
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan protein hewani di Indonesia saat ini sangat tinggi, seiring dengan 

meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya protein sebagai pemenuhan gizi. Protein 

hewani bisa di peroleh dari daging, susu, dan telur. Komoditas peternakan sumber protein 

hewani yang dapat diandalkan salah satunya adalah ternak unggas terutama ayam pedaging, 

produk utamanya berupa daging. Daging ayam merupakan produk yang digemari oleh 

masyarakat sehingga permintaan pasar semakin meningkat. Keuntungan beternak ayam 

pedaging adalah masa pertumbuhannya relatif lebih cepat (dibanding unggas lain) dan 

memiliki masa panen yang singkat. Keberadaan peternakan ayam pedaging dapat menjadi 

solusi yang tepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.  

Kunci kesuksesan dalam usaha peternakan ayam dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu 

penyediaan bibit unggul, pemenuhan kebutuhan pakan dan manajemen pemeliharaan yang 

baik. Ketiga faktor produksi tersebut merupakan satu kesatuan sistem, apabila salah satu 

faktor terabaikan atau kurang mendapat perhatian maka penanganan terhadap faktor yang lain 

tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Pakan adalah salah satu faktor penting untuk 

mencapai suatu keberhasilan produktivitas ayam pedaging secara optimal, oleh karena itu 

kualitas dan kuantitas pakan hendaknya selalu diperhatikan. Pakan merupakan komponen 

biaya terbesar yang mencapai sekitar 60–70 % dari total biaya produksi. 

Pemenuhan kebutuhan pakan ayam pedaging di peternakan Indonesia masih 

mengandalkan pakan komersial di banding pakan yang disusun sendiri. Pakan komersial 

merupakan pakan yang dirancang untuk memberikan perkembangan, pertumbuhan, kesehatan 

dan performa yang optimal karena sudah disusun berdasarkan nilai kebutuhan nutrisi ternak. 

Perusahaan pakan komersial sangat beragam baik jenis produk maupun hasil dari tiap  

masing-masing pabrik sehingga harga di pasaran juga beragam. Produk yang ditawarkan 

berupa pakan campuran (base mixes), konsentrat dan pakan lengkap (complete feed). Bahan 

baku impor yang digunakan sebagai salah satu penyusun produk mengakibatkan harga pakan 

komersial menjadi relatif mahal. Pakan komersial dipilih peternak karena lebih praktis dan 

hasilnya tidak diragukan lagi. Pengetahuan peternak rakyat di indonesia tentang penyusunan 

ransum ayam pedaging masih rendah, merupakan salah satu alasan peternak lebih memilih 

menggunakan pakan komersial. Penggunaan pakan komersial dinilai dapat menekan biaya 
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produksi dengan meningkatkan efesiensi penggunaan pakan melalui usaha mengoptimalkan 

kondisi saluran pencernaan ternak sehingga dapat mencerna dan menyerap zat makanan 

secara maksimal. Pujowati, Sutrisno dan Pangestu (2012) menyatakan bahwa kecernaan 

adalah perubahan kimia dan perubahan partikel pakan menjadi lebih kecil oleh enzim di 

dalam saluran pencernaan. Peningkatan kecernaan protein kasar akan diikuti dengan 

pemanfaatan protein dalam tubuh. Djunaidi dan Natsir (2003) menyatakan bahwa semakin 

banyaknya zat makanan di dalam tubuh yang diakibatkan oleh peningkatan penyerapan zat 

makanan akan lebih efektif diubah menjadi energi. 

Energi metabolis adalah energi bruto bahan pakan yang dikonsumsi dikurangi energi 

bruto feses, urin dan produksi gas pencernaan. Nilai energi metabolis biasanya digunakan 

untuk penentuan kebutuhan energi pada ayam (NRC, 1994). Evaluasi nutrisi terhadap 

beberapa pakan komersial tersebut dirasa perlu, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai 

perbandingan untuk memilih pakan komersial yang sesuai dengan kebutuhan ayam pedaging. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu dilakukan evaluasi beberapa jenis 

pakan komersial yang banyak beredar di pasar terhadap kecernaan pakan pada ayam pedaging 

yang meliputi Kecernaan Protein Kasar, Energi Metabolis Semu (AME) dan Energi Metabolis 

Semu terkoreksi N (AMEn).   

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh kandungan nutrisi dalam 

berbagai pakan komersial terhadap kecernaan protein dan energi metabolis pada ayam 

pedaging.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kandungan nutrisi dalam bebagai 

pakan komersial terhadap  kecernaan protein dan energi metabolis pada ayam pedaging.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian dapat memberikan informasi, pustaka, pengetahuan, dan menjadi refrensi 

tentang  pengaruh konsentrasi dan kandungan nutrisi dalam berbagai pakan komersial 

terhadap nilai kecernaan protein dan energi metabolis pada ayam pedaging. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Ayam pedaging (broiler) merupakan ternak yang efisien dalam menghasilkan daging. 

Kunci kesuksesan dalam usaha peternakan ayam dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: 

penyediaan bibit unggul, pemenuhan kebutuhan pakan, dan manajemen pemeliharaan yang 

baik. Biaya dari faktor-faktor produksi usaha ayam pedaging relatif tinggi yaitu hampir 80 % 

untuk biaya produksi, sehingga penggunaan faktor-faktor produksi harus diefisienkan.  

 Pakan adalah salah satu faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan produktifitas 

ayam pedaging secara optimal, oleh karena itu kualitas, dan kuantitas pakan hendaknya selalu 

diperhatikan. Mutu pakan memiliki beberapa aspek diantaranya adalah karakter fisik, nilai 

nutrisi dan keamanan. Pakan komplit yang telah mengandung semua zat-zat kebutuhan ternak, 

dengan kebutuhan yang sangat tinggi menyebabkan saat ini terdapat beberapa pakan 

komersial yang diproduksi oleh pabrik pakan ternak. Pakan komersial sangat diminati oleh 

peternak di Indonesia karena dianggap praktis dan mudah didapat, namun harga yang kurang 

ekonomis menjadi permasalahan, sehingga perlu dilakukan efisiensi pemberian pakan. 

 Usaha meningkatkan produktifitas dan efisiensi pakan yaitu dengan menambahkan feed 

suplement (bahan yang ditambahkan dalam pakan difungsikan untuk meningkatkan kesehatan 

ternak). Bahan yang sering digunakan adalah antibiotik, karena hingga saat ini ayam pedaging 

masih memiliki banyak kelemahan seperti tinggi faktor kepekaan tubuh dari pengaruh 

lingkungan dan rendahnya daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang 

berasal dari bakteri patogen, virus, ataupun parasit, seperti banyaknya gangguan pada saluran 

pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan (kecernaan) yang nantinya berpengaruh pada 

penampilan produksi ayam pedaging. 

 Pujowati, Sutrisno, dan Pangestu (2012) menyebutkan bahwa kecernaan adalah perubahan 

kimia dan partikel pakan menjadi lebih kecil oleh enzim didalam saluran pencernaan. 

Peningkatan kecernaan protein kasar akan diikuti dengan pemanfaatan protein dalam tubuh. 

NRC (1994) menyebutkan bahwa energi metabolis adalah energi bruto bahan pakan yang 

dikonsumsi dikurangi energi bruto feses, urin, dan produksi gas pencernaan. Nilai energi 

metabolis biasanya digunakan untuk menentukan kebutuhan energi pada ayam. 

 Pengaruh kandungan nutrisi dalam pakan komersial terhadap kecernaan protein dan energi 

metabolis pada ayam pedaging diharapkan mampu mewakili penilaian kualitas dari pakan 

komersial. Peredaran pakan komersial di pasaran dengan berbagai merk dan kandungan dirasa 

perlu dilakukan evaluasi merk pakan yang kualitasnya paling baik. Penilaian kualitas 



 

 4 

digunakan sebagai tolak ukur dalam memilih pakan ayam pedaging yang sesuai dengan 

kebutuhan ayan pedaging. 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

 Penggunaan jenis pakan komersial yang berbeda memberikan nilai kecernaan protein dan 

energi metabolis ayam pedaging yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pakan Ayam Pedaging 

Pakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging 

karena menyumbang biaya produksi terbesar. Pakan yang dikonsumsi ayam pedaging 

digunakan untuk dua tujuan antara lain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup pokok dan untuk 

produksi daging. NRC (1994), kebutuhan nutrisi berbeda antar fase pertumbuhan fase starter 

dan fase finisher. Pakan pada fase starter memiliki kandungan zat makanan lebih tinggi dari 

fase finisher. Amaefule, Lheukwumure, Lawel and Ezekwono (2006) menyebutkan bahwa 

ayam pedaging membutuhkan 20-23 % untuk proses pertumbuhan. Pakan merupakan faktor 

penting dan menentukan dalam dunia peternakan, karena pakan mempunyai peranan yang 

berpengaruh terhadap tingkat produksi, baik dari pertumbuhan, produksi, reproduksi, maupun 

hidup pokok. Pakan yang diberikan pada ternak harus mencukupi jumlah maupun kualitasnya 

yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencukupi pertumbuhan dan produksinya sesuai dengan 

fungsi fisiologisnya. Kandungan zat makanan dalam pakan juga harus terpenuhi seperti 

protein, lemak, air dan sebagainya yang berada di dalam bahan pakan tersebut. Kebutuhan 

bahan pangan yang merupakan produk asal ternak dari tahun ke tahun kian meningkat, 

peningkatan ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. 

Perkembangan sentra peternakan pada era ini semakin meningkat khususnya dunia 

perunggasan, hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan peternakan perunggasan. 

Peternak perunggasan menghasilkan daging dan telur untuk memenuhi sebagian besar 

konsumsi protein hewani. Protein hewani yang berasal dari unggas lebih murah dan mudah 

didapat dibandingkan ternak lain (ternak ruminansia). 

2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Ayam pedaging membutuhkan zat-zat makanan sebagai bahan untuk pertumbuhan, 

berkembang dan berproduksi, yang perlu diperhatikan untuk kebutuhan ayam pedaging adalah 

kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino, lemak kasar, serat kasar serta 

kandungan vitamin, dan mineral (Wahju, 2004). Protein dan energi merupakan unsur penting 

bagi pertumbuhan. Protein berfungsi membangun dan membentuk jaringan tubuh ternak, 

membentuk enzim-enzim untuk kebutuhan reproduksi serta mencukupi energi dengan 
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merubah protein menjadi energi (Pond et al, 2005). Lukić, Pavlovski, and Škrbić (2009) 

menyatakan bahwa mineral, vitamin, keseimbangan asam amino juga berperan dalam 

pertumbuhan dan metabolisme ayam pedaging.Ulhaq (2015) menyebutkan bahwa energi 

termasuk zat makanan ternak, tetapi hasil oksidasi oleh zat-zat makanan (karbohidrat, lemak, 

dan protein). Karbohidrat dan lemak dibutuhkan untuk unggas sebagaimana digunakan dalam 

bentuk energi, sedangkan pada protein dapat diberikan sebagi sumber asam amino untuk 

sintesis protein tubuh. Standar kebutuhan zat-zat makanan ayam pedaging periode  finisher 

ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging periode  finisher 

Sumber: :*NRC (1994) 

  **Wahju (2004) 
 

Wahju (2004) menyebutkan bahwa pakan ayam pedaging harus mengandung energi yang 

cukup untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, menyokong pertumbuhan dan 

mempertahankan suhu tubuh. Ayam pedaging membutuhkan protein yang seimbang, fosfor, 

kalium, dan mineral serta vitamin memiliki peran penting selama tahap permulaan hidupnya. 

Zat Makanan Wahju** NRC* 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3200 3200 

Protein Kasar (%) 20 20 

Lemak Kasar (%) 5,0-8,0 - 

Serat Kasar (%) 3,0-5,0 - 

Kalsium (%) 0,9-1,1 0,9 

Fosfor (%) 0,7-0,9 0,4 

Nitrogen (%): 0,15 0,15 

Kalium (%) 0,3 0,35 

Chlor (%) 0,15 0,15 

Mangan (ppm) 60 60 

Zink (ppm) 40 40 

Asam Amino :   

Arginin (%) 1,1 1,2 

Sistin (%) 0,34 0,35 

Glisin (%) 0,9-1,1 0,9 

Histidin (%) 0,32 0,3 

Isoleusin (%) 0,73 0,7 

Leusin (%) 1,09 1,18 

Lisin (%) 1 1 

Metionin (%) 0,38 0,38 

Fenilalamin (%) 0,65 0,63 

Treonin (%) 0,74 0,74 

Triptofan (%) 0,18 0,18 

Tirosin (%) 0,57 0,54 

Valin (%) 0,82 0,72 
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Kriteria pakan ayam pedaging periode finisher adalah kandungan protein 20%, energi 

metabolis 320 Kkal/kg, lemak tidak kurang dari 3%, serat kasar tidak lebih dari 5%, Ca 0,9%, 

dan P 0,35% (NRC, 1994). Wahju (2004) menyebutkan bahwa kebutuhan pakan ayam 

pedaging periode finisher untuk umur 29-35 hari adalah sejumlah 111 g/ekor/hari. Serat kasar 

dibutuhkan dalam jumlah kecil pada unggas yang berfungsi untuk merangsang pembentukan 

vili usus dan merangsang gerak peristaltik usus. Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam 

jumlah kecil, akan tetapi jika tidak terpenuhi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan, 

produksi dan kesehatan ayam (Herdianto, 2010).  

2.3 Pakan Komersial 

Pakan komersial adalah pakan yang sengaja dibuat dari pabrik yang sebelumnya sudah 

diformulasi sedemikian rupa dengan memenuhi kebutuhan pakan unggas. Vitamin yang ada 

pada pakan komersial juga sudah terpenuhi untuk ternak. Pakan tersebut lebih ditujukan untuk 

memberikan pertumbuhan yang normal pada ternak yang kekurangan suplai vitamin dari 

pakan alami. Witkowska (2004) menyebutkan bahwa pakan komersial adalah pakan pabrikan 

atau pakan pabrik yang sudah diformulasikan menurut kebutuhan ternak, yang bisa ditambah 

dedak. Pakan formulasi sendiri atau pakan adukan merupakan pakan yang dibuat oleh 

peternak dengan menyediakan bahan baku sendiri dan di campur pakan komersial. 

2.3.1 Jagung 

Jagung di Indonesia masih sangat mendominasi untuk sumber bahan baku pakan ternak. 

Arief dan Asnawi (2009) menyebutkan bahwa setiap varietas jagung memiliki kualitas dan 

kandungan gizi yang berbeda. Kualitas protein pada jagung ditentukan oleh komposisi dan 

jumlah asam amino penyusunnya. Tangendjaja dan wina (2006) menambahkan bahwa 

genetik, kesuburan tanah, pemupukan, dan iklim merupakan faktor yang mempengaruhi 

kandungan protein dan asam amino pada jagung. Jagung digunakan sebagai salah satu bahan 

baku untuk menyusun pakan ayam pedaging. Jagung kuning banyak mengandung pigmen 

cryptoxantin mengandung vitamin A yang berfungsi sebagai precursor. Jagung merupakan 

salah satu sumber energi yang baik. Jagung memiliki kandungan serat kasarnya yang rendah 

yaitu 2%, dengan prosedur penggunaan jagung ini mencapai 70%, sehingga jagung dapat 

digunakan dalam presentase yang tinggi (Mcdonald et al., 2002). 

Jagung umumnya merupakan bahan pakan utama untuk ayam pedaging sebagai sumber 

energi yang sampai saat ini belum bisa digantikan oleh bahan lain di Indonesia, karena bahan 
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pakan ini memiliki zat kandungan pakan yang ideal sebagai sumber energi. Kandungan 

Xanthophyl (zat warna kuning) juga sangat melekat pada jagung.  

Tabel 2. Kandungan zat makanan pada jagung 

 Zat makanan Wahju** NRC* 

Energi metabolis (Kkal/kg) 
Protein kasar (%) 

Lemak kasar (%) 

Serat kasar (%) 
Calsium (%) 

Phospor (%) 

Nitrogen (%) 
Kalium (%) 

Chlor (%) 

Mangan (ppm) 

Zink (ppm) 
Asam Amino: 

Arginine (%)  

Sistin (%) 
Glisin (%) 

Histidin (%) 

Isoleusin 

Leusin 
Lisin 

Metionin 

Fenilalanin 
Treonin 

Triptofan  

Tirosin 
   Valin 

3370 
8,6 

3,9 

2 
0,02 

0,1 

0,02 
0,28 

0,04 

5 

10 
 

0,5 

0,18 
0,4 

0,2 

0,4 

0,1 
0,2 

0,18 

0,5 
0,4 

0,1 

0,41 
0,4 

3350 
8,5 

3,8 

2,2 
0,02 

0,08 

- 
- 

- 

- 

- 
 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

0,18 

- 
- 

- 

- 
- 

Sumber: :*NRC (1994) 

  **Wahju (2004) 

2.3.2 Dedak dan Bekatul 

Wahju (2004) menyebutkan bahwa dedak merupakan bahan baku yang banayak 

mengandung serat kasar yang tinggi, selain itu dedak juga banyak mengandung karbohidrat 

yang cukup untuk kebutuhan nutrisi ternak. Dedak adalah hasil proses ikutan penyelipan padi 

dengan kandungan protein kasar sebesar 9,5%. Ligyarohman (2014) menyebutkan bahwa 

ketika pemberian dedak dengan level 18% dengan penambahan enzim xinalase 0,01% dari 

jumlah dedak didapatkan hasil bahwa penambahan dedak tersebut bisa menurunkan kadar 

kolesterol daing pada bagian dada ayam pedaging, dan memberikan pengaruh pada berat 

organ dalam. 

Bekatul merupakan hasil produk penggilingan padi yang jumlahnya sedikit dari pada 

dedak yang jumlahnya 2–3% lebih rendah dari pada dedak yaitu 8–9% (Hadipernata, 2007), 
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hal ini sesuai dengan pendapat Djajanegara dan Rangkuti (2003) yang menyebutkan bahwa 

bahan pakan bekatul di Indonesia cukup potensial yang banyak di gunakan sebagai pakan 

unggas. Bahan pakan dedak dan bekatul merupakan bahan pakan yang mengandung sumber 

energi dan memiliki jumlah serat yang cukup untuk keperluan pencukupan nutrisi pada 

ternak, serta bekatul juga mengandung lemak tidak jenuh yang tinggi, yang mana lemak 

tersebut tidak menimbulkan kolesterol pada pakan ayam pedaging, yang perlu diperhatikan 

pada penggunaan bekatul adalah tingginya kandungan pitat dan fosfat yang mampu mengikat 

beberapa mineral dan protein menjadi garam pitat dan pitat protein. Khalique, et al., (2003) 

menyebutkan bahwa bekatul mengandung minyak yang cukup tinggi, yang mana minyak ini 

akan stabil sebelum penggilingan, setelah proses penggilingan akan terjadi proses hidrolisis 

yang cepat dengan hasil lemak bebas dan lipoxigenase. 

2.3.3 Growth Promotor 

Growth promotor atau zat pertumbuhan merupakan zat pengontrol, peningkatan 

pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup. Antibiotik merupakan zat yang sering 

digunakan sebagai growth promotor (Leeson and Summers, 2001). Kerja antibiotik salah 

satunya yaitu meningkatkan kapasitas akan daya serap pada usus. Penggunaan antibiotik 

sering menyebabkan dinding usus menjadi tipis. Leeson dan Summers (2001) menyebutkan 

bahwa efek dari antibiotik juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat 

menimbulkan ammonia dalam jumlah yang besar, selain itu juga dapat meningkatkan 

penyerapan nutrient (kalsium, phosphor dan magnesium), dan menghambat kerusakan 

nutrient seperti vitamin dan asam amino oleh mikroorganisme, serta dapat meningktkan 

kemampuan absorbs zat makanan dan meningkatkan efisiensi pada penggunaan pakan. 

Aditif pakan yang sering digunakan dalam formula pakan adalah enzim, antibiotik, 

koksidiostat, pigmen, antioksidan dan antifungi. Aditif pakan yang dapat berperan seperti 

antibiotik yaitu probiotik, prebiotik, asam organik, fitobiotik dan protein anti mikroba juga 

terdapat didalamnya. Bahan yang tergolong ke dalam fitobiotik yaitu tanaman herbal, rempah-

rempah, ekstrak tanaman dan minyak esensial (Ravindran, 2014). Penggunaan antibiotik 

semakin dibatasi seiring dengan perjalanan waktu, akibat kekhawatiran adanya residu dan 

munculnya bakteri resisten antibiotik maka penggunaan bahan fitobiotik dan minyak esensial 

semakin berkembang (Lee, et al., 2004). 

Fitobiotik, berdasarkan Grashorn (2010), merupakan salah satu alternatif penting dan 

potensial untuk menjadi bahan pemacu pertumbuhan alami (Natural Growth Promoter- 
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NGP). Akar, batang, daun, dan bagian tanaman lain dapat digunakan sebagai bahan fitobiotik 

yang secara umum mengandung senyawa kimia obat antara lain minyak esensial, pewarna 

alami, senyawa fenol, yang dapat digunakan dalam aditif pakan. Harman (2013) menjelaskan 

bahwa minyak esensial pada daun sirih sebagian besar adalah kavikol yang memberi bau khas 

pada sirih.. Mekanisme fenol sebagai agen anti bakteri berperan sebagai toksin dalam 

protoplasma, merusak dan menembus dinding serta mengendapkan protein sel bakteri. 

Senyawa fenolik bermolekul besar mampu menginaktifkan enzim essensial di dalam sel 

bakteri meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Fenol dapat menyebabkan kerusakan 

pada sel bakteri, denaturasi protein, menginaktifkan enzim, dan menyebabkan kebocoran sel. 

2.3.4 Antibiotik 

Gangguan pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan merupakan permasalahan yang 

sangat krusial karena berpengaruh secara langsung terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan pencernaan dan penyerapan 

zat-zat makanan adalah dengan menggunakan aditif pakan. Aditif pakan merupakan bahan 

yang sengaja digunakan sebagai imbuhan pakan yang berfungsi untuk meningkatkan nafsu 

makan, daya cerna, dan daya tahan tubuh, mengurangi tingkat stres, memacu pertumbuhan, 

dan memperbaiki kualitas karkas ayam pedaging. Aditif pakan terbagi menjadi beberapa jenis, 

diantaranya adalah antibiotik, probiotik, prebiotik, asam organik, dan fitobiotik. Aditif pakan 

yang umumnya digunakan adalah antibiotik. 

Penggunaan antibiotik sebagai aditif pakan memang sangat efektif untuk 

meningkatkan efisiensi pakan dengan menekan pertumbuhan mikroba pathogen dalam usus 

dan memperbaiki penampilan vili-vili usus sehingga dapat memaksimalkan kecernaan zat-zat 

makanan dari pakan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan produksi ayam 

pedaging, namun hasil kerja dari antibiotik ini meninggalkan residu dalam karkas yang tidak 

aman dikonsumsi manusia sehingga diperlukan aditif pakan dari bahan alami berupa fitobiotik 

sebagai pengganti antibiotik. 

 Imbuhan pakan atau 'feed additives' adalah suatu bahan yang dicampurkan didalam 

pakan yang dapat mempengaruhi kesehatan, produktifitas, maupun keadaan gizi ternak, 

meskipun bahan tersebut bukan untuk mencukupi kebutuhan zat gizi (Adams, 2000). Barton 

dan Hart (2001) menyebutkan bahwa imbuhan pakan sudah umum digunakan dalam industry 

perunggasan adalah antibiotika, enzim, prebiotik, probiotik, asam organik, flavor, pewarna 

dan antioksidan. Imbuhan pakan yang diberikan antibiotika merupakan imbuhan pakan yang 
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paling luas penggunaannya di seluruh dunia. Antibiotika mulai digunakan sebagai imbuhan 

pakan pada akhir tahun empat puluhan. Ayam yang diberi ampas fermentasi pembuatan 

antibiotika tetrasiklin tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ayam yang tidak diberi bahan 

tersebut atau kontrol. Penambahab antibiotika dalam pakan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ayam sekitar 3,9% dan meningkatkan efisiensi pakan sekitar 2,9%, hasil tersebut disimpulkan 

dari berbagai laporan. 

Penggunaan antibiotika secara terus menerus dalam pakan, menimbulkan 

kekhawatiran masyarakat modern akan dampaknya terhadap kesehatan konsumen produk 

ternak. Penggunaan antibiotika secara berlebihan dikhawatirkan akan menimbulkan alergi 

pada konsumen akibat residu antibiotika didalam daging atau telur, gangguan keseimbangan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan serta resistensi mikroorganisme terhadap 

antibiotika (Mellor, 2000). Dewasa ini masyarakat terutama di negara Eropa, mulai 

menghindari penggunaan antibiotika sebagai imbuhan pakan. 

2.4 Ayam Pedaging 

Wahju (2004) menyebutkan bahwa ayam pedaging (broiler) merupakan ternak yang 

efisien dalam menghasilkan daging, namun disisi lain biaya dari faktor-faktor produksi usaha 

ayam pedaging relatif tinggi yakni hampir 80% untuk biaya produksi dari total penerimaan 

peternak sehingga penggunaan faktor-faktor produksi harus diefisienkan. Suparno (2005) 

menyebutkan bahwa disamping biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit, kapasitas 

pemeliharaan serta ditambah harga daging yang fluktuatif dipasaran merupakan kendala 

dalam memperoleh keuntungan yang maksimal. Ayam pedaging dipelihara dan diusahakan 

secara komersial intensif karena produksinya yang berupa daging sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam jumlah yang besar karena nilainya sebagai bahan makanan yang 

mengandung protein hewani. Ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu komoditas yang 

tergolong paling populer dalam dunia agribisnis peternakan di Indonesia. Ayam pedaging 

merupakan usaha peternakan yang berkembang paling menakjubkan. Ayam pedaging sejak 

dikembangkan secara lebih intensif di masa awal orde baru, mampu menggeser komoditas-

komoditas ternak lainnya dalam memenuhi kebutuhan protein asal ternak. Usaha ayam 

pedaging cukup prospektif karena selera masyarakat terhadap cita rasa ayam pedaging sangat 

tinggi disemua lapisan. Nilai keuntungan yang diperoleh juga cukup tinggi jika dikelola 

dengan efisien. Pengembangan ayam pedaging secara genetik melalui pemuliabiakan telah 

dilakukan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Havenstein, Ferket, 
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and Qureshi (2003) menyebutkan antara ayam yang dipelihara pada tahun 1957 harus 

dipelihara lebih dari 84 hari untuk memperoleh bobot badan akhir 1,43 kg sementara pada 

tahun 2001 peternak dapat memperoleh 2,50 kg dalam waktu 42 hari. Pengaruh seleksi 

genetik dari perusahaan pembibitan komersial sangat besar (85-90%) terhadap perubahan 

performa ayam pedaging selama 45 tahun terakhir dan sisanya berasal dari faktor pakan (10-

15%). Amrullah (2004) menyebutkan bahwa ayam pedaging merupakan jenis unggas hasil 

rekayasa manusia telah mengalami seleksigen selama bertahun-tahun sehingga hanya dalam 

waktu 21-40 hari sudah layak dikonsumsi. Ayam pedaging mengalami dua fase kehidupan, 

yaitu fase starter dan dilanjutkan ke fase finisher. Fase starter merupakan fase awal yang 

dimulai dari ayam ke luar dari cangkang telurnya sampai bulu tubuhnya sudah tumbuh 

sempurna. Ayam pedaging pada fase finisher kondisi tubuhnya masih lemah dan organ 

tubuhnya belum berfungsi secara optimal sehingga ayam memerlukan perhatian yang lebih 

intensif agar dapat tumbuh secara optimal. Murwani (2010) menyebutkan bahwa ayam 

pedaging dapat tumbuh dan mencapai bobot badan tertentu dalam waktu relatif singkat 

dengan tujuan dan dipanen untuk diambil dagingnya. Ulhaq (2015) menyebutkan bahwa ayam 

pedaging memiliki karakteristik bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu 

merapat ke tubuh dan kulit putih.  

Taksonomi ayam pedaging adalah sebagai berikut: 

Filum   : Chordata 

Subfilum  :  Vertebrata 

Kelas   : Aves 

Subkelas :  Neornithes 

Ordo  : Galliformes 

Genus  : Gallus 

Spesies :  Gallus domesticus 

2.5 Kecernaan Protein 

Protein adalah subtrat penting yang digunakan oleh ayam untuk kebutuhan hidup pokok, 

pertumbuhan, produksi, dan reproduksi (Gous, Emmans, and Fisher 2012). Kebutuhan zat 

makanan selain energi dan lemak yang dibutuhkan ternak yaitu protein kasar, serat kasar, 

vitamin, dan mineral. Protein merupakan unsur pokok alat dan jaringan tubuh ternak unggas 

yang mana zat-zat tersebut digunakan sebagai pertumbuhan dan produksi. Wahju (2004) 
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menyebutkan bahwa kebutuhan presentase protein untuk ayam pedaging sebesar 20-23 %, 

selain protein serat juga dibutuhkan dalam penyusunan pakan ayam pedaging yaitu hanya 

sebesar 3-6% didalam pakan. Kandungan serat pada pakan yang semakin tinggi maka ayam 

akan mengalami kenyang dahulu karena serat hanya berfungsi sebagai voluminous dan akan 

mengembang jika terdapat air. Abun (2007) menyatakan bahwa kecernaan protein sangat 

tergantung pada kandungan protein kasar yang sudah tersedia didalam pakan. Wahju (2004) 

menyebutkan bahwa protein dalam tubuh akan digunakan sebagai sumber energi. Kelebihan 

potein akan disimpan dalam bentuk lemak dan juga dibuang melalui urine. Protein dalam 

makanan secara sempurna dicerna menjadi asam-asam amino dalam alat pencernaan 

kemudian diserap oleh tubuh melalui usus kecil. Absorbsi asam-asam amino berlangsung 

melalui mekanisme transport aktif. Transport khusus protein diperlukan dalam sel-sel 

mukosa, setelah transport aktif oleh sel-sel mukosa usus, asam amino akan diambil kapiler 

darah dari mukosa kemudian ditransport dalam plasma dan jaringan untuk digunakan dalam 

metabolisme. 

Pond, et al., (2005) menyatakan bahwa kecernaan adalah perbandingan antara jumlah 

kandungan pakan yang terserap oleh tubuh dengan jumlah yang dikonsumsi oleh ayam dan 

kandungan pakan yang tidak tercerna yang terdapat pada ekskreta. Ulhaq (2015) 

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan 

pakan melalui alat pencernaan, bentuk fisik dari bahan pakan, komposisi pakan dan 

perbandingan zat makanan. Ulhaq (2015) menyebutkan bahwa protein adalah persenyawaan 

organik komplek yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, 

dan sulfur. Protein tersusun lebih dari 20 senyawa organik yang disebut asam amino. Satu 

molekul protein tersusun atas ikatan panjang beberapa asam amino yang disebut ikatan 

peptida. Satu protein rata-rata mengandung 16% nitrogen maka kandungan protein dari bahan 

pakan dapat diduga dengan cara mengalikan kandungan nitrogen dengan 6,25. Protein yang 

diperoleh dengan cara ini disebut protein kasar. Percobaan kecernan protein pada unggas 

dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo.  

Metode yang digunakan untuk mengukur kecernaan dengan metode konvensional/total 

koleksi menggunakan periode pendahuluan dengan tujuan adaptasi pakan dan tempat 

penelitian selama 3-10 hari dan diikuti dengan pemuasaan ayam selama 8-24 dengan harapan 

semua pakan dalam saluran pencernaan telah keluar dari tubuh ayam. Koleksi ekskreta 

dilakukan selama 3-15 hari berturut-turut dan dilanjutkan dengan analisis laboratorium 

(Cortés, Ribeiro, Gianfelici, Kessler, and Moraes, 2009; McNab, 2000). Abun (2007) 

menyebutkan bahwa nilai kecernaan ditentukan dengan mengukur selisih jumlah makanan 
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yang dikonsumsi dan jumlah makanan yang dikeluarkan melalui ekskreta. Daya cerna dapat 

didefinisikan sebagai jumlah zat makanan yang tidak ditemukan dalam feses dan diasumsikan 

sebagai zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nilai daya cerna ini disebut kecernaan 

semu. Sukaryana, dkk (2011) kecernaan dapat dipengaruhi oleh spesies hewan, pengolahan 

bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, laju perjalanan makanan melalui saluran 

pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum, dan perbandingan dari zat 

makanan lainnya. Onimisi et al., (2008) menyebutkan bahwa rumus kecernaan protein kasar 

adalah sebagai berikut: 

Kecernaan Protein = 
Konsumsi Protein - Jumlah Protein Ekskreta 

X 100% 
Konsumsi Protein 

2.6 Energi Metabolis 

Ternak unggas mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebuuhan energi bagi tubuhnya. 

Kandungan energi sangat mempengaruhi konsumsi pakan, apabila kandungan energi dalam 

pakan tinggi, maka tingkat konsumsinya rendah, sebaliknya apabila kandungan energinya 

rendah maka tingkat konsumsinya tinggi. Ayam pedaging mengkonsumsi pakan sesuai 

dengan kebutuhan energi untuk memenuhi tubuhnya. Wahju (2004) menyebutkan bahwa 

kandungan energi pakan sangat mempengaruhi terhadap konsumsi pakan, yang ditandai 

dengan pakan yang memiliki kandungan pakan yang memiliki energi yang rendah maka 

tingkat konsumsinya tinggi. Kandungan energi dalam pakan juga dapat menentukan jumlah 

konsumsi zat makanan lainnya seperti protein, mineral, dan vitamin. Rose (2005) 

menyebutkan bahwa kebutuhan EM pada ayam fase starter yaitu 3090,46-3104,99 Kkal/kg, 

sedangkan kebutuhan EM pada ayam fase grower yaitu 3057,23-3128,88 Kkal/kg. NRC 

(1994) menyebutkan bahwa nilai energy didalam pakan dapat dinyatakan dalam bentuk energi 

bruto, energi tercerna, dan energi metabolis, serta energi netto. Energi bruto (gross 

energy/GE) adalah jumlah panas yang dilepaskan jika suatu zat mengalami oksidasi sempurna 

menjadi karbondioksida dan air dalam bomb calorimeter dengan tekanan 25-30 atm oksigen. 

Satuan enegi metabolis dapat dinyatakan dengan kilokalori per kilogram (Kkal/kg). Sundari 

(2004) menyebutkan bahwa gas-gas yang dikeluarkan dari energi metabolis dapat berupa uap 

air, gas amoniak (NH3), dan asam sulfida (H2S), serta metana, perhitungan energi metabolis 

pada unggas biasanya menggunakan gross energy yang dikeluarkan dalam bentuk gas. Energi 

metabolis merupakan perbedaan antara kandungan gross energy pakan dengan gross energy 

yang telah dikeluarkan melalui ekskreta. 
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Kandungan energi dalam pakan juga menentukan jumlah konsumsi zat makanan lainnya 

seperti protein, mineral, dan vitamin. Herdianto (2010) menyebutkan bahwa energi bruto atau 

gross energy (GE) dari pakan yang dikonsumsi tidak seluruhnya dicerna dan bagian yang 

tidak tercerna itu keluar dalam bentuk feses. Ulhaq (2015) menyebutkan bahwa pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam pedaging berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi 

pemeliharaan fungsi tubuh dan mengatur reaksi-reaksi sintesis didalam tubuh. Energi yang 

terkandung dalam pakan merupakan energi potensial atau gross energy. Energi tersebut belum 

dapat digunakan karena masih harus melalui pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. Nilai 

energi metabolis dalam setiap kilogram pakan akan berpengaruh terhadap besar protein yang 

dibutuhkan ayam. Nilai energi metabolis digunakan untuk menentukan kebutuhan energi pada 

ternak unggas. Nilai energi metabolis secara teoritisdapat memenuhi kebutuhan energi bagi 

pertumbuhan dan produksi. Pengukuran secara biologis energi metabolis lebih mudah 

dilaksanakan karena urine dan feses menjadi satu dalam ekskreta. Penggunaan dan distribusi 

energi yang dikonsumsi ayam menurut Wahju (2004) dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gross energy dalam pakan yang dikonsumsi 

 

 

 
 

 

Energi dalam urine  Energi metabolis 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penggunaan dan distribusi energi yang dikonsumsi ayam 

NRC (1994) menjelaskan bahwa energi metabolis dibagi dalam dua bentuk yaitu 

Apparent Metabolizable Energy (AME) dan True Metabolizable Energy (TME). Nilai AME 

dihitung dari jumlah energi bruto bahan yang dimakan, dikurangi dengan jumlah GE dari 

feses dan urin yang dikeluarkan serta energi yang hilang dalam bentuk gas pada ternak unggas 

kecil sekali sehingga diabaikan nilainya. Energi dalam feses dan urin tidak seluruhnya berasal 

dari bahan yang dikonsumsi pada waktu itu, tetapi sebagian berasal dari tubuh. Bahan-bahan 

Energi dalam kotoran  Energi dapat dicerna 

Panas dari metabolisme zat-zat makanan  Energi neto (produktif) 

Untuk produksi: 
a. Pertumbuhan 

b. Lemak 

c. Telur 

d. Bulu 

Untuk hidup pokok: 
a. Metabolisme basal 

b. Aktivitas 

c. Mengatur panas badan 

d. Energi untuk mengatur badan tetap nyaman 
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tersebut adalah reruntuhan sel-sel epithel mukosa usus, sisa garam empedu yang tidak terserap 

kembali, getah lambung, dan sisa proses katabolisme dalam sel jaringan. Bahan-bahan 

tersebut juga mengandung energi endogen. Energi metabolisme yang telah dikurangi energi 

endogen dalam feses dan urin disebut TME. Penentuan kebutuhan nilai eneegi metabolis 

semu terkoreksi nitrogen atau AMEn lebih banyak digunakan dibandingkan dengan nilai 

energi metabolis murni terkoreksi nitrogen atau True Metabolizable Energy corrected 

Nitrogen (TMEn) karena adanya faktor koreksi energi endogenous pada penghitungan energi 

metabolis murni. Energi tepat karena pada proses pengukurannya, pemuasan ayam selama 24 

jam belum cukup untuk mengosongkan saluran pencernaan ayam tersebut. Sisa pencernaan 

beberapa bahan seperti tepung ikan membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk keluar dari 

saluran pencernaan secara keseluruhan (Wafa, dkk., 2008). 

Energi metabolis semu terkoreksi nitrogen merupakan nilai energi metabolis semu yang 

selanjutnya dikoreksi dengan nilai nitrogen yaitu dengan mengurangkan nilai kalori dari 1 g 

nitrogen (8,73) dikalikan dengan retensi nitrogen. Hasil penghitungan energi metabolis semu 

tanpa ada koreksi nitrogen dianggap kurang dapat memperkirakan nilai energi metabolis suatu 

bahan. Koreksi terhadap penghitungan energi metabolis diharapkan dapat mengurangi adanya 

variasi nitrogen sehingga penghitungan tersebut terbebas dari pengaruh nitrogen (Wolynetz 

and Sibbald, 1984 dalam Ulhaq, 2015). Herdianto (2010) menambahkan bahwa nilai EMn 

atau Nitrogen Corrected Metabolizable Energy merupakan nilai energi metabolis yang 

selanjutnya dikoreksi dengan N yaitu dengan mengurangkan nilai energi metabolis yang 

selanjutnya dikoreksi dengan N, yaitu dengan mengurangkan nilai kalori dari 1 gram nitrogen 

(8,73) dikalikan dengan retensi N. Hasil perhitungan energi metabolis tanpa ada koreksi N 

dianggap kurang dapat memperkirakan nilai energi metabolis suatu bahan. Nitrogen yang 

tersimpan dalam jaringan tubuh jika dikatabolisme, hasil akhirnya akan diekspresikan sebagai 

energi yang hilang dalam bentuk urin. Koreksi terhadap perhitungan energi metabolis 

diharapkan dapat mengurangi adanya variasi N, sehingga perhitungan tersebut terbebas dari 

pengaruh N. Pengukuran energi metabolis pakan dilakukan dengan metode Farrel (1978) yang 

disitasi oleh Resnawati (2006), pelaksanaannya adalah ayam dipuasakan dahulu selama 15 

jam, kemudian dilakukan total koleksi ekskreta selama 3 hari berturut-turut. Pencatatan 

konsumsi pakan, konsumsi air minum, dan berat ekskreta perhari dilakukan bersama dnegan 

pengumpulan ekskreta. Penampungan ekskreta dalam wadah yang berlapis plastik dibawah 

kandang. Ekskreta yang terkumpul dibersihkan dari rontokan bulu dan kotoran, kemudian 

ditambahkan H2Br3 (asam borat) 0,1 N untuk mengikat nitrogen. Ekskreta kemudian 
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dikeringkan didalam oven dengan suhu 60°C selama 24 jam. Eksreta kering ditimbang dan 

dianalisis kadar air, protein dan gross energy. 

1. Energi metabolis semu (AME) ditentukan dengan menggunakan persamaan Farrel 

(1987) yang disitasi oleh Djunaidi, dkk (1999), yaitu: 

 

 

Keterangan: AME  = Energi metabolis semu (Kkal/kg) 

A    = Konsumsi BK pakan (g) 

B   = Energi bruto pakan (%) BK (Kkal/kg) 

C   = Jumlah BK ekskreta (g) 

D   = Energi bruto ekskreta % BK (Kkal/kg) 

BK = Bahan kering (g) 

 

2. Energi metabolis semu terkoreksi N (AMEn) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan menurut Farrel (1978) yang disitasi oleh Djunaidi, dkk (1999), yaitu: 

 

 

Keterangan: AMEn  = Energi metabolis semu terkoreksi N (Kkal/kg) 

A    = Konsumsi BK pakan (g) 

B   = Energi bruto pakan (%) BK (Kkal/kg) 

C   = Jumlah BK ekskreta (g) 

D   = Energi bruto ekskreta % BK (Kkal/kg) 

BK  = Bahan kering (g) 

8,73  = konstanta nilai energi dari nitrogen yang diretensi 

Retensi N = Nitrogen yang termetabolis (g) 

Retensi N = (Konsumsi BK x N pakan) - (BK Ekskreta x N ekskreta) 

 

AME = 
(A x B) - (C x D) 

A 

AMEn = 
(A x B) - (C x D) 

- (8,73 x retensi N) 
A 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 1 Juli sampai 11 Juli 2015 di Laboratorium Lapang 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang berlokasi di Desa Sumber Sekar, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat, kecernaan protein dan energi metabolis yang 

digunakan sebagai variabel penelitian dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Ternak yang digunakan adalah ayam pedaging jantan strain Lohmann dengan merk 

dagang Platinum MB 202 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk., berumur 52 hari 

sebanyak 25 ekor. Ayam pedaging dipelihara didalam kandang metabolis dan diberi kode 

untuk memudahkan recording. Bobot badan awal ( ) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

  Kandang yang digunakan dalam penelitian adalah kandang ayam metabolis yang 

berukuran 35 x 20 x 30 cm digunakan untuk pengukuran energi metabolis dan kecernaan 

protein pada ayam pedaging. Perlengkapan terdiri dari tempat penampungan ekskreta yang 

dilapisi dengan plastik dan juga tempat pakan dan minum yang ditaruh di luar. Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Timbangan digital 

2. Termometer dan Hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban 

3. Tempat pakan dan minum 

4. Peralatan dan perlengkapan kandang 

3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan sebagai pakan kontrol adalah pakan basal yang disusun tanpa 

menggunakan antibiotik dan empat merk (kode) pakan komersial dari perusahaan pakan 
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ternak yang berbeda. Pakan basal yang digunakan merupakan pakan self-mix dengan 

menggunakan delapan bahan pakan yaitu jagung kuning, bungkil kedelai, bekatul, meat and 

bone meal, tepung ikan, minyak, mineral mix, dan kapur (CaCO3). 

Pemberian pakan dilakukan secara ad libitum pada masa adaptasi. Pakan diberikan 

sebanyak 200 g per ekor per hari pada masa koleksi data dengan frekuensi dua kali dalam 

sehari yaitu pagi dan sore sebanyak masing-masing 100 g. Air minum diberikan secara ad 

libitum selama pemeliharaan. 

Tabel 3. Kandungan nutrisi bahan pakan kontrol (P0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 
1
) NRC (1994)Wahju (2004) 

2
) Ulhaq, Widodo, dan Sjofjan (2015) 

 

Tabel 4. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal 

 

 

Ta

bel 

5. 

Ka

ndu

nga

n 

nut

risi 

pak

an 

penelitian 

Bahan Pakan 
PK 

(%) 

EM 

(Kkal/kg) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Jagung Kuning
1 8,6 3370 3,8 2,2 0,02 0,28 

Bungkil Kedelai
2 44,77 2385 1,82 6,23 0,29 0,65 

Bekatul
1
 10,2 2860 7 3 0,07 1,5 

Meat and Bone Meal
1
 50,4 2150 10 2,8 10,3 5,1 

Tepung Ikan
2
 34,4 1893 11,82 1,43 5,11 2,88 

Minyak
1
 - 8600 100 - - - 

Mineral Mix
1
 - - - - - - 

Kapur (CaCO3)
2
 - - - - 40 - 

Bahan pakan Proporsi (%) 

Jagung Kuning 57,00 

Bungkil Kedelai
 23,95 

Bekatul 7,50 

Meat and Bone Meal 2,50 

Tepung Ikan 6,00 

Minyak 2,50 

Mineral Mix 0,30 

Kapur (CaCO3) 0,25 

Total 100,00 

Kandungan Zat Makanan Pakan Basal Berdasarkan Perhitungan 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3101 

Protein Kasar (%) 20,50 

Lemak Kasar (%) 6,65 

Serat Kasar (%) 3,48 

Ca (%) 0,60 

P (%) 0,60 
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Sumber: * Perhitungan berdasarkan metode trial and eror 

  ** Label pakan masing-masing kode pakan 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan in vivo. Rancangan statistik yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah yang terdiri dari 5 perlakuan 

5 ulangan. Adapun perlakuan sebagai berikut : 

P0 : Pakan Basal 

P1 : Pakan Komersial (A) 

P2 : Pakan Komersial (B) 

P3 : Pakan Komersial (C) 

P4 : Pakan Komersial (D) 

3.4 Prosedur Penelitian 

Materi (ayam pedaging) yang digunakan adalah MB 202 yang diproduksi oleh PT. 

Multibreeder Adirama Indonesia selaku anak perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, strain 

ayam pedaging tersebut adalah Lohman yang terkenal dengan pertumbuhan ayam pedaging 

yang konstan disepanjang umur dan memiliki bulu yang  sedikit.  

Penelitian tentang kecernaan protein dan energi metabolis dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu tahap pendahuluan, adaptasi dan koleksi ekskreta. Tahap pendahuluan adalah 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran kecernaan protein dan energy 

metabolis. Alat yang digunakan yaitu kandang metabolis ukuran 35 x 20 x 30 cm, tempat 

pakan dan minum, Loyang penampung ekskreta, timbangan digital, sprayer, pinset, alat 
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pengukur suhu dan kelembaban serta perlengkapan penunjang lainnya. Bahan yang digunakan 

yaitu ayam jantan strain lohmann umur 52 hari sebanyak 25 ekor, pakan perlakuan dan asam 

borat. Penggunaan ayam pedaging umur 52 hari karena ayam pedaging pada periode finisher 

sudah tidak mengalami pertumbuhan fisiologis yang signifikan dan cenderung tetap. 

Tahap selanjutnya yaitu adaptasi lingkungan ayam pedaging atau pemindahan dari 

kandang litter ke kandang metabolis, adaptasi lingkungan bertujuan untuk menyesuaikan 

lingkungan baru agar tidak mengalami stress, dilakukan selama 7 hari. Masa adaptasi juga 

digunakan untuk mengetahui kebutuhan pakan yang dikonsumsi oleh ayam.  

Metode pengukuran kecernaan dilakukan dengan metode total koleksi menurut Farrel 

(1978) yang disitasi oleh Widodo dan Sjofjan. Koleksi ekskreta dilakukan dengan pemuasaan 

selama 24 jam, namun ayam tetap diberikan minum secara add libitum. Koleksi ekskreta 

dilakukan selama 3 hari dan selama koleksi dilakukan penyemprotan asam borat sebanyak 2 

kali dalam sehari (Farrel,1978) yang berfungsi mengikat nitrogen, ekskreta yang terkumpul 

dibersihkan dari rontokan bulu dan sisik. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan 

sinar matahari selama 3 hari, kemudian dilakukan dengan pengeringan kembali menggunakan 

oven dengan suhu 60
0
C selama 24 jam dan di timbang, setelah itu ekskreta digiling dan siap 

untuk dilakukan analisis kandungan bahan kering (BK), gross energy (GE) dan protein kasar 

(PK). 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian adalah : 

1. Penghitungan kecernaan protein di modifikasi dengan rumus : 

Kecernaan protein (%) = 

Konsumsi Protein – Jumlah Protein Ekskreta 
X 100 % 

Konsumsi Protein 

Keterangan: Konsumsi protein = Konsumsi bahan kering x % PK dalam pakan (g) 

   Protein ekskreta    = Berat bahan kering ekskreta x % PK dalam ekskreta (g) 

2. Energi metabolis semu (AME) ditentukan dengan menggunakan persamaan Farrel (1987) 

yang disitasi oleh Djunaidi, dkk (1999), yaitu: 

 

 

Keterangan: AME  = Energi metabolis semu (Kkal/kg) 

A  = Konsumsi BK pakan (g) 

B  = Energi bruto pakan (%) BK (Kkal/kg) 

C  = Jumlah BK ekskreta (g) 

D  = Energi bruto ekskreta % BK (Kkal/kg) 

BK = Bahan kering (g) 

AME = 
(A x B) - (C x D) 

A 
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3. Energi metabolis semu terkoreksi N (AMEn) ditentukan dengan menggunakan persamaan 

menurut Farrel (1978) yang disitasi oleh Djunaidi, dkk (1999), yaitu: 

 

 

Keterangan: AMEn   = Energi metabolis semu terkoreksi N (Kkal/kg) 

A    = Konsumsi BK pakan (g) 

B    = Energi bruto pakan (%) BK (Kkal/kg) 

C    = Jumlah BK ekskreta (g) 

D   = Energi bruto ekskreta % BK (Kkal/kg) 

BK   = Bahan kering (g) 

8,73    = konstanta nilai energi dari nitrogen yang diretensi 

Retensi N  = Nitrogen yang termetabolis (g) 

Retensi N  = (Konsumsi BK x N pakan) - (BK Ekskreta x N ekskreta) 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan program excel dan dianalisis Anova dengan 

analisis statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terdapat perbedaan pengaruh 

antara perlakuan maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 

Adapun model matematik dari rancangan acak lengkap (RAL) adalah sebagai berikut: 

Yij = u + αi +βij 

Keterangan: Yij =nilai pengamatan pada perlakuan ke I, ulangan ke J 

U = nilai tengah umum 

αi = pengaruh perlakuan ke I 

βj = Galat (kesalahan)percobaan pada perlakuan ke I ulangan ke J. 

3.7 Batasan Istilah 

1. Kecernaan adalah selisish jumlah makanan yang dikonsumsi dan jumlah makanan yang 

dikeluarkan melalui ekskreta 

2. Protein tercerna adalah jumlah kandungan protein kasar dalam pakan yang masuk 

dalam saluran pencernaan (Pond, et al., 1995) 

3. Energi metabolis atau EM adalah perhitungan pakan bruto yang dikonsumsi, dikurangi 

energy ekskreta, energi hasil pencernaan, dan energi  urine. 

AMEn = 
(A x B) - (C x D) 

- (8,73 x retensi N) 
A 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian penggunaan pakan komersial dengan kode pakan yang berbeda 

terhadap kecernaan protein, energi metabolis semu, dan energi metabolis terkoreksi N dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata kecernaan protein (KcPK), energi metabolis semu (AME), dan energi 

metabolis terkoreksi N (AMEn) pada setiap perlakuan 

Perlakuan 
KcPK AME AMEn 

(%) (Kkal/kg) (Kkal/kg) 

P0 66,67 ± 1,95 3.002,53 ± 25,70 2.976,41 ± 24,83 

P1 69,76 ± 2,79 3.059,82 ± 30,69 3.023,16 ± 30,76 

P2 70,10 ± 3,89 3.142,28 ± 51,44 3.103,55 ± 49,64 

P3 70,01 ± 2,03 3.129,19 ± 44,99 3.093,36 ± 44,98 
P4 68,40 ± 5,15 3.073,76 ± 110,27 3.040,69 ± 109,23 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Protein (KcPK) 

Kecernaan protein kasar hasil penelitian dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut 

yaitu perlakuan P2 (70,10 ± 3,89); P3 (70,01 ± 2,03); P1 (69,76 ± 2,79); P4 (68,40 ± 5,15); 

dan P0 (66,67 ± 1,95)%. Perbedaan pengaruh penggunaan pakan komersial dengan empat 

kode pakan yang berbeda dapat diketahui dengan analisis statistik. 

Hasil perhitungan analisis statistik pada Lampiran 6. menunjukkan bahwa penggunaan 

pakan komersial yang berbeda kode pakan berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kecernaan 

protein. Perbedaan tidak nyata tersebut terjadi diduga karena strain ternak dan bentuk pakan 

masing-masing perlakuan sama, selain itu perbandingan nutrisi pakan masing-masing 

perlakuan tidak terpaut jauh. 

Hasil penelitian secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan, namun secara 

nominal menunjukkan adanya peningkatan nilai kecernaan protein kasar. Nilai kecernaan 

protein kasar yang hampir sama disebabkan kandungan protein masing-masing perlakuan 

yang tidak terpaut jauh. Leeson and Summers (2001) menyatakan bahwa level protein 

memiliki efek pada lama waktunya proses kecernaan. Pakan dengan level protein yang rendah 

mengakibatkan proses pencernaan berjalan dengan cepat sehingga nilai kecernaannya akan 

rendah. Pakan dengan level protein tinggi akan mengakibatkan proses pencernannya berjalan 

lambat, sehingga terjadi proses denaturasi protein kasar yang dikonsumsi yang mengakibatkan 

nilai kecernaan tinggi. 
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Nilai kecernaan protein pada penelitian ini berkualitas sedang (66,5-70 %). Abun (2007) 

menyebutkan bahwa ada tiga kategori kualitas bahan pakan berdasarkan tingkat daya 

cernanya, yaitu: nilai kecernaan pada kisaran 50-60 % adalah berkualitas rendah, antara 60-70 

% berkualitas sedang dan di atas 70 % berkualitas tinggi, sehingga pakan perlakuan yang 

digunakan berkualitas rendah. Nilai kecernaan protein terendah pada P0 disebabkan, P0 tidak 

mengandung antibiotik. Antibiotik berperan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Yang, Iji, 

dan Choct (2009) menyebutkan bahwa antibiotik dalam pakan dapat menurunkan potensi 

bakteri patogen sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. 

Antibiotik merupakan zat yang sering digunakan sebagai growth promotor (Leeson and 

Summers, 2001). Kerja antibiotik salah satunya yaitu meningkatkan kapasitas akan daya serap 

pada usus. Penggunaan antibiotik sering menyebabkan dinding usus menjadi tipis. Leeson dan 

Summer (2001) menyebutkan bahwa efek dari antibiotik juga dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menimbulkan ammonia dalam jumlah yang besar, 

selain itu juga dapat meningkatkan penyerapan nutrient (kalsium, phosphor dan magnesium), 

dan menghambat kerusakan nutrient seperti vitamin dan asam amino oleh mikroorganisme, 

serta dapat meningktkan kemampuan absorbs zat makanan dan meningkatkan efisiensi pada 

penggunaan pakan.  

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Energi Metabolis Semu (AME) 

  Nilai energi metabolis (AME) yang tertinggi sampai terendah berturut turut yaitu 

perlakuan P2 (3.142,28 ± 51,44); P3 (3.129,19 ± 44,99); P4 (3.073,76 ± 110,27); P1 (3.059,82 

± 30,69); dan P0 (3.002,53 ± 25,70) Kkal/kg. Hasil analisa statistik pada Lampiran 8. 

menunjukkan bahwa pemberian berbagai macam pakan komersial berbeda tidak nyata 

terhadap kecernaan energi metabolis semu (AME) ayam pedaging (P>0.05), tidak terdapatnya 

perbedaan ini diduga terjadi akibat perbedaan kandungan energi pakan dalam masing- masing 

perlakuan. Nilai Energi metabolis P0 berada dibawah P2, P3, P4, P1 diduga terjadi karena P0 

tidak mengandung antibiotik dalam pakan. Penggunaan antibiotik dalam pakan dapat 

menekan pertumbuhan bakteri pathogen sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri 

non pathogen. Yang, et al., (2008) menjelaskan bahwa antibiotic dalam pakan dapat 

meningkatkan kesehatan dan performans unggas yaitu meningkatkan pertumbuhan bakteri 

yang menguntungkan dengan menurunkan bakteri pathogen. Wahju (2004) Antibiotik dalam 

pakan berpengaruh terhadap mikroflora usus pada fisiologi pencernaan. 
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 Kandungan protein dalam pakan dari yang tertinggi sampai terendah berturut-turut 

yaitu P2 (22,43); P1 (21,40); P3 (20,96); P4 (19,77); dan P0 (16,45) %. Mc Donald (2002) 

menyebutkan bahwa perubahan tingkat protein dalam pakan yang diberikan pada unggas 

dapat menyebabkan perbedaan jumlah protein yang diretensi dan menghasilkan perbedaan 

nilai energi metabolis. Kandungan gross energy dalam pakan diduga turut terpengaruh karena 

P0 memiliki nilai gross energy (3.696,90 Kkal/kg) dan P2 memiliki nilai gross energy 

(3.983,90 Kkal/kg). Kandungan gross energy dalam pakan dapat berpengaruh diduga karena 

ternak membutuhkan energi yang cukup untuk metabolisme dalam tubuh, untuk hidup pokok, 

produksi, dan reproduksi, selain itu gross energy merupakan energi kotor dari bahan pakan 

yang digunakan untuk perombakan zat makanan. Wahju (2004) menyebutkan bahwa tinggi 

rendahnya energi metabolis tergantung pada kandungan gross energy pakan dan banyaknya 

energi yang digunakan ternak. Meningkatnya zat makanan di dalam tubuh tubuh yang 

diakibatkan oleh peningkatan penyerapan zat makanan akan lebih efektif diubah menjadi 

energi. 

Kandungan energi dalam pakan juga menentukan jumlah konsumsi zat makanan lainnya 

seperti protein, mineral, dan vitamin. Herdianto (2010) menyebutkan bahwa energi bruto atau 

gross energy (GE) dari pakan yang dikonsumsi tidak seluruhnya dicerna dan bagian yang 

tidak tercerna itu keluar dalam bentuk feses. Ulhaq (2015) menyebutkan bahwa pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam pedaging berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi 

pemeliharaan fungsi tubuh dan mengatur reaksi-reaksi sintesis didalam tubuh. Energi yang 

terkandung dalam pakan merupakan energi potensial atau gross energy. Energi tersebut belum 

dapat digunakan karena masih harus melalui pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. Nilai 

energi metabolis dalam setiap kilogram pakan akan berpengaruh terhadap besar protein yang 

dibutuhkan ayam. Nilai energi metabolis digunakan untuk menentukan kebutuhan energi pada 

ternak unggas. Nilai energi metabolis secara teoritisdapat memenuhi kebutuhan energi bagi 

pertumbuhan dan produksi. Pengukuran secara biologis energi metabolis lebih mudah 

dilaksanakan karena urine dan feses menjadi satu dalam ekskreta. 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Energi Metabolis Terkoreksi N (AMEn) 

Nilai energi metabolis semu terkoreksi N dari yang tertinggi sampai terendah berturut-

turut yaitu perlakuan P2 (3.103,55 ± 49,64); P3 (3.093,36 ± 44,98); P4 (3.040,69 ± 109,23); 

P1 (3.023,16 ± 30,76); dan P0 (2.976,41 ± 24,83) Kkal/kg. Hasil analisa statistik pada 

Lampiran 10. menunjukkan bahwa pemberian berbagai macam pakan komersial berbeda tidak 
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nyata terhadap kecernaan energi metabolis semu terkoreksi nitrogen (AMEn) ayam pedaging 

(P>0.05). Perbedaan tidak nyata ini menunjukkan keberagaman konsumsi gross energy dan 

protein kasar yang dikandung dalam pakan. Meningkatnya pakan yang dikonsumsi akan 

memberikan kesempatan pada tubuh untuk meretensi zat-zat makanan yang lebih banyak, 

sehingga kebutuhan protein untuk pertumbuhan terpenuhi. P2 yang memiliki kandungan 

protein yang tinggi menyebabkan nilai AMEn yang juga tinggi. Resnawati (2006) 

menyebutkan retensi N tergantung pada level protein dalam pakan, kandungan N yang 

diretensi sejalan dengan kandungan protein pakan. Nilai AMEn dipengaruhi oleh GE dan PK 

dari pakan, kualitas protein, konsumsi N dan imbangan zat makanan dalam pakan. Nilai 

AMEn yang diperoleh menunjukkan nilai EM sedangkan retensi N menunjukkan jumlah 

protein yang tertinggal di dalam tubuh. 

Perhitungan analisis statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan, secara nominal 

menunjukkan adanya peningkatan nilai AMEn. Kandungan protein pakan yang semakin 

menigkat diiringi nilai AMEn yang juga meningkat, selain protein antibiotik juga berpengaruh 

terhadap nilai AMEn, hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai AMEn PO, sedangkan nilai 

AMEn P2, P3, P4, dan P1 yang tinggi mengingat pakan komersial telah mengandung 

antibiotik dalam pakan. Wahju (2004) menyebutkan bahwa kualitas protein rendah atau salah 

satu asam amino dalam suatu bahan pakan kurang maka retensi N akan rendah. Sukemi 

(2013) menyebutkan bahwa ayam pedaging yang diberi pakan dengan penambahan antibiotik 

tetracyline dengan level 0,5 % secara numerik memiliki AMEn (2,956 Kkal/kg) yang lebih 

besar dibandingkan dnegan ayam pedaging yang diberikan pakan tanpa penambahan apapun 

(2,866 Kkal/kg). Nilai retensi nitrogen juga dipengaruhi oleh kemampuan ternak dalam 

mencerna protein. Widodo (2010) menyebutkan bahwa ekskresi nitrogen terjadi akibat 

oksidasi protein atau asam amino. Ekskresi nitrogen yang diekskresikan berupa asam urat 

pada unggas lebih banyak terjadi pada protein yang memiliki kualitas lebih rendah. Energi 

dalam feses dan urin tidak seluruhnya berasal dari bahan yang dikonsumsi pada waktu itu, 

tetapi sebagian berasal dari tubuh. Bahan-bahan tersebut adalah reruntuhan sel-sel epithel 

mukosa usus, sisa garam empedu yang tidak terserap kembali, getah lambung, dan sisa proses 

katabolisme dalam sel jaringan. Bahan-bahan tersebut juga mengandung energi endogen. 

NRC (1994) menjelaskan bahwa energi metabolis dibagi dalam dua bentuk yaitu 

Apparent Metabolizable Energy (AME) dan True Metabolizable Energy (TME). Nilai AME 

dihitung dari jumlah energi bruto bahan yang dimakan, dikurangi dengan jumlah GE dari 

feses dan urin yang dikeluarkan serta energi yang hilang dalam bentuk gas pada ternak unggas 

kecil sekali sehingga diabaikan nilainya. Energi dalam feses dan urin tidak seluruhnya berasal 
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dari bahan yang dikonsumsi pada waktu itu, tetapi sebagian berasal dari tubuh. Bahan-bahan 

tersebut adalah reruntuhan sel-sel epithel mukosa usus, sisa garam empedu yang tidak terserap 

kembali, getah lambung, dan sisa proses katabolisme dalam sel jaringan. Bahan-bahan 

tersebut juga mengandung energi endogen. Energi metabolisme yang telah dikurangi energi 

endogen dalam feses dan urin disebut TME. Penentuan kebutuhan nilai eneegi metabolis 

semu terkoreksi nitrogen atau AMEn lebih banyak digunakan dibandingkan dengan nilai 

energi metabolis murni terkoreksi nitrogen atau True Metabolizable Energy corrected 

Nitrogen (TMEn) karena adanya faktor koreksi energi endogenous pada penghitungan energi 

metabolis murni. Hasil perhitungan energi metabolis pakan tanpa terkoreksi N dianggap 

kurang memperkirakan nilai energi suatu pakan karena nitrogen yang tersimpan dalam 

jaringan tubuh (Retained Nitrogen/RN), apabila dikatabolismekan hasil akhirnya akan 

diekspresikan sebagai energi yang hilang sebagai urin. Perhitungan energi metabolis yang 

terkoreksi N diharapkan sudah tidak terpengaruh oleh N.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan pakan komersial dengan empat merk dagang (kode pakan) yang berbeda 

memberikan hasil terbaik pada penggunaan pakan kode B (P2) dengan nilai kecernaan protein 

70,07 %, energi metabolis semu 3.143,14 Kkal/kg, dan energi metabolis terkoreksi N 

3.104,47 Kkal/kg yang tertinggi bila dibandingkan perlakuan lainnya. 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kecernaan asam amino dalalam pakan 

komersial. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data bobot badan awal (g) 

Perlakuan Ulangan Bobot Badan (g) (x-Σ) (x-Σ)
2
 

P0 

U1 2.397  228  51.984  

U2 2.380  211  44.521  

U3 2.083  -86  7.396  

U4 2.075  -94  8.836  

U5 2.274  105  11.025  

P1 

U1 1.951  -218  47.524  

U2 2.318  149  22.201  

U3 2.436  267  71.289  

U4 2.462  293  85.849  

U5 2.154  -15  225  

P2 

U1 2.250  81  6.561  

U2 1.903  -266  70.756  

U3 1.861  -308  94.864  

U4 2.276  107  11.449  

U5 1.873  -296  87.616  

P3 

U1 2.023  -146  21.316  

U2 1.706  -463  214.369  

U3 2.123  -46  2.116  

U4 2.118  -51  2.601  

U5 2.018  -151  22.801  

P4 

U1 2.164  -5  25  

U2 2.367  198  39.204  

U3 2.137  -32  1.024  

U4 2.418  249  62.001  

U5 2.461  292  85.264  

Jumlah (Σ) 54.228    1.072.817  

 

Rata-rata Bobot Badan (Error! Reference source not found.) = Error! Reference source not found. 
= Error! Reference source not found. 

= 2.169,12 g 

Standart Deviasi (Sd) =  

               

        = 

        = 211,43 

Koefisien Keragaman (KK) = Error! Reference source not found. Error! Reference source not 

found. 
= Error! Reference source not found. 

= 9,75 % 
Kesimpulan: Ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan seragam karena 

memiliki koefisien keragaman kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Data konsumsi pakan (g) 

 

 
 

Perlakuan Ulangan Pemberian 

Sisa Hari Ke-  Konsumsi Hari Ke- Konsumsi 

Pakan 
Rata-rata 

/ekor 
1 2 3 1 2 3 

P0 

U1 200 2,8  1,4  3,1  197,2 198,6 196,9 197,57  

U2 200 7,9  13,2  5,1  192,1 186,8 194,9 191,27  

U3 200 3,4  4,6  1,4  196,6 195,4 198,6 196,87  

U4 200 2,9  3,2  1,1  197,1 196,8 198,9 197,60  

U5 200 2,7  2,9  2,6  197,3 197,1 197,4 197,27  

P1 

U1 200 2,0  1,3  0,9  198,0 198,7 199,1 198,60  

U2 200 3,4  1,9  2,3  196,6 198,1 197,7 197,47  

U3 200 4,5  3,4  3,0  195,5 196,6 197,0 196,37  

U4 200 5,4  4,8  1,4  194,6 195,2 198,6 196,13  

U5 200 14,9  7,8  4,1  185,1 192,2 195,9 191,07  

P2 

U1 200 2,2  1,3  0,8  197,8 198,7 199,2 198,57  

U2 200 2,8  4,6  3,1  197,2 195,4 196,9 196,50  

U3 200 10,2  7,7  2,1  189,8 192,3 197,9 193,33  

U4 200 2,4  2,7  1,4  197,6 197,3 198,6 197,83  

U5 200 3,3  4,6  3,0  196,7 195,4 197,0 196,37  

P3 

U1 200 13,8  7,1  3,2  186,2 192,9 196,8 191,97  

U2 200 5,1  5,9  5,4  194,9 194,1 194,6 194,53  

U3 200 2,2  1,1  1,0  197,8 198,9 199,0 198,57  

U4 200 6,5  3,4  1,6  193,5 196,6 198,4 196,17  

U5 200 5,9  4,6  3,6  194,1 195,4 196,4 195,30  

P4 

U1 200 10,2  5,5  4,5  189,8 194,5 195,5 193,27  

U2 200 4,1  1,9  3,6  195,9 198,1 196,4 196,80  

U3 200 4,0  1,4  2,1  196,0 198,6 197,9 197,50  

U4 200 2,3  2,9  1,1  197,7 197,1 198,9 197,90  

U5 200 5,0  3,3  9,1  195,0 196,7 190,9 194,20  
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Lampiran 3. Data penimbangan sampel ekskreta (g) 

 

Perlakuan Ulangan 
Ekskreta Segar Ekskreta Kering 

Total 

Rata-rata 

Ekskreta 
Kering H-1 H-2 H-3 H-1 H-2 H-3 

P0 

U1 192,3  270,8  210,0  53,3  51,6  55,7  160,6  53,53  

U2 271,0  363,0  250,0  56,0  54,0  64,0  174,0  58,00  

U3 212,6  289,1  275,4  75,1  56,4  58,2  189,7  63,23  

U4 197,2  192,8  234,1  46,5  68,8  56,3  171,6  57,20  

U5 201,4  271,6  278,3  40,1  60,3  67,8  168,2  56,07  

P1 

U1 225,1  265,9  246,3  46,1  59,9  47,1  153,1  51,03  

U2 274,3  291,8  252,1  58,1  60,8  41,4  160,3  53,43  

U3 228,4  249,0  267,4  47,8  58,2  56,1  162,1  54,03  

U4 262,6  266,0  225,5  54,1  60,2  47,0  161,3  53,77  

U5 336,0  203,1  303,4  44,1  42,4  59,1  145,6  48,53  

P2 

U1 171,7  266,5  294,1  36,0  57,0  51,1  144,1  48,03  

U2 218,0  259,2  275,3  43,1  57,6  51,1  151,8  50,60  

U3 339,1  270,8  251,1  53,3  49,9  44,4  147,6  49,20  

U4 233,0  238,3  197,5  18,8  54,4  44,4  117,6  39,20  

U5 277,0  329,0  270,1  44,4  55,5  52,1  152,0  50,67  

P3 

U1 245,8  216,6  282,1  59,2  57,8  44,2  161,2  53,73  

U2 155,0  271,1  369,3  59,8  44,2  56,3  160,3  53,43  

U3 294,2  390,9  335,3  45,1  56,0  64,1  165,2  55,07  

U4 264,4  353,3  325,6  65,5  45,6  41,0  152,1  50,70  

U5 342,0  322,2  313,1  52,1  46,6  61,1  159,8  53,27  

P4 

U1 272,1  264,4  278,1  52,2  34,1  44,0  130,3  43,43  

U2 305,1  208,3  221,2  66,5  39,0  50,4  155,9  51,97  

U3 315,6  403,1  278,8  61,0  65,6  55,1  181,7  60,57  

U4 183,3  275,6  258,1  44,2  71,0  59,0  174,2  58,07  

U5 243,5  288,8  264,4  35,1  60,6  67,0  162,7  54,23  
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Lampiran 4. Perhitungan konsumsi BK dan BK ekskreta 

 

  
Konsumsi Pakan 

(g) 
BK Pakan 

(%) 
Konsumsi BK 

Ekskreta 
(g) 

BK Ekskreta 
(%) 

BK Ekskreta 
(g) 

P0 

U1 197,57  87,05  171,98  53,53  95,20  50,96  

U2 191,27  87,05  166,50  58,00  95,28  55,26  

U3 196,87  87,05  171,38  63,23  94,73  59,90  

U4 197,60  87,05  172,01  57,20  94,96  54,32  

U5 197,27  87,05  171,72  56,07  93,89  52,64  

Rata-rata 196,12  87,05  170,72  57,61  94,81  54,62 

P1 

U1 198,60  89,88  178,50  51,03  90,34  46,10  

U2 197,47  89,88  177,49  53,43  90,50  48,35  

U3 196,37  89,88  176,50  54,03  92,02  49,72  

U4 196,13  89,88  176,28  53,77  91,56  49,23  

U5 191,07  89,88  171,73  48,53  90,49  43,91  

Rata-rata 195,93  89,88  176,10  52,16  90,98  47,46 

P2 

U1 198,57  89,67  178,06  48,03  90,15  43,30  

U2 196,50  89,67  176,20  50,60  92,13  46,62  

U3 193,33  89,67  173,36  49,20  91,32  44,93  

U4 197,83  89,67  177,39  39,20  90,81  35,60  

U5 196,37  89,67  176,08  50,67  90,11  45,66  

Rata-rata 196,52  89,67  176,22  47,54  90,90  43,22 

P3 

U1 191,97  89,69  172,18  53,73  90,33  48,53  

U2 194,53  89,69  174,47  53,43  90,14  48,16  

U3 198,57  89,69  178,10  55,07  89,16  49,10  

U4 196,17  89,69  175,94  50,70  90,56  45,91  

U5 195,30  89,69  175,16  53,27  89,70  47,78  

Rata-rata 195,31  89,69  175,17  53,24  89,98  47,90 

P4 

U1 193,27  89,56  173,09  43,43  90,46  39,29  

U2 196,80  89,56  176,25  51,97  91,56  47,58  

U3 197,50  89,56  176,88  60,57  89,59  54,26  

U4 197,90  89,56  177,24  58,07  86,29  50,11  

U5 194,20  89,56  173,93  54,23  89,06  48,30  

Rata-rata 195,93  89,56  175,48  53,65  89,39  47,91 

 

 
Contoh perhitungan konsumsi BK 

Konsumsi BK 
= 

konsumsi pakan (g) x BK pakan (%) 

100 % 
 

= 
197,57 x 87,05 

 100 % 

 
= 

17.198,47 

 100 % 
 = 171,98 
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Lampiran 5. Perhitungan kercernaan protein kasar 

 

Perlakuan Ulangan 
Konsumsi BK 

(g) 

PK Pakan 

(%) 

BK Ekskreta 

(g) 

PK Ekskreta 

(%) 

KcPK 

(%) 

P0 

U1 171,98  16,45  50,96  17,31  68,82  

U2 166,50  16,45  55,26  17,09  65,52  

U3 171,38  16,45  59,90  16,95  63,99  

U4 172,01  16,45  54,32  17,20  66,98  

U5 171,72  16,45  52,64  17,14  68,06  

P1 

U1 178,50  21,40  46,10  22,38  72,99  

U2 177,49  21,40  48,35  22,94  70,80  

U3 176,50  21,40  49,72  25,28  66,72  

U4 176,28  21,40  49,23  25,33  66,94  

U5 171,73  21,40  43,91  23,98  71,35  

P2 

U1 178,06  22,43  43,30  29,93  67,55  

U2 176,20  22,43  46,62  27,70  67,32  

U3 173,36  22,43  44,93  25,52  70,51  

U4 177,39  22,43  35,60  26,05  76,69  

U5 176,08  22,43  45,66  27,30  68,44  

P3 

U1 172,18  20,96  48,53  21,91  70,54  

U2 174,47  20,96  48,16  21,99  71,04  

U3 178,10  20,96  49,10  25,42  66,56  

U4 175,94  20,96  45,91  22,63  71,83  

U5 175,16  20,96  47,78  22,99  70,08  

P4 

U1 173,09  19,77  39,29  22,36  74,33  

U2 176,25  19,77  47,58  19,81  72,95  

U3 176,88  19,77  54,26  23,51  63,52  

U4 177,24  19,77  50,11  25,66  63,30  

U5 173,93  19,77  48,30  22,84  67,92  

 

KcPK 
= 

(konsumsi BK (g) x PK pakan (%)) - (BK Ekskreta (g) x PK ekskreta (%)) 
x 100 % 

 konsumsi BK (g) x PK pakan (%) 

 
= 

(171,98 x 16,45) - (50,96 x 17,31) 
x 100 % 

 171,98 x 16,45 

 
= 

2.829,07 - 882,12 
x 100 % 

 2.829,07 

 
= 

1.946,95 
x 100 % 

 2.829,07 

 = 68,82 %   
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Lampiran 6. Analisis sidik ragam kecernaan protein kasar (%) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rataan 
 

1 2 3 4 5 SD 

0 68,82  65,52  63,99  66,98  68,06  333,37  66,67  1,95  

1 72,99  70,80  66,72  66,94  71,35  348,80  69,76  2,79  

2 67,55  67,32  70,51  76,69  68,44  350,51  70,10  3,89  

3 70,54  71,04  66,56  71,83  70,08  350,05  70,01  2,03  

4 74,33  72,95  63,52  63,30  67,92  342,02  68,40  5,15  

Total (Σ)      1.724,75    

 

Faktor Koreksi (FK):  

FK 
= 

(Σ)
2
 

 t x r  

 
= 

(1.724,75)
2
 

 5 x 5 

 
= 

2.974.762,56 

 25  

 = 118.990,50  

 

JKtotal = 
 

- FK 

 = {(68,82)
2 
+ (65,52)

2 
+ (63,99)

2 
+ ...

 
+ (63,50)

2 
+ (63,34)

2 
+ (67,92)

2 
 - 118.990,50  

 = 118.262,85  - 118.990,50 
 = 272,35   

 

 
JKperlakuan 

=  - FK 

 
 

= 
{(333,37

2
 + 348,80

2
 + 350,51

2
 + 350,05

2
 + 342,02)} 

- 118.990,50 
 5 
 

= 
595.166,94  

- 118.990,50 
 5 

 = 119.033,39  - 118.990,50 
 = 42,89   

 

JKgalat = JKtotal - JKperlakuan 

 = 272,35 - 42,89 
 = 229,46 

 

KTperlakuan = 
JKperlakuan 

 dbperlakuan 

 
= 

42,89 

 4 

 = 10,72 
 

KTgalat = 
JKgalat 

dbgalat 

 
= 

229,46 

 20 

 = 11,47 
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Fhitung = 
KTperlakuan 

KTgalat 

 
= 

10,72 

 11,47 
 = 0,93 

 

 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0.01 

Perlakuan 4 42,89  10,72  0,93 2,87  4,43  

Galat 20 229,46  11,47    

Total 24      

 

Kesimpulan: Fhitung < F0.05 (Pemberian berbagai macam pakan komersial berbeda tidak nyata 

terhadap kecernaan protein ayam pedaging (P>0.05)). 
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Lampiran 7. Perhitungan energi metabolis semu (AME) 

 

  
Konsumsi BK 

(g) 
GE Pakan 
(Kkal/kg) 

BK Ekskreta 
(g) 

GE Ekskreta 
(Kkal/kg) 

AME 
(%) 

P0 

U1 171,98  3.696,90  50,96  2.256,88  3.028,16  

U2 166,50  3.696,90  55,26  2.147,48  2.984,17  

U3 171,38  3.696,90  59,90  2.067,94  2.974,12  
U4 172,01  3.696,90  54,32  2.220,97  2.995,53  
U5 171,72  3.696,90  52,64  2.173,32  3.030,68  

P1 

U1 178,50  3.635,11  46,10  2.256,15  3.052,43  
U2 177,49  3.635,11  48,35  1.331,57  3.272,38  
U3 176,50  3.635,11  49,72  2.037,88  3.061,04  

U4 176,28  3.635,11  49,23  2.218,95  3.015,42  

U5 171,73  3.635,11  43,91  1.961,14  3.133,66  

P2 

U1 178,06  3.983,90  43,30  3.477,31  3.138,30  
U2 176,20  3.983,90  46,62  3.156,66  3.148,69  
U3 173,36  3.983,90  44,93  3.371,65  3.110,06  
U4 177,39  3.983,90  35,60  3.784,39  3.224,42  
U5 176,08  3.983,90  45,66  3.447,50  3.089,92  

P3 

U1 172,18  3.905,71  48,53  2.861,02  3.099,31  

U2 174,47  3.905,71  48,16  2.543,73  3.203,55  
U3 178,10  3.905,71  49,10  2.834,76  3.124,20  
U4 175,94  3.905,71  45,91  3.131,35  3.088,61  
U5 175,16  3.905,71  47,78  2.842,72  3.130,28  

P4 

U1 173,09  3.886,85  39,29  2.988,86  3.208,40  
U2 176,25  3.886,85  47,58  3.100,21  3.049,93  

U3 176,88  3.886,85  54,26  3.173,21  2.913,43  

U4 177,24  3.886,85  50,11  2.651,21  3.137,29  
U5 173,93  3.886,85  48,30  2.978,37  3.059,76  

 

 

AME 
= 

(konsumsi BK (g) x GE pakan (Kkal/kg)) - (BK ekskreta (g) x GE ekskreta (Kkal/kg)) 

konsumsi BK (g) 
 

= 
(171,98 x 3.696,9) - (50,96 x 2.256,88) 

 171,98 

 
= 

635.792,87 - 115.010,6 

 171,98 
 

= 
520.782,27 

 171,98 

 = 3.028,16 Kkal/kg 
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Lampiran 8. Analisis sidik ragam energi metabolis semu/AME (Kkal/kg) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rataan SD 
1 2 3 4 5 

0 3.028,16  2.984,17  2.974,12  2.995,53  3.030,68  15.012,66  3.002,53  25,70  

1 3.052,43  3.272,38  3.061,04  3.015,42  3.133,66  15.534,93  3.106,99  101,90  

2 3.138,30  3.148,69  3.110,06  3.224,42  3.089,92  15.711,39  3.142,28  51,44  

3 3.099,31  3.203,55  3.124,20  3.088,61  3.130,28  15.645,95  3.129,19  44,99  

4 3.208,40  3.049,93  2.913,43  3.137,29  3.059,76  15.368,81  3.073,76  110,27  

Total      77.273,74    

 

Faktor Koreksi (FK):  

FK 
= 

(Σ)
2
 

 t x r  

 
= 

(77.273,74)
2
 

 5 x 5 

 
= 

5.971.230.893,59 

 25  

 = 238.849.235,74 

 

JKtotal = 
 

- FK 

 = 
{(3.028,16)

2 
+ (2.984,17)

2 
+ (2.974,12)

2 
+... + (2.913,43)

2 
+ 

(3.137,29)
2 
+ (3.059,76)

2 
 

- 238.849.235,74  

 = 239.023.064,83 - 238.849.235,74 

 = 173.829,09   

 
 

JKperlakuan 

=  - FK 
 

 

= 

{(15.012,66
2
 + 15.534,93

2
 + 15.711,39

2
 + 15.645,95

2
 + 

15.368,81
2
)} 

- 238.849.235,74 

 5 

 
= 

1,194,557,858.33  
- 238.849.235,74 

 5 

 = 238,911,571.67  - 238.849.235,74 

 = 62.335,93   
 

JKgalat = JKtotal - JKperlakuan 

 = 173.829,09 - 62.335,93 

 = 111.493,16 
 

KTperlakuan = 
JKperlakuan 

 dbperlakuan 
 

= 
62.335,93 

 4 

 = 15.583,98 
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KTgalat = 
JKgalat 

dbgalat 

 
= 

111.493,16 

 20 

 = 5.574,66 

 

Fhitung = 
KTperlakuan 

KTgalat 

 
= 

15.583,98 

 5.574,66 
 = 2,80 

 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0.01 

Perlakuan 4 62.335,93  15.583,98  2,80  2,87  4,43  

Galat 20 111.493,16  5.574,66     

Total 24      

 

Kesimpulan: Fhitung < F0.05 (Pemberian berbagai macam pakan komersial berbeda tidak nyata 
terhadap kecernaan energi metabolis semu (AME) ayam pedaging (P>0.05)). 
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Lampiran 9. Perhitungan energi metabolis semu terkoreksi N (AMEn) 

 

 

AMEn 
= 

(konsumsi BK (g) x GE pakan (Kkal/kg) - (BK ekskreta (g) x GE ekskreta (Kkal/kg)) 

konsumsi BK (g) - (8,73 x retensi N) 

 
= 

(171,98 x 3.696,90) - (50,96 x 2.256,88) 

 171,98 - (8,73 x 3,11) 

 
= 

635.792,86 - 115.010,6 

 171,98 - 27,15 

 
= 

520.382,26 

 144,83 

 = 3.593,06 Kkal/kg 
 

  
Konsumsi BK 

(g) 
GE Pakan 
(Kkal/kg) 

N 
Pakan 

BK Ekskreta 
(g) 

GE Ekskreta 
(Kkal/kg) 

N 
Ekskreta 

Retensi 
N 

AMEn 
(%) 

P0 

U1 171,98  3.696,90  2,63  50,96  2.256,88  2,77  3,11  3.001,01  

U2 166,50  3.696,90  2,63  55,26  2.147,48  2,73  2,87  2.959,11  

U3 171,38  3.696,90  2,63  59,90  2.067,94  2,71  2,88  2.948,98  

U4 172,01  3.696,90  2,63  54,32  2.220,97  2,75  3,03  2.969,08  

U5 171,72  3.696,90  2,63  52,64  2.173,32  2,74  3,07  3.003,88  

P1 

U1 178,50  3.635,11  3,42  46,10  2.256,15  3,58  4,45  3.013,58  

U2 177,49  3.635,11  3,42  48,35  1.331,57  3,67  4,30  3.234,84  

U3 176,50  3.635,11  3,42  49,72  2.037,88  4,04  4,03  3.025,86  

U4 176,28  3.635,11  3,42  49,23  2.218,95  4,05  4,03  2.980,24  

U5 171,73  3.635,11  3,42  43,91  1.961,14  3,84  4,19  3.097,08  

P2 

U1 178,06  3.983,90  3,59  43,30  3.477,31  4,79  4,32  3.100,59  

U2 176,20  3.983,90  3,59  46,62  3.156,66  4,43  4,26  3.111,50  

U3 173,36  3.983,90  3,59  44,93  3.371,65  4,08  4,39  3.071,74  

U4 177,39  3.983,90  3,59  35,60  3.784,39  4,17  4,88  3.181,82  

U5 176,08  3.983,90  3,59  45,66  3.447,50  4,37  4,33  3.052,11  

P3 

U1 172,18  3.905,71  3,35  48,53  2.861,02  3,51  4,06  3.063,87  

U2 174,47  3.905,71  3,35  48,16  2.543,73  3,52  4,15  3.167,32  

U3 178,10  3.905,71  3,35  49,10  2.834,76  4,07  3,97  3.089,54  

U4 175,94  3.905,71  3,35  45,91  3.131,35  3,62  4,23  3.051,68  

U5 175,16  3.905,71  3,35  47,78  2.842,72  3,68  4,11  3.094,39  

P4 

U1 173,09  3.886,85  3,16  39,29  2.988,86  3,58  4,06  3.172,96  

U2 176,25  3.886,85  3,16  47,58  3.100,21  3,17  4,06  3.014,48  

U3 176,88  3.886,85  3,16  54,26  3.173,21  3,76  3,55  2.882,44  

U4 177,24  3.886,85  3,16  50,11  2.651,21  4,11  3,54  3.106,39  

U5 173,93  3.886,85  3,16  48,30  2.978,37  3,65  3,73  3.027,20  
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Lampiran 10. Analisis sidik ragam energi metabolis semu terkoreksi N/AMEn (Kkal/kg) 

 

 
Faktor Koreksi (FK):  

FK 
= 

(Σ)
2
 

 t x r  

 
= 

(76.421,69)
2
 

 5 x 5 

 
= 

5.840.274.702,46  

 25  

 = 233.610.988,10 
 

JKtotal = 
 

- FK 

 = 
{(3.001,01)

2 
+ (2.959,11)

2 
+ (2.948,98)

2 
+ ... + (2.882,44)

2 
+ 

(3.106,39)
2 
+ (3.027,2)

2 
 

- 233.610.988,10 

 = 233,772,353.23  - 233.610.988,10 
 = 161.365,13   

 

 

JKperlakuan 

=  - FK 
 

 
= 

{(14.882,06
2
 + 15.351,6

2
 + 15.517,76

2
 + 15.466,8

2
 + 15.203,47)} 

- 233.610.988,10 
 5 
 

= 
1,168,315,610.10  

- 233.610.988,10 
 5 

 = 233,663,122.02  - 233.610.988,10 

 = 52.133,92   
 

JKgalat = JKtotal - JKperlakuan 

 = 161.365,13 - 52.133,9 
 = 109.231,21 

 

KTperlakuan = 
JKperlakuan 

 dbperlakuan 
 

= 
52.133,92 

 4 

 = 13.033,48 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rataan SD 
1 2 3 4 5 

0 3.001,01  2.959,11  2.948,98  2.969,08  3.003,88  14.882,06  2.976,41  24,83  

1 3.013,58  3.234,84  3.025,86  2.980,24  3.097,08  15.351,60  3.070,32  101,36  

2 3.100,59  3.111,50  3.071,74  3.181,82  3.052,11  15.517,76  3.103,55  49,64  

3 3.063,87  3.167,32  3.089,54  3.051,68  3.094,39  15.466,80  3.093,36  44,98  

4 3.172,96  3.014,48  2.882,44  3.106,39  3.027,20  15.203,47  3.040,69  109,23  

Total      76.421,69    
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KTgalat = 
JKgalat 

dbgalat 

 
= 

109.231,21 

 20 

 = 5.461,56 

 

Fhitung = 
KTperlakuan 

KTgalat 

 
= 

13.033,48 

 5.461,56 
 = 2,39 

 

 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0.01 

Perlakuan 4 52.133,92  13.033,48  2,39  2,87  4,43  

Galat 20 109.231,21  5.461,56     

Total 24      

 
Kesimpulan: Fhitung < F0.05 (Pemberian berbagai macam pakan komersial berbeda tidak nyata 

terhadap kecernaan energi metabolis terkoreksi N (AMEn) ayam pedaging (P>0.05)). 

 

 


