahju (1997), menyatakan bahwa faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan antara lain 
besar dan berat badan, kondisi fisiologis ternak serta 
gerak laju dari makanan tersebut di dalam alat 
pencernaan ternak. Laju makanan dalam alat pencernan 
dapat mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi, 
yakni makin cepat aliran makanan dalam alat pencernaan 
makin banyak pula jumlah makanan yang dikonsumsi. 
Faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah palatabilitas 
dan selera. Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, rasa, 
tekstur, dan suhu makanan yang diberikan. Selera 
merupakan faktor internal yang merangsang rasa lapar. 
Adapun faktor lain yang juga mempengaruhi konsumsi 
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adalah jenis ternak, lingkungan, dan stres karena 
penyakit. 

2.6.2 Pertambahan Bobot Badan 
 Pertambahan bobot badan adalah selisih bobot 
badan pada saat akhir tertentu dengan bobot badan 
semula (Rizal, 2006). Pertambahan bobot badan pada 
ayam erat kaitannya dengan konsumsi ransum yang 
mencerminkan pula gizinya, sehingga untuk mencapai 
pertumbuhan optimal dibutuhkan sejumlah zat-zat 
makanan bermutu, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas (Tillman, 1998). Protein yang berasal dari 
bahan pakan mempengaruhi pertambahan bobot badan. 
Pertambahan bobot badan yang baik dicapai bukan 
ditentukan oleh kadar protein kasar, melainkan oleh 
kelengkapan asam-asam amino dalam ransum sesuai 
dengan kebutuhan dan juga jumlah pakan yang 
dikonsumsi. Penggunaan pakan fungsional sebesar 5% 
mampu menunjukkan pertambahan bobot badan paling 
baik, meskipun secara nyata terjadi penurunan 
pertambahan bobot badan (Uzer, 2013). Pertambahan 
berat badan ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya yaitu tingkat konsumsi ayam dimana, bila 
konsumsi pakan pada ayam baik maka pertumbuhan 
bobot badan ayam juga baik (Sholikin, 2011). 
Pertambahan bobot badan ayam pedaging perminggu 
dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Pertambahan Bobot Badan (PBB) ayam 
pedaging per minggu 

No. Umur 
(minggu) 

Berat rata-rata 
(gram/ekor) 

Pertambahan bobot 
badan per minggu 

(gram/ekor) 

1 DOC 37 37 
2 1 156 119 
3 2 408 252 
4 3 770 362 
5 4 1300 530 
6 5 1750 450 
7 6 2100 350 

Sumber: Sholikin (2011). 

 Menurut Zulfanita (2011) menyatakan bahwa, 
bila pakan broiler dibatasi maka akan berpengaruh 
terhadap penundaan umur fisiologis ternak. Dimana 
broiler akan mempertahankan semaksimal mungkin 
pertumbuhannya pada umur yang sesuai. Oleh sebab itu, 
ketika broiler diberi pakan bebas setelah periode 
pembatasan, mereka akan menunjukkan pertumbuhan 
yang lebih cepat dari normal untuk mengejar 
ketinggalannya selama pembatasan pakan. Oleh sebab 
itu, untuk mencapai berat badan normal serta efisiensi 
pakan yang tinggi maka waktu refeeding harus 
mencukupi. 

2.6.3 Konversi Pakan 
Konversi pakan merupakan salah satu standar 

dalam berproduksi yang dapat digunakan sebagai 
pedoman untuk efisiensi penggunaan pakan oleh ternak. 
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Konversi pakan dalam penelitian diukur berdasarkan 
perbandingan antara konsumsi pakan dengan bobot 
badan yang dicapai selama penelitian (Muharlien, 2011). 

Konversi pakan sangat dipengaruhi oleh kondisi 
ternak, daya cerna ternak,jenis kelamin, bangsa, kualitas 
dan kuantitas pakan, juga faktor lingkungan. Konversi 
pakan dipengaruhi oleh kesediaan nutrisi dalam ransum dan 
kesehatan ternak (Siregar, 2008). Konversi pakan dihitung 
dengan membagi jumlah pakan yang diberikan dengan 
jumlah berat badan (Peter, 2007). 

Menurut Mardianto (2001) menjelaskan bahwa 
peningkatan angka konversi pakan dipengaruhi oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
meliputi perbaikan genetik pada ayam pedaging, pola 
pertumbuhan ayam, perkembangan organ paru-paru dan 
jantung, luas permukaan mukosa saluran pencernaan 
yang tidak sebanding, bobot badan dan status kesehatan. 
Standar performa mingguan pada broiler MB 202 dapat 
dilihat pada Tabel 7. Konversi pakan dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut. 
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Tabel 7. Standar performa mingguan pada broiler MB 
202 

Umur 
(minggu) 

Rata-rata 
BB (g/ekor) 

Konsumsi 
pakan (g/ekor) 

FCR 

DOC 40 - - 
1 200 180 0.9 
2 500 550 1.1 
3 960 1180 1.229 
4 1550 2180 1.406 
5 2350 3670 1.562 

Sumber : Japfa comfeed Indonesia 2012 
Keterangan : FCR (Feed Conversion Ratio/ angka konversi 
pakan), yaitu : jumlah pakan yang digunakan untuk 
menghasilkan 1 kg daging. 

 

Konversi	Pakan =
Konsumsi	pakan	(kg)	

Bobot	badan	(kg)
 

2.6.4 Indeks Produksi 
 Nilai indeks produksi merupakan perbandingan 
hasil yang dicapai selama periode pemeliharaan, semakin 
tinggi nilai produksi menunjukkan pemeliharaan yang 
dilakukan semakin baik (Sufriatno dan Mohandas, 2005). 
Menurut Arifin (1997) menyatakan bahwa, tingkat 
keberhasilan usaha ternak tidak hanya terlepas dari 
rendahnya nilai konversi pakan saja akan tetapi perlu 
juga dilihat indeks produksinya.  

Aziz (2008), menyatakan bahwa Indeks produksi 
(IP) merupakan kinerja produktivitas usaha peternakan 
ayam yang dinilai dari perbandingan daya hidup ayam 
dan rataan bobot badan sewaktu dipanen dengan konversi 



25 

 

ransum dan rataan umur panen. Ditambahkan oleh Daud 
(2005), menyatakan bahwa indeks produksi merupakan 
salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan dalam usaha ternak.  

Indeks produksi (IP) merupakan kinerja 
produktivitas usaha peternakan ayam yang dinilai dari 
perbandingan daya hidup ayam dan rataan umur panen. 
Indeks produksi dapat diketahui dengan cara mengalikan 
presentase ayam hidup dan bobot badan rataan dibagi 
konversi lama pemeliharaan. Indeks produksi 
dipengaruhi oleh bobot badan, angka konversi dan 
pemeliharaan (Mardianto, 2001). Perhitungan IP 
berdasarkan rumus: 

{(100 – Total % Hidup) x Rata Berat Badan x 100} 
                     (FCR x Rata Usia Panen) 

Santoso dan Sudaryani (2009) menyatakan bahwa 
indeks produksi untuk ayam pedaging terdiri dari 
beberapa kategori yaitu kurang dari 300 tergolong 
kurang, 301 sampai 325 tergolong cukup, 326 sampai 
350 tergolong baik, 351 sampai 400 tergolong sangat 
baik dan sangat memuaskan jika nilai IP sebesar lebih 
dari 400. 

2.6.5 IOFC (Income Over Feed Cost) 
Nilai Income Over Feed Cost(IOFC) merupakan 

salah satu cara untuk menghitung nilai ekonomis dalam 
memelihara ayam pedaging. Perhitungannya berdasarkan 
selisih harga bobot hidup ayam pedaging dengan jumlah 
harga pakan yang dihabiskan pada waktu yang sama 
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(Widyastutik, 2013). Menurut Risnajati (2011) biaya 
pakan adalah biaya produksi terbesar sehingga perlu 
ditekan serendah mungkin agar diperoleh keuntungan, 
salah satu cara dengan menghitung Income Over Feed 
Cost. Faktor-faktor yang mempengaruhi IOFC 
diantaranya yaitu konsumsi pakan, berat badan akhir, 
harga pakan/kg, harga jual berat hidup ayam pedaging. 

Prasetio (2014) menyatakan bahwa, Income Over 
Feed Cost (IOFC) diperoleh dengan menghitung selisih 
pendapatan usaha peternakan dikurangi dengan biaya 
pakan. Pendapatan merupakan perkalian antara produksi 
peternakan atau pertambahan bobot badan akibat 
perlakuan dengan harga jual. Biaya pakan adalah jumlah 
biaya yang di keluarkan untuk menghasilkan 
kilogramproduk ternak. Income Over Feed Cost (IOFC) 
merupakan pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi 
biaya pakan (Mayulu, 2009). Income Overfeed Cost 
dihitung berdasarkan rumus (Setyono, 2006): 

IOFC = [bobot hidup (kg) x harga bobot karkas (kg)] –
[jumlah konsumsi (kg) x biaya pakan (Rp)] 

Widjastuti dan Endang (2008) menyatakan bahwa 
semakin banyak pakan yang dikonsumsi maka semakin 
tinggi pula nilai IOFC, namun semakin bervariasi pula 
penggunaan bahan pakan dapat menurunkan biaya pakan. 
Efesiensi pakan akan mengurangi biaya pakan yang 
menempati pengeluaran tertinggi dari biaya produksi 
pada usaha peternakan, sehingga dapat memaksimalkan 
keuntungan. Amri (2007) menambahkan bahwa IOFC 
adalah pendapatan yang diperoleh dengan cara 
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mengurangi penerimaan dengan biaya produksi untuk 
pakan. IOFC didapatkan dengan mengurangi harga berat 
badan akhir dengan total yang dihabiskan selama 
penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian lapang dilaksanakan pada tanggal 17 
Maret sampai dengan 22 April 2015 di Laboratorium 
Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Dusun Karangmloko, Desa Sumber Sekar, Kecamatan 
Dau, Kabupaten Malang. Analisa bahan pakan dilakukan 
di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 
 Penelitian menggunakan ayam pedaging sebanyak 
80 ekor. Strain ayam pedaging yang digunakan adalah 
Lohman MB 202 berasal dari PT. Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk. yang tidak dibedakan jenis kelaminnya 
(Straight run atau unsexed) dan dipelihara selama 35 hari 
seperti yang tertera pada Lampiran 2. Rataan bobot badan 
awal ayam umur 21 hari pada penelitian ini adalah 
934,90 ± 72,956 g/ekor dengan koefisien keragaman (kk) 
sebesar 7,80% dan dapat dilihat pada Lampiran 2.  

3.2.2 Kandang dan Peralatan 
 Kandang yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah kandang litter yang bersekat sebanyak 20 petak 
dengan ukuran  panjang x lebar x tinggi tiap petak adalah 
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70 x 80 x 70 cm. Setiap petak dilengkapi dengan alas 
sekam dan lampu 25 watt yang berfungsi sebagai 
pemanas dan penerangan. Setiap petak kandang ditempati 
lima ekor ayam. 
 Perlengkapan kandang yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari atas : 

1. Bahan kimia dan alat yang digunakan untuk 
Analisis Proksimat tepung kayambang 

2. Alat penepungan kayambang di laboratorium 
grinding Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. 

3. Lampu sebagai penerangan sekaligus sebagai 
pemanas. 

4. Peralatan yang digunakan selama penelitian 
timbangan O’haus kapasitas 1300 g dengan 
ketelitian 0,05 g yang digunakan untuk 
menimbang DOC, timbangan digital kapasitas 
5 kg yang digunakan menimbang pakan dan 
ayam, hygrotermometer, tempat pakan dan 
minum, plastik, gunting dan baskom. 

5. Peralatan pendukung seperti kalkulator, 
meteran, kamera, dan laptop. 

6. Peralatan kebersihan meliputi: sapu, lap, 
ember, sprayer desinfektan. 

3.2.3 Tepung Kayambang (Salvinia molesta) 
Pembuatan tepung kayambang dilakukan dengan 

cara mengambil tanaman kayambang yang masih segar 
dikeringkan matahari selama 12 jam untuk mengurangi 
kadar air dari kayambang segar tersebut, kemudian di 
oven dengan suhu 60 ºC selama 24 jam. Kayambang 
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yang telah kering dijadikan tepung dengan cara digiling 
hingga halus. Skema pembuatan tepung kayambang 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Proses penepungan Kayambang 

3.2.4 Pakan 
Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa pakan jadi (BR1) produksi PT. Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk. untuk ayam umur 1-20 hari (Starter). 
Sementara pada ayam periode finisher umur 21 hari 
sampai panen, pakan yang diberikan menggunakan 
campuran konsentrat, bekatul dan jagungserta pakan 
perlakuan ditambahkan tepung kayambang.Hasil analisis 
proksimat bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 8 dan 9. 

 

Membersihkan kayambang yang 
utuh dan masih segar 

menggunakan air yang bersih 

Dikeringkan matahari selama 12 
jam. 

Dikeringkan pada oven 60 0C 
selama 24 jam. 

Digiling hingga halus 

Tepung kayambang (TK) 
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Tabel 8. Komposisi dan kandungan pakan perlakuan  

Bahan 
Pakan 

EM 
(Kkal/kg) 

Abu 
(%) 

PK 
(%) 

SK 
(%) 

LK 
(%) 

Konsentrat1 2800a 15b 40b 4b 6b 
Jagung2 3370 1,41 9,45 4,78 3,15 
Bekatul2 2887 6,99 12,15 8,98 12,05 
TKY2 2391,9 18,94 16,72 28,41 1,52 

Sumber:1Dama (2014)(a) 
 1Label Konsentrat yam Pedaging produksi PT. Japfa 
Comfeed Indonesia, Tbk.(b) 

2Hasil Analisa Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya. 

 Keterangan: EM adalah 70% dari GE 

Tabel 9. Susunan dan kandungan bahan pakan pada 
periode finisher 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah percobaan lapang dengan mengunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Perlakuan dilakukan sebanyak 5 
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perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 4 kali, 
sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap unit 
percobaan terdiri dari 4 ekor ayam pedaging umur 21 hari 
dan total ayam pedaging yang digunakan sebanyak 80 
ekor. Semua pakan perlakuan disusun berdasarkan iso-
energi dan iso-protein sesuai dengan perlakuan sebagai 
berikut : 

P0  : Pakan kontrol tanpa tepung kayambang 
P1 : Pakan dengan 2,5% tepung kayambang pengganti 

bekatul 
P2 : Pakan dengan 5% tepung kayambang pengganti 

bekatul 
P3 : Pakan dengan 7,5% tepung kayambang pengganti 

bekatul 
P4 : Pakan dengan 10% tepung kayambang pengganti 

bekatul 

 Adapun layout penelitian mengenai penggunaan 
tepung kayambang dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging yang kami lakukan dapat dilihat 
pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Skema penelitian 
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3.4 Variabel Pengamatan 
Variabel yang diteliti yaitu: 

a. Konsumsi, konsumsi pakan dihitung harian dengan 
rumus sebagai berikut: 
Konsumsi = Jumlah pemberian – Jumlah sisa 

b. Pertambahan Berat Badan dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 
PBB (g) =  BBt (g) – BBt-1 (g) 
Keterangan : 
PBB   = Pertambahan berat badan 
BBt    = Berat badan akhir minggu (berat akhir) 
BBt-1  = Berat badan minggu sebelumnya (berat awal) 
t          = Waktu pengukuran ( satu minggu ) 

c. Konversi pakan dihitung setiap minggu dengan 
rumus sebagai berikut: 

FCR = Jumlah konsumsi pakan (g) 
          Bobot badan (g) 

d. Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan 
pendapatan yang diperoleh dari selisih penjualan 
ayam dikurangi dengan biaya pakan dalam kurun 
waktu tertentu. Rumus IOFC (Rp/kg) sebagai berikut: 
IOFC = [bobot hidup (kg) x harga bobot karkas 
(kg)]–[jumlah konsumsi (kg) x biaya pakan (Rp)] 

e. Indeks Produksi dapat diketahui dengan cara 
mengalikan presentase ayam hidup dan bobot badan 
rataan dibagi konversi lama pemeliharaan. Rumus 
Indeks Produksi sebagai berikut:  

     {(100 – Total % Hidup) x Rata Berat Badan x 100} 
                      (FCR x Rata Usia Panen) 
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3.5 Denah Penelitian 
Denah 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. Denah pengacakan kandang yang dilakukan 
pada saat penelitian dapat dilihat dalam Gambar 5. 

 
1 

P0U1 
2 

P3U4 
3 

P0U4 
4 

P3U1 
5 

P4U1 
10 

P0U2 
9 

P1U2 
8 

P3U3 
7 

P3U2 
6 

P2U3 
11 

P2U1 
12 

P1U4 
13 

P2U4 
14 

P1U1 
15 

P4U4 
20 

P0U3 
19 

P1U3 
18 

P4U2 
17 

P2U2 
16 

P4U3 
  Gambar 5. Denah pengacakan kandang pada saat 

penelitian 

3.6. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

ditabulasi dengan program excel dan dianalisis dengan 
menggunakan Sidik Ragam (ANOVA) dari Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 
Apabila terjadi pengaruh perlakuan maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model 
matematik untuk Rancangan Acak Lengkap sebagai 
berikut : 

Y ij = µ + πi + βij 
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Dimana : 
Y ij = 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 
Adlibitum : pemberian pakan yang digunakan selalu tersedia 

ditempat pakan 
Ayam 
pedaging 

: jenis ayam yang digunakan strain Lohman MB 
202 dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

Bekatul   : bekatul yang digunakan dari hasil samping proses 
penggilingan padi yang berasal dari lapisan 
terluar beras yaitu antara butir beras dan kulit 
padi yang berwarna cokelat 

Kayamban
g 
 
Pakan 

: 
 
: 

kayambang yang digunakan dalam bentuk tepung 
dan tanpa menghilangkan akarnya atau utuh 
pakan yang digunkan pada periode starter adalah 
pakan jadi dari PT. Japfa Comfeed Indonesia 
Tbk.sedangkan pada periode finisher 
menggunakan campuran konsentrat, bekatul, 
jagung dan tepung kayambang 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Dari hasil penelitian tentang efek penggantian 
bekatul dengan tepung kayambang terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging diperoleh hasil perhitungan 
pada Tabel 10.  

Tabel 10. Data rataan hasil perhitungan efek penggantian 
bekatul dengan tepung kayambang dalam 
pakan terhadap konsumsi, PBB dan konversi 
pakan periode finisher serta IP dan IOFC 
kumulatif 

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi 

Pakan 
Data pada Tabel 10 menunjukkan konsumsi 

pakan pada masing-masing perlakuan. Konsumsi pakan 
dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu perlakuan 
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P4, P2, P3, P1 dan P0. Konsumsi pakan terendah terjadi 
pada P4 dengan level pengganti sebanyak 10%, 
sedangkan tertinggi terjadi pada P1 dengan level 
pengganti sebanyak 2,5%, bekatul oleh tepung 
kayambang. Konsumsi pakan P0 (kontrol) lebih tinggi 
dari P1 (2192,87±8,13) dan (2189,56±26,15g/ekor). 
Konsumsi pakan P1 dan P3 lebih rendah dibandingkan 
dengan P0 (kontrol) (2192,87±8,13), (2189,56±26,15) 
dan (2189,18±9,92g/ekor), sedangkan P4 lebih rendah 
dibandingkan dengan P0 (kontrol) yaitu (2130,93±35,84) 
dan (2189,56±26,15g/ekor). Konsumsi pakan P2 lebih 
tinggi dari P4 yaitu (2174,87±47,82) dan 
(2130,93±35,84g/ekor). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3, 
menunjukkan bahwa penggantian bekatul dengan tepung 
kayambang  dalam pakan ayam pedaging, memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi 
pakan pada periode finisher. Hal ini disebabkan karena 
kandungan zat makanan terutama energi, protein kasar 
dalam pakan yang diberikan hampir sama sehingga 
menghasilkan konsumsi pakan yang relatif sama juga. 
Kandungan energi dan protein dalam pakan sangat 
mempengaruhi jumlah konsumsi pakan karena energi 
dalam pakan adalah salah satu pembatas konsumsi. 
Sejalan dengan pendapat Mulyantini (2010) yang 
menyatakan bahwa kandungan energi dalam pakan dapat 
meningkatkan nafsu makan dan dapat mengatur 
konsumsi pakan ayam pedaging. Didukung juga oleh 
pendapat North (1992) yang menyatakan bahwa 
kandungan energi dalam bahan pakan dapat menentukan 
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jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam pedaging. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari 
Rosani (2002) yang menyatakan bahwa penambahan 
tepung kayambang dalam pakan itik lokal jantan umur 4-
8 minggu berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
meningkatkan konsumsi pakan. Perbedaan ini 
dikarenakan perbedaan dari jenis ternak yang digunakan 
dalam penelitian yaitu ayam pedaging pada penelitian ini 
dan itik lokal jantan pada penelitian Rosani (2002) 
sehingga bila dilihat dari daya cerna dari pakan yang 
dikonsumsi juga berbeda dimana, itik masih lebih baik 
dalam mencerna bahan pakan terutama yang 
mengandung serat kasar dari pada ayam pedaging, 
sehingga dengan konsumsi pakan yang sedikit itik dapat 
memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi lainnya. 

Penggantian bekatul dengan tepung kayambang 
cenderung menurunkan konsumsi pakan, sehingga pada 
P0 (kontrol) mempunyai konsumsi yang paling tinggi. 
Hal ini dikarenakan kandungan serat kasar P0 (kontrol) 
lebih rendah dari P1, P2, P3 dan P4. Tingginya serat 
kasar dalam pakan juga dapat menyebabkan kepadatan 
pakan yang lebih rendah, sehingga ayam lebih banyak 
mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energi 
dari pada zat nutrisi lainnya. Keadaan ini sesuai dengan 
pendapat Syamsuhaidi (1997) yang menyebutkan bahwa, 
semakin tingginya kandungan serat kasar dalam pakan 
ayam (dengan sumber serat duckweed), maka per satuan 
bobotnya mempunyai volume yang lebih besar sehingga 
ayam mempunyai kemampuan terbatas dalam hal 
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mengkonsumsi pakan. Kandungan serat kasar setiap 
perlakuan semakin tinggi pada periode finisher. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan 
Bobot Badan  
Data pada Tabel 10 dapat menjelaskan data  pada 

masing-masing perlakuan. Secara umum pertambahan 
bobot badan mulai dari yang terendah sampai yang 
tertinggi yaitu perlakuan P4, P3, P2, P0 dan P1. 
Pertambahan bobot badan terendah terjadi pada P4 
dengan level pengganti sebanyak 10%, sedangkan 
tertinggi terjadi pada P1 dengan level pengganti sebanyak 
2,5% bekatul oleh tepung kayambang. Bobot badan  yang 
hampir sama terjadi pada perlakuan P3 dan P4 dengan 
penggunaan level pengganti sebanyak 7,5%, 10%. 
Pertambahan bobot badan P1 lebih tinggi dari P0 
(kontrol) yaitu masing-masing (966,48±61,30) dan 
(928,91±85,47g/ekor). Sedangkan pertambahan bobot 
badan P2 lebih tinggi dibandingkan dengan P3 dan P4 
yaitu (900,54±52,74), (893,23±37,39) dan 
(823,48±92,67g/ekor). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4, 
menunjukkan bahwa penggantian bekatul dengan tepung 
kayambang dalam pakan ayam pedaging memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
pertambahan bobot badan pada periode finisher. Hal ini 
diduga karena bila dilihat dari konsumsi energi dan 
protein pakan pada Tabel 11, menunjukkan bahwa 
konsumsi energi dan protein pakan pada perlakuan relatif 
sama.  Kandungan serat kasar dalam pakan pada masing-
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masing perlakuan juga berpengaruh terhadap kecernaan 
dan penyerapan nutrisi pakan sehingga berpengaruh juga 
terhadap pertambahan bobot badan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Mulyantini (2010) yang menyatakan bahwa 
pakan yang mengandung biji-bijian seperti gandum dan 
produk ikutan industri pertanian seperti bekatul, dedak 
padi dan tepung dedaunan mengandung serat kasar yang 
tinggi dan tidak dapat dicerna dengan baik oleh unggas 
maupun ternak monogastrik lain seperti babi. 
Ditambahkan oleh pendapat Wisna dan Mahata (1999) 
menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan serat kasar 
dalam pakan ayam maka semakin rendah 
pertumbuhannya. Hasil penelitian ini berbeda dengan 
hasil penelitian dari Rosani (2002) yang menyatakan 
bahwa peenambahan tepung kayambang dalam pakan itik 
lokal jantan umur 4-8 minggu berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) meningkatkan pertambahan bobot badan. 
Perbedaan ini dikarenakan kemampuan dalam mencerna 
serat kasar yang terkandung dalam pakan juga berbeda 
dimana, daya cerna serat kasar dari itik lebih baik dari 
pada ayam pedaging. Itik dapat mencerna serat kasar 
yang ada dalam pakan hingga 8% sedangkan ayam dapat 
mencerna serat kasar dalam pakan hanya sampai 6% 
sehingga memberikan perbedaan terhadap pertambahan 
bobot badan. 
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Tabel 11. Data konsumsi energi (Kkal/kg) dan protein 
(%) pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Konsumsi Energi 

(Kkal/kg) 
Konsumsi Protein 

(%) 
P0 6909,09 420,81 
P1 6871,55 422,59 
P2 6798,55 422,14 
P3 6816,19 427,55 
P4 6608,44 418,52 

 
Pengganti bekatul dengan tepung kayambang 

terhadap pertambahan bobot badan secara angka yang 
paling baik terjadi pada P1. Hal ini diduga karena 
berdasarkan Tabel 10 pada perlakuan P1 dengan 
konsumsi pakan yang tinggi kedua setelah P0 (kontrol) 
dengan rataan pertambahan bobot badan (966.48 ± 
61.30g/ekor), berbanding lurus dengan konsumsi energi 
dan protein pakan pada perlakuan sebanyak 
(6871,55Kkal/kg) dan (422,59%). Pengganti bekatul 
dengan tepung kayambang terhadap pertambahan bobot 
badan yang kedua terjadi pada P2 setelah P1 dengan 
rataan pertambahan bobot badan (900,54±52,74g/ekor). 
Hal ini sejalan dengan konsumsi energi dan protein 
pakan pada perlakuan sebanyak (6798,55Kkal/kg) dan 
(422,14%), selain itu bila dilihat dari kandungan zat 
makanan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa kandungan 
serat kasar pada P2 relatif masih rendah di bandingkan 
dengan P3 dan P4 sehingga daya serap zat makanan juga 
masih baik. Perlakuan P3 dan P4 menunjukkan angka 
pertambahan bobot badan yang cenderung menurun 
dibandingkan dengan P1, P2 dan P0 (kontrol). Hal ini 
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mungkin karena semakin banyak level pemberian tepung 
kayambang sebagai pengganti bekatul tidak dapat 
meningkatkan pertambahan bobot badan yang 
disebabkan oleh semakin tingginya kandungan dari serat 
kasar dalam pakan perlakuan sehingga menurunkan daya 
serap zat nutrisi makanan. Kandungan energi dalam 
pakan dan daya serap nutrisi pakan berpengaruh terhadap 
kecepatan pertambahan bobot badan serta jika kandungan 
energi dalam pakan rendah dapat menurunkan konsumsi 
pakan dan berpengaruh terhadap pertambahan bobot 
badan.  

Menurut pendapat Soeparno (2005) yang 
menyatkan bahwa, pakan yang mengandung protein 
tinggi dan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak 
cenderung memberikan pertambahan bobot badan yang 
tinggi dan sebaliknya. Fadilah (2005) menambahkan 
bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi besar 
kecilnya bobot badan ayam adalah tingkat konsumsi 
pakan dan terpenuhinya kebutuhan zat makanan ayam 
pedaging. Salah satu faktor yang memepengaruhi 
pertambahan bobot badan ayam pedaging yaitu tingkat 
konsumsi dimana, bila konsumsi pakan pada ayam baik 
maka pertumbuhan bobot badan ayam juga baik 
(Sholikin, 2011). 

Tillman (1998) menyatakan bahwa pertambahan 
bobot badan pada ayam erat kaitannya dengan konsumsi 
pakan yang mencerminkan pula gizinya, sehingga untuk 
mencapai pertumbuhan optimal dibutuhkan sejumlah zat-
zat makanan bermutu, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas. Menurut Broadbent (2005), pertambahan bobot 
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badan dipengaruhi oleh tingkat konsumsi pakan dan 
kandungan nutrisi yang ada dalam pakan tersebut. 
Apabila ayam dalam kondisi normal pertambahan bobot 
badan berbanding lurus dengan konsumsi pakan. Faktor 
jenis kelamin, pertambahan bobot badan ayam jantan 
lebih tinggi dibanding dengan pertambahan bobot badan 
ayam betina. Pertambahan bobot badan ayam jantan 
disesuaikan dengan tingkat aktifitas reproduksinya yang 
lebih tinggi, dikarenakan perbandingan populasi ayam 
jantan dan betina (sex ratio) adalah 1:10 ekor. 

Neisheim (1998) menyebutkan bahwa 
pertambahan bobot badan yang maksimal dapat tercapai 
apabila kandungan energi dalam pakan cukup tinggi 
karena ayam pedaging memiliki kemampuan untuk 
mengontrol jumlah konsumsi pakan yang sesuai dengan 
kebutuhannya untuk menjaga konsistensi kandungan 
energi dalam tubuhnya. Kebutuhan akan asam amino dan 
protein untuk ayam pedaging sangatlah penting. 
Kekurangan asam amino esensial atau protein akan 
menurunkan pertambahan bobot badan. Asmarasari dan 
Suprijatna (2002) menyatakan bahwa sintesa protein 
untuk pertumbuhan selain dipengaruhi oleh ketersediaan 
energi, jumlah pakan yang dikonsumsi dan imbangan 
energi protein, juga dipengaruhi oleh nitrogen yang 
diserap. Konsumsi pakan yang tidak berpengaruh nyata 
menyebabkan nitrogen yang diserap relatif sama 
sehingga akan memberikan pengaruh yang sama juga 
pada pertumbuhan ayam pedaging. Anggorodi (1995) 
menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan dipengaruhi 
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oleh kemampuan ayam untuk dapat mencerna dan 
memanfaatkan pakan yang dikonsumsi. 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi 
Pakan  
Data pada Tabel 10 juga menjelaskan tentang data 

konversi pakan pada masing-masing perlakuan.Secara 
umum konversi pakan mulai dari yang terendah sampai 
yang tertinggi yaitu pada perlakuan P1, P0, P2, P3 dan 
P4. Konversi pakan P1 lebih rendah dibandingkan 
dengan P4 yaitu masing-masing (2,272 ± 0,13) dan 
(2,609 ± 0,25), sedangkan konversi pakan P0 (Kontrol), 
P2, P3 lebih rendah dibandingkan dengan P4 yaitu (2,375 
± 0,21), (2,394 ± 0,15) dan (2,454 ± 0,10). Konversi 
pakan pakan terendah terjadi pada P1 yaitu level 2,5%, 
sedangkan tertinggi pada P4 dengan level 10% tepung 
kayambang pengganti bekatul.  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 5, 
menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh 
yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan pada 
periode finisher. Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot badan yang dicapai pada 
masing-masing perlakuan hampir sama, selain itu 
kayambang mempunyai serat kasar yang tinggi sehingga 
menyebabkan semakin banyak penggunaan tepung 
kayambang dalam pakan menghasilkan angka konversi 
pakan yang semakin tinggi pula. Sesuai dengan pendapat 
Wisna dan Mahata (1999) yang menyebutkan bahwa, 
semakin tinggi kandungan serat kasar dalam pakan 
menyebabkan angka konversi semakin tinggi, keadaan ini 



46 

 

disebabkan oleh kecernaan pakan yang rendah sehingga 
penyerapan nutrisi pakan juga rendah. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan hasil penelitian dari Rosani (2002) yang 
menyatakan bahwa penambahan tepung kayambang 
dalam pakan itik lokal jantan umur 4-8 minggu 
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) meningkatkan rataan 
nilai konversi pakan. Perbedaan ini dikarenakan 
kemampuan dalam mencerna serat kasar yang 
terkandung dalam pakan juga berbeda dimana, daya 
cerna serat kasar dari itik lebih baik dari pada ayam 
pedaging. Itik dapat mencerna serat kasar yang ada dalam 
pakan hingga 8% sedangkan ayam dapat mencerna serat 
kasar dalam pakan hanya sampai 6%. Perbedaan dalam 
mencerna serat kasar dalam pakan mengakibatkan 
perbedaan pula terhadap nilai konversi pakan yang 
dihasilkan. 

Pengganti bekatul dengan tepung kayambang 
terhadap nilai konversi pakan secara angka yang paling 
baik terjadi di level 2,5% pada perlakuan P1. Hal ini 
dikarenakan kandungan EM (energi metabolis) dan 
protein kasar pada pakan perlakuan P1 cukup tinggi dan 
kandungan serat kasar yang rendah sehingga berpengaruh 
terhadap konsumsi pakan yang rendah, namun 
menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi 
sehingga berakibat pada konversi pakan yang rendah 
pula. Perlakuan terbaik kedua setelah P1 terjadi pada P2. 
Hal ini dikarenakan kandungan EM (energi metabolis) 
dan protein kasar pada pakan perlakuan P2 menunjukkan 
tertinggi kedua setelah P1 dengan kandungan serat kasar 
yang relatif masih rendah sehingga berpengaruh terhadap 
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konsumsi pakan yang rendah, namun menghasilkan 
pertambahan bobot badan yang tinggi dan berakibat pada 
nilai konversi pakan yang rendah juga. Hal ini berbeda 
dengan P3 dan P4 dimana tingginya serat kasar dalam 
pakan juga dapat menyebabkan kepadatan pakan yang 
lebih rendah, dan ayam lebih banyak mengkonsumsi 
pakan untuk memenuhi kebutuhan energi dari pada zat 
nutrisi lainnya sehingga meningkatkan nilai konversi 
pakan. Pada perlakuan P4 menunjukan nilai konversi 
pakan yang paling tinggi dikarenakan kandungan serat 
kasar dalam pakan P4 menunjukan nilai yang lebih tinggi 
sehingga berpengaruh terhadap kecernaan pakan yang 
mengakibatkan pertambahan bobot badan yang rendah 
dan berakibat pada nilai konversi pakan yang tinggi juga. 
Ayam akan terpenuhi kebutuhan energi dan proteinnya 
jika kandungan nutrisi dalam pakan tercukupi. Hal ini 
sejalan dengan konsumsi energi dan protein pada pakan 
seperti pada Tabel 11. Menurut Scott(1982) menyatakan 
bahwa, semakin rendah kandungan energi dan protein 
dalam pakan pada ayam pedaging menyebabkan semakin 
tingginya konversi pakan. 

Konversi pakan melibatkan pertumbuhan ayam 
dan konsumsi pakan (NRC, 1994). North (1992), 
konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 
lain, bangsa ayam, kecepatan pertumbuhan, produksi 
telur, kendungan energi dan protein pakan, strain, 
kesehatan ayam dan temperatur lingkungan serta tipe 
lantai, panjangdan intensitas cahaya, sirkulasi kandang, 
dan kandungan amonia dalam kandang. Ensminger 
(1992) menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
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konversi pakan adalah genetik, kualitas pakan, penyakit, 
temperatur, sanitasi kandang, ventilasi, pengobatan dan 
manajemen kandang, bangsa, manajemen penyakit serta 
pakan yang digunakan. 

Gillespie (1992) menyebutkan bahwa konversi 
pakan pada ayam pedaging menunjukkan jumlah pakan 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram 
bobot badan. Menurut Arifin (1997), untuk 
meningkatkan efesiensi penggunaan pakan perlu 
diperhatikan beberapa hal seperti tempat pakan dan 
tempat minum harus sesuai dengan jumlah ayam yang 
dipelihara, memperhatikan sirkulasi udara dalam 
kandang, mengontrol suhu kandang, memperhatikan 
manajemen pemberian pakan, melakukan program 
kesehatan dan pengadaan program seleksi. Tobing (2004) 
menyebutkan bahwa semakin sehat ayam pedaging yang 
dipelihara maka semakin baik konversi pakan dan jumlah 
pakan yang dikonsumsi juga meningkat. Peningkatan 
konsumsi dan diikuti dengan penurunan konversi pakan 
bertujuan untuk memaksimalkan bobot badan, akan tetapi 
pada saat kondisi udara panas kebutuhan air minum 
cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi 
udara dingin atau musim penghujan sehingga ayam tidak 
terlalu banyak mengkonsumsi pakan. Udara yang dingin 
mempengaruhi konsumsi pakan. Pakan yang dikonsumsi 
lebih banyak digunakan untuk mempertahankan suhu 
badan dari pada diubah menjadi daging. 
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4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks 
Produksi (IP) 
Data pada Tabel 10 dapat menunjukkan data dari 

hasil indeks produksi pada masing-masing perlakuan. 
Secara umum indeks produksi dari yang terendah sampai 
yang tertinggi yaitu pada perlakuan P4, P3, P2, P0 dan 
P1. Indeks produksi terendah terjadi pada P4 dengan 
level pengganti sebanyak 10%, sedangkan tertinggi pada 
P1 dengan level pengganti sebanyak 2,5% bekatul oleh 
tepung kayambang. Indeks produksi yang hampir sama 
terjadi pada P0 (Kontrol), P2 dengan penggunaan level 
pengganti sebanyak 0% dan 5%.  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 7, 
menunjukkan bahwa efek pengganti bekatul dengan 
tepung kayambang dalam pakan memberikan pengaruh 
yang tidak nyata (P>0,05%) terhadap indeks produksi 
(IP) pada periode starter sampai dengan periode finisher 
seperti yang tertera pada Lampiran 7. Hal ini disebabkan 
karena bila dilihat dari rata-rata pertambahan bobot 
badan dan konversi pakan yang dicapai pada masing-
masing perlakuan relatif sama, selain itu pada masing-
masing perlakuan mempunyai selisih nilai indeks 
produksi yang sedikit sehingga dilihat dari faktor 
keefesien tidak berbeda jauh dan dari perlakuan ini 
tergolong efisien. Faktor indeks produksi digunakan 
sebagai acuan karena selain mempertimbangkan bobot 
badan dan konversi pakan, juga mempertimbangkan 
tingkat presentase kematian serta lama pemeliharaan 
(Sjofjan, 2008).  
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Nilai Indeks produksi terbaik terjadi pada 
perlakuan P1 pada level 2,5% tepung kayambang dalam 
pakan pengganti bekatul. Hal ini diduga karena secara 
umum dari kandungan nutrisi pakan perlakuan P1 cukup 
tinggi dilihat dari protein kasar, lemak  kasar dan EM 
(energi metabolis) dan kandungan serat kasar yang relatif 
rendah seperti yang tertera pada Tabel 9. Kondisi ini 
memberikan pengaruh yang positif terhadap konsumsi 
pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan 
seperti yang tertera pada Tabel 10. Pengaruh positif dari 
ketiga aspek variabel tersebut mengakibatkan nilai dari 
indeks produksi menjadi meningkat. Peningkatan level 
pemberian tepung kayambang dapat menurunkan nilai 
indeks produksi (IP). Semakin tinggi nilai dari IP maka 
semakin efektif dan efisien serta semakin berhasil dari 
usaha peternakan tersebut. Indeks produksi dipengaruhi 
oleh pertambahan bobot badan, presentase ayam yang 
hidup, lama pemeliharaan dan konversi pakan (Fadilah, 
2005). Menurut Anonimous (2010) menyatakan bahwa, 
standar indeks produksi ayam pedaging yang baik adalah 
di atas 300. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai IP maka 
semakin berhasil suatu peternakan ayam pedaging. 
Semakin tinggi nilai indeks produksi maka semakin baik 
performan ayam pedaging tersebut. 

Nilai indeks produksi merupakan perbandingan 
hasil yang dicapai selama periode pemeliharaan, semakin 
tinggi nilai produksi menunjukkan pemeliharaan yang 
dilakukan semakin baik (Sufriatno dan Mohandas, 2005). 
Santoso dan Sudaryani (2009) menyatakan bahwa 
peternak setelah melakukan pemeliharaan selanjutnya 
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memanen ayam. Panen tidak terlalu ditentukan oleh 
umurnya, tetapi lebih ditentukan oleh kondisi lapangan. 
Adapun penanganan hasil usaha meliputi beberapa 
langkah yaitu pemanenan, penimbangan, pengisian 
deliver order (DO), perhitungan indeks produksi dan 
perhitungan laba/rugi. Hasil kinerja selama ini sudah 
berjalan dengan baik sehingga tidak perlu dilakukan 
evaluasi. Salah satu cara yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan dalam usaha ternak 
adalah dengan menghitung indeks produksi. Tingginya 
nilai IP tersebut menandakan suatu pemeliharaan ayam 
pedaging yang dilakukan suatu peternakan sudah cukup 
efisien dan efektif. Tingginya nilai IP ini dapat 
disebabkan karena konversi pakan dan bobot badan yang 
baik. 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over 
Feed Cost(IOFC) 
Data pada Tabel 10 dapat menunjukkan data dari 

hasil income over feed cost  pada masing-masing 
perlakuan. Secara umum income over feed cost dari yang 
terendah sampai yang tertinggi yaitu pada perlakuan P4, 
P3, P2, P0 dan P1. Income over feed cost terendah terjadi 
pada P4 dengan level pengganti sebanyak 10% serta 
rataan presentase yaitu (6331,73±791,94), sedangkan 
tertinggi pada P1 dengan level pengganti sebanyak 2,5% 
dengan rataan presentase (7509,65±767,33) bekatul oleh 
tepung kayambang.  

Hasil analisi statistik pada Lampiran 9 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung kayambang 
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sebagai pengganti bekatul menunjukkan  pengaruh yang 
tidak nyata (P>0,05) terhadap IOFC pada periode 
finisher. Income over feed cost (IOFC) yang didapatkan 
selama penelitian berkisar antara Rp 6331,73 sampai Rp 
7509,65. Hal ini diduga karena semakin tinggi 
pertambahan bobot badan dan semakin rendahnya nilai 
konversi pakan pada masing-masing perlakuan maka 
IOFC yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Sjofjan (2008) yang menyatakan 
bahwa tinggi rendahnya nilai IOFC disebabkan oleh 
adanya selisih yang semakin besar atau kecil pada 
penjualan ayam dengan biaya pakan yang harus 
dikeluarkan selama periode pemeliharaan. Risnajati 
(2011) menambahkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi IOFC diantaranya yaitu konsumsi pakan, 
berat badan akhir, harga pakan/kg, harga jual berat hidup 
ayam pedaging. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 
penelitian dari Sjofjan (2008) yang menyatakan bahwa 
peenambahan tepung daun kelor dalam pakan ayam 
pedaging menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap IOFC. Kesamaan ini mungkin 
dipengaruhi oleh adanya selisih dari pertambahan bobot 
badan yang meningkat, rendahnya konversi pakan 
dengan biaya pakan yang harus dikeluarkan selama 
pemeliharaan serta harga jual ayam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOFC yang 
paling baik dicapai pada pakan perlakuan P1 dengan 
level pengganti 2,5% bekatul oleh tepung kayambang. 
Hal ini disebabkan pada pakan perlakuan P1 juga 
memberikan pengaruh yang paling baik terhadap 
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pertambahan bobot badan dan konversi pakan. Ditinjau 
dari segi harga, harga pakan semakin menurun seiring 
dengan meningkatnya presentase pemanfaatan tepung 
kayambang sebagai pengganti bekatul dalam pakan ayam 
pedaging. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya 
presentase pemanfaatan tepung kayambang sebagai 
pengganti bekatul dalam pakan dapat mengurangi biaya 
produksi karena harga tepung kayambang berkisar Rp. 
1300–Rp. 2000/kg sedangkan harga bekatul saat ini Rp. 
3500/kg. Nilai IOFC yang rendah diduga karena tidak 
efisiennya memanfaatkan pakan yang diberikan pada 
ayam sehingga bobot badan yang dicapainya 
rendah.Tidak efisiennya pakan disebabkan karena zat 
makanan dalam usus halus tidak dapat tercerna secara 
optimal. Semakin efisien ayam memanfaatkan pakan 
yang diberikan maka semakin tinggi nilai IOFC yang 
diperolehnya sehingga dapat menekan biaya produksi 
dan sebaliknya. IOFC didapatkan dengan mengurangi 
harga berat badan akhir dengan total yang dihabiskan 
selama penelitian (Utami, 2012). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan tepung kayambang sebagai pengganti 
bekatul sampai dengan 2,5% dalam pakan (25% sebagai 
pengganti bekatul) dapat diberikan tanpa menimbulkan 
efek negatif terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging antara lain dari segi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan dan konversi pakan periode 
finisher serta Indeks Produksi (IP) dan Income Over Feed 
Cost (IOFC) kumulatif. 

5.2 Saran 
1. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan dianalisa Van Soest agar 
kandungan serat kasar Kayambang yang masih 
tinggi menjadi turun sehingga diharapkan 
dapat lebih meningkatkan lagi pada 
penampilan produksi ayam pedaging. 

2. Untuk penelitian mendatang disarankan untuk 
dicoba ke komoditi ternak nonruminansia lain 
seperti pada ternak kelinci karena 
kemampuannya dalam mencerna serat kasar 
lebih baik dari ternak unggas. 
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LAMPIRAN 

 
 
Lampiran 1. Rataaan bobot badan akhir penelitian pada 

periode finisher (umur 35 hari) 

Perlakuan Ulangan Rataan bobot badan 
akhir  

(gr/ekor) 
 U1 1889,25 

P0 U2 1967,00 
 U3 1833,75 
 U4 1765,25 
   
 U1 1829,50 

P1 U2 1932,75 
 U3 1968,00 
 U4 1875,25 
   
 U1 1914,00 

P2 U2 1803,00 
 U3 1807,00 
 U4 1817,75 
   
 U1 1838,25 

P3 U2 1873,25 
 U3 1784,25 
 U4 1816,75 
   
 U1 1774,75 

P4 U2 1874,25 
 U3 1733,00 
 U4 1651,50 
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Lampiran 2. Koefisien keragaman bobot badan awal 
ayam pedaging periode starter (umur 21 
hari) yang digunakan selama penelitian 
(g/ekor). 
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SD = �∑(����)²
��	  

        

=�(

����,��)��(�����,��)��	……………………�(�	����,��)²

��	  

      = ����
�
,	�
��  

      = �58332,12785 

      = 72,956 

KK =   
��
  x 100%  

       = 
��,�!�
��,�� x 100% 

=  0,078036153 x 100 % 

=  7,80% 

Kesimpulan: Ayam pedaging yang digunakan dalam 
penelitian dapat dikatakan seragam karena 
memiliki koefisien keragaman kurang dari 
10%. 
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Lampiran 3. Konsumsi pakan kumulatif ayam pedaging 
(g/ekor) periode finisher selama peneliti 

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 
 =  (43509,75)2 = 94654917,25 

20 
 

b. Jumlah Kuadrat Total  
JK total  = ( ∑ij Y

2
ij ) – FK 

                        =(2189,252+ 2106,752 +………+2096,502) 
– 94654917,25 

  = 94678868,94 – 94654917,25 

= 23951,69 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan =  ∑ Yi

2 + …… + Yj
2 – FK  

Ulangan 
= 8771,502 + 8758,252 + 8699,502 +8756,752+8523,752 - 94654917,25 

4 
= 94665610,05– 94654917,25 
= 10692,80 

d. Jumlah Kuadrat Galat 
JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 23951,69 – 10692,80 
= 13258,89 

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) 
KT perlakuan =  JK perlakuan  

  dbperlakuan 
=10692,80 = 2673,2 

4 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 
KT galat  =  JK galat  
      db galat 

 =  13258,89 = 883,926 
 15 
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i. F hitung 
F hitung      = KT perlakuan 
          KT galat 
 

 = 2673,2  =  3,0242 
   883,926 

 
Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F 
hitung 

F tabel 
5% 1% 

Perlakuan 4 10692,80 2673,1984 3,0242 3,06 4,89 
Galat 15 13258,90 883,9260    
Total 19 23951,70     

 
Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh  
yang tidak nyata (P>0,05). 
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Lampiran 4. Analisis statistik pertambahan bobot badan 
(g/ekor) ayam pedaging periode finisher 
selama penelitian 

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 
 =  (18050,5)2 = 16291027,51 

20 
b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2
ij ) – FK 

= (954,352+798,102 +………+716,602) –        
16291027,51 

  = 16407013,65 – 16291027,51 
= 115986,14 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  
Ulangan 

= 3715,652 + 3865,902 + 3602,152+ 3572,902+ 3293,902 -16291027,51 
4 
= 16335528,49 – 16291027,51 
= 44500,98 
 

d. Jumlah Kuadrat Galat 
JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 115986,14 – 44500,98 
= 71485,16 

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) 
KT perlakuan =  JK perlakuan  

  dbperlakuan 
=  44500,98 = 11125,26 

   4 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 
KT galat  =  JK galat  
      db galat 
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 =  71485,16 = 4765,68 
 15 

i. F hitung 
F hitung      = KT perlakuan 
          KT galat 

 = 11125,26 =  2,3345 
                       4765,68 

 
Tabel ANOVA 

 
Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh  
yang tidak nyata (P>0,05). 
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Lampiran 5. Konversi pakan kumulatif ayam pedaging 
periode finisher selama penelitian  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 
FK  = ( ∑ ij Yij )

2 
         t x r 

 =  (48,414)2 = 117,1957 
                      20 

 
b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2
ij ) – FK 

  = (2,292+2,642+………+2,932) – 117,1957 
  = 117,95 – 117,1957 

= 0,7543 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  
Ulangan 

= 9,502 + 9,09 + 9,572 + 9,822 + 10,442  - 117,1957 
4 
= 117,47– 117,1957 
= 0,2743 

 
d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 
= 0,7543 – 0,2743 
= 0,4800 

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) 
KT perlakuan =  JK perlakuan  

  dbperlakuan 
= 0,2743  =  0,06857 

4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 
KT galat  =  JK galat  
      db galat 

 =  0,4800 = 0,03200 
      15 

i. F hitung 
F hitung      = KT perlakuan 
          KT galat 

 = 0,0685  =  2,1406 
                       0,0320 
 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F 
hitung 

F tabel 

5% 1% 
Perlakuan 4 0,2743 0,0685 2,1406 3,06 4,89 

Galat 15 0,4800 0,0320    

Total 19 0,7543     
 
Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh  
yang tidak nyata (P>0,05). 
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Lampiran 6. Data perhitungan Indeks Produksi mulai dari 
starter (DOC)sampai panen (finisher) 
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Lampiran 7. Data analisis statistik perhitungan Indeks 
Produksi (IP) kumulatif selama penelitian  

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 
 =  (5679,20)2 = 1612665,63 

20 
 

b. Jumlah Kuadrat Total  
JK total  = ( ∑ij Y

2
ij ) – FK 

= (298,452+ 256,582+………+233,192) – 
1612665,63 

  = 1622676,40 – 1612665,63 
= 10010,77 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan =  ∑ Yi

2 + …… + Yj
2 – FK  

Ulangan 
= 1161,652 +1210,222 + 1140,052+ 1116,432+ 1050,862 – 1612665,63 

4 
= 1616124,96– 1612665,63 
= 3458,63 

 
d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 
= 10010,77– 3458,63 
= 6552,14 

 
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) 
KT perlakuan =  JK perlakuan  

  dbperlakuan 
=  3458,63  = 864,6575 

 4 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 
KT galat  =  JK galat  
      db galat 

 = 6552,14 = 436,809 
 15 
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i. F hitung 
F hitung      = KT perlakuan 
          KT galat 

 = 864,6575 = 1,9794 
                      436,809 
 

Tabel ANOVA 
SK Db JK KT F 

hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 3458.63   864,6575 1,9794 3,06 4,89 
Galat 15 6552,14 436,809    
Total 19 10010,77     

 
Kesimpulan : F hitung<F table 5%, menunjukkan bahwa 

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

 
Perhitungan: IP =  %hidup x BB (kg)  x 100  
  FCR x umur 

                        = 100 x 1847.11x 100 = 298,45  
                                   1,71x 35 
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Lampiran 8. Data perhitungan Income Over Feed Cost 
(IOFC) selama penelitian 
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Lampiran 9. Data analisis statistik perhitungan Income 
Over Feed Cost (IOFC) kumulatif selama 
penelitian 

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 
 =  (137373,6)2 = 943574886,73 
 20 

b. Jumlah Kuadrat Total  
JK total  = ( ∑ij Y

2
ij ) – FK 

= (7265,452+5894,482+………+5704,742) 
– 943574886,73 

  = 956407164,33 – 943574886,73 
= 12832277,60 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan =  ∑ Yi

2 + …… + Yj
2 – FK  

Ulangan 
= 27653,372+30038,582+27607,262+26747,462+25326,92 _ 943574886,73 

      4 

= 946516111,39 – 943574886,73 
= 2941224,66 

 
d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 
= 12832277,60 – 2941224,66 
= 9891052,94 

 
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) 
KT perlakuan =  JK perlakuan  

  dbperlakuan 
= 2941224,66  = 735306,17 

   4 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 
KT galat  =  JK galat  
      db galat 

 =  9891052,94 = 659403,53 
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  15 
 

i. F hitung 
F hitung      = KT perlakuan 
          KT galat 

 = 735306,17 =  1,115108 
                    659403,53 
 

Tabel ANOVA 

 
Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh  
yang tidak nyata (P>0,05). 

 
Perhitungan: IOFC: BB (kg) kumulatif x harga ayam/kg 

hidup – rata konsumsi kumulatif x 
biaya pakan/kg kummulatif 

        : 24935,99 - 17670,54 = Rp. 7265,45 

 


