
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia, penyediaan daging masih belum cukup 

memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Daging 

merupakan salah satu hasil ternak yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya 

protein hewani (Susanto, 2014).Daging dapat di peroleh 

dari segala jenis ternak seperti ayam, kambing dan sapi. 

Daging ayam menjadi  salah satu protein hewani yang  

yang paling banyak dimanfaatkan, hal ini dilihat dari 

tahun 2015 dan 2016 konsumsi produk peternakan 

khususnya daging yang paling tinggi yaitu pada komoditi 

ayam pedaging dengan presentase 4,797% dan 5,110% 

(Anonim,2016) dengan adanya peningkatan konsumsi 

protein hewani perlu dilakukan peningkatan produksi 

ayam pedaging yang efisien. 

Ayam pedagingadalahsalahsatu  sumber protein  

hewani  yang  murah, dibandingkan dengan daging yang 

lain. Keunggulan ayam pedaging adalah pertumbuhannya 

yang sangat cepat, sehingga dapat dijual sebelum usia 5 

minggu, dengan bobot rata-rata 1,5 kg. Ayam pedaging 

sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging 

(Situmorang, dkk. 2013). Peningkatannilai efisisensi 

produksi ayam pedaging dapat dilakukan melalui 

perbaikan mutu genetik, kandungan nutrisi ransum, 

control terhadap penyakit. Salah satu faktor yang 

menentukan efisien tidaknya produksi ternak adalah 

jumlah pakan yang dikonsumsi untuk memproduksi satu 

kilogram berat badan, semakin kecil rasionya berarti 

semakin efisien produksi ternak tersebut. 



2 
 

Pakan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan 

ayam pedaging karena nutrisi yang terdapat dalam pakan 

akan memacu pertumbuhan ayam pedaging dalam waktu 

yang efisien serta memiliki kualitas daging yang baik 

untuk dikonsumsi. Pakan menjadi salah satu faktor 

produktifitas ayam pedaging yang akan mempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan ternak sehingga 

berdampak pada kondisi ekonomi peternak, oleh karena 

itu perlu diperhatikan pemberian pakan dalam jumlah dan 

frekuensi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam pedaging. 

Aditif pakan merupakan bahan pakan tambahan yang 

diberikan kepada ternak melalui pencampuran pakan. 

Bahan tersebut merupakan pakan pelengkap yang bukan 

zat makanan. Penambahan aditif pakan dalam pakan 

bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan ternak yang 

optimal. Aditif pakan ada 2 jenis yaitu aditif pakan alami 

dan sintetis (Wahju, 2004). Pemberian antibiotik sebagai 

aditif pakan mulai banyak memberikan masalah yang 

serius terhadap kualitas daging yang semakin menurun 

dengan adanya residu antibiotik yang terkandung dalam 

karkas ternak yang akhirnya meningkatkan prevalensi 

kasus penyakit infeksi yang resisten terhadap antibiotik 

pada manusia yang memeiliki banyak dampak negatif bagi 

kesehatan yaitu reaksi alergi, toksisitas, mempengaruhi 

flora usus, respon imun, dan resistensi terhadap 

mikroorganisme, sehingga bahan aditif yang digunakan 

lebih banyak diarahkan pada bahan-bahan herbal alami 

yang tidak membahayakan kesehatan ternak dan manusia 

yang mengkonsumsi hasil peternakan (Etikaningrum dan 

Iwantoro 2017). Berawal dari data tentang khasiat 

tumbuhan obat yang secara tradisional telah lama dikenal 

untuk pencegahan penyakit pada manusia dan juga aneka 
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khasiatnya, maka tumbuhan obat diyakini dapat juga 

digunakan sebagai aditif pakan alami bagi ternak. 

Tanaman obat dapat digunakan sebagai aditif pakan. 

Tanaman rempah-rempah merupakan salah satu yang 

dapat digunakan sebagai aditif pakan (Ulfa, 2006). 

Kunyit (Curcuma domestica, Val) merupakan 

tanaman tradisional yang sudah dikenal luas dan sudah 

lama digunakan oleh masyarakat. kunyit dapat 

meningkatkan kerja organ pencernaan unggas,karena 

kunyit memiliki fungsi merangsangdinding kantong 

empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang 

keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim 

amilase, lipase dan protease yang berguna untuk 

meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 

karbohidrat, lemak dan protein, senyawa utama yang 

terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid dan minyak 

atsiri (Nova,dkk. 2015). Kunyit memiliki banyak manfaat 

seperti bahan pengawet makanan dan sebagai pewarna 

alami makanan.Kunyit  adalah  salah  satu  jenis  rempah-

rempah  yang  banyak  digunakan sebagai bumbu dalam 

berbagai jenis masakan. Kunyit memiliki  nama  latin 

Curcuma domestica Val.Kunyit termasuk salah satu suku 

tanaman temu-temuan (Zingiberaceae). Khasiat kunyit 

diantaranya sebagai antioksidan dan antibakteri (Said, 

2003).Secara in vitro, membuktikan bahwa senyawa aktif 

dalam  rimpang kunyit mampu menghambat pertumbuhan 

jamur, virus, dan  bakteri baik Gram positif maupun Gram 

negatif,  seperti Escheria coli dan Staphylococcus aureus,   

karena kunyit mengandung berbagai senyawa diantaranya 

adalah kurkumin dan minyak  atsiri (Said, 2001).  

Penambahan probiotik pada pakan sebagai zat additif 

dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 
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pertumbuhan. Probiotik adalah jasad renik nonpatogen 

yang apabila dikonsumsi dalam jumlah cukup dapat 

memberi manfaat bagi kesehatan dan fisiologi  tubuh. 

Probiotik akan mempengaruhi fungsi fisiologi usus secara 

langsung maupun secara tidak langsung dengan cara 

memodulasi mikroflora usus dan sistem imun mukosa 

terutama mukosa saluran cerna (Astuti,dkk. 

2015).Probiotik  dapat  mengandung satu atau  sejumlah 

strain  mikroorganisme, dalam bentuk powder, tablet,  

granula atau pasta dan dapat diberikan kepada ternak 

secara langsung melalui mulut atau  dicampur dengan air 

maupun pakan. Probiotik efektik jika dapat bertahan 

dengan baik dalam bebrapa kondisi lingkungan dan tetap 

hidup dalam beberapa bentuk kemasan.Fungsi probiotik 

samadengan antibiotik yaitu meningkatkan kekebalan. 

Perbedaannya adalah antibiotik merupakan zat kimia yang 

diserap di dalam usus, yang dapat menimbulkan residu 

dalam jaringan dan dapat menyebabkan adanya mutasi 

mikroorganisme, sedangkan probiotik merupakan 

mikroorganisme hidup, tanpa menyebabkan residu dan 

mutasi, karena kerjanya hanya mendesak mikroorganisme 

patogen keluar dari dalam tubuh (Daud, 2005). 

Kunyit dan probiotik dapat diaplikasikan sebagai 

bahan tambahan dalam pakan, akan tetapi harus dalam 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk 

meningkatkan produktifitas ayam pedaging. Penambahan 

tepung kunyit dan probiotik dalam pakan ini diharapkan 

dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 

pedaging.Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh penambahan tepung kunyit 

(Curcuma domestica Val) dan probiotik terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat 

permasalahan yaitu bagaimana pengaruh penggunaan 

tepung kunyit dan probiotik dalam pakan serta berapa 

level penggunaan tepung kunyit dan probiotik yang baik 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Efek dari penggunaan tepung kunyit dan probiotik 

yang di tambahkan ke dalam pakan terhadap 

penampilan produksi dari ayam pedaging.  

2. Level penggunaan sari kunyit dan probiotik dalam 

pakan yang tepat untuk meningkatkan penampilan 

produksi ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan   

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian selanjutnya untuk mengkaji 

lebih spesifik mengenai pengaruh penggunaan kunyit 

dan probitik terhadap ayam pedaging. 

2. Sebagai bahan tambahan informasi kepada masyarakat 

yang belum memahami tentang penggunaan dan 

manfaat dari kunyit dan probiotik terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging ayam merupakan salah satu produk peternakan 

yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein 

hewani dan paling banyak dikonsumsi di Indonesia.Ayam 

pedaging merupakan sumber protein yang sangat baik dan 

banyak diminati karena kandungan gizi didalamnya, harga 

terjangkau dan mudah didapatkan.Ayam pedaging adalah 
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ayam yang dihasilkan dari seleksi sistematis yang   dapat 

tumbuh dan mencapai bobot badan tertentu dalam waktu 

relatif singkat (Kurniawan, dkk. 2017).Produktifitas ayam 

pedaging sangat dipengaruhi oleh pakan yang di 

konsumsi, dimana kandungan nutrisi didalamnya harus 

seimbang sesuia dengan kebutuhan hidup ayam pedaging. 

Pakan adalah salah satu komponen penting bagi 

pertumbuhan, karena hewan memerlukan nutrisi untuk 

memenuhi proses fisiologis dalam kehidupannya. 

Pemenuhan nutrisi yang tepat baik secara kualitatif dan 

kuantitatif diperlukan untuk meningkatkan hasil 

metabolisme yang dapat menunjang perkembangan dan 

pertumbuhan hewan, dalam usaha peternakan pakan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemeliharan 

ayam pedaging karena biaya yang digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan pakan mencapai 60 -70% dari total 

biaya produksi.Penggunaan aditif dalam pakan menjadi 

salah satu alternatif untuk menekan biaya produksi. Aditif 

pakan merupakan suatu elemen yang ditambahkan ke 

dalam pakan untuk memacu pertumbuhan atau 

meningkatkan produktifitas ternak dan efisiensi pakan 

(Sinurat, dkk. 2003) 

Kunyit (Curcuma domesticaVal) merupakan tanaman 

tradisional yang sudah dikenal luas dan sudah lama 

digunakan oleh masyarakat. kunyit dapat meningkatkan 

kerja organ pencernaan unggas,karena kunyit memiliki 

fungsi merangsangdinding kantong empedu mengeluarkan 

cairan empedudan merangsang keluarnya getah pankreas 

yang mengandung enzim amilase, lipase dan protease 

yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan 

pakan seperti karbohidrat, lemak dan protein, senyawa 

utama yang terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid 



7 
 

dan minyak atsiri (Nova, dkk. 2015). kurkuminoid dalam 

kunyit, mempunyai khasiat anti bakteri yang dapat 

meningkatkan proses pencernaan dengan membunuh 

bakteri yang merugikan serta merangsang dinding kantong 

empedu untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga 

dapat memperlancar metabolisme lemak. Mekanisme 

kurkumin dan minyak atsiri dapat meningkatkan nafsu 

makan ternak dengan mempercepat proses pengosongan 

isi lambung (Purwanti, 2008). Hasil penelitian Hanan 

(2015) menjelaskan bahwa efek penambahan berbagai 

jenis bubuk kunyit terhadap bobot badan hidup 

menunjukkan bahwa unggas yang mengkonsumsi 0,2% 

dan 0,4% tepung kunyit memiliki bobot badan akhir yang 

lebih tinggi (P <0,05) hal ini diduga karena adanya 

kandungan kurkumin yang meningkatkan kinerja 

pertumbuhan ayam pedaging serta aktifitas antioksidan 

yang tinggi. Penggunaan kunyit sebagai feed additive 

herbal aman untuk digunakan karena tidak meninggalkan 

residu, selain itu juga dapat dikombinasikan dengan 

probiotik. 

Probiotik adalah mikroorganisme hidup di dalam 

bahan makanan dimana saat diambil pada kadar tertentu 

sebagai nutrisi, menyediakan penyeimbangan 

(equilibration) flora usus, dan karena itu memiliki efek 

positif terhadap kesehatan tubuh. Probiotik dipilih dari 

strains yang paling bermanfaat untuk bakteri usus, yaitu 

bakteri dari genus Bifidobacterium, 

Lactobacillus(Anurogo, 2014).  Probiotik dapat 

mengandung satu atau beberapa strain mikroorganisme 

dalam bebarapa bentuk seperti tepung, tablet, granula atau 

pasta yang dapat diberikan kepada ternak melalui mulut 

atau dicampur dengan air mauoun pakan. Penggunaan 
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probiotik dalam pakan tidak menimbulkan efek samping, 

namun pada pada beberapa jenis probiotik dapat 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

produktivitas ayam, selain itu probiotik sendiri merupakan 

produk ramah lingkungan dan dapat dibuat dengan biaya 

yang relatif murah (Gunawan dan Sundari, 

2003).Penambahan probiotik 0,6 v/w ini telah cukup untuk 

bekerja dengan baik pada saluran pencernaan ayam 

sehingga konsumsi pakannya menjadi lebih rendah, ini 

disebabkan meningkatnya konsentrasi probiotik yang 

ditambahkan. Semakin tinggi konsentrasi probiotik yang 

diberikan maka semakin tinggi bakteri yang terkandung di 

dalamnya maka ternak akansemakin efisien dalam 

mengkonsumsi pakan. Hal ini karena terjadi penambahan 

jumlah populasi mikroba yang menguntungkan bagi 

ternak, mencegah berkembangnya mikroba yang 

merugikan dalam saluran pencernaan sehingga dapat 

meningkatkan pencernaan makanan, dengan demikian 

pemberian probiotik dapat mengefisienkan konsumsi 

pakan (Astuti, dkk. 2015) 

Penggunanaan kunyit dan probiotik dapat 

dikombinasikan dalam pakan karena keduanya memiliki 

funggsi untuk meningkatkan produktifitas ayam pedaging. 

Ayam pedaging yang telah diberi pakan dengan 

penambahan kunyit dan probiotik tersebut diharapkan 

akan meningkatkan produktifitas ayam pedaging yang 

dapat diketahui melalui konsumsi pakan yang tingggi dan 

diikuti dengan pertumbuhan bobot badan yang tinggi pula 

serta dapat menurunkan feed convertion ratio (FCR) dan 

mortalitas.Alur kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1.  Kerangka Pikir 

1.6 Hipotesis 

Ayam pedaging adalah ayam yang dihasilkan 

dari seleksi sistematis yang   dapat tumbuh dan 

mencapai bobot badan tertentu dalam waktu 

relatif singkat (Kurniawan, dkk. 2017) 

Penambahan tepung  kunyit dan 

probiotik ke dalam pakan 

PBB 

 

FCR Mortalitas 

Kunyit merupakan tanaman temu-

temuan yang memiliki kandungan      

kurkumin dan minyak atsiri sebagai  

antioksidan, antikanker, anti tumor 

dan anti mikroba (Anonim, 2013) 

Probiotik adalah suplemen makanan 

dari mikroba hidup yang memiliki 

efek menguntungkan bagi 

kesehatan inang (Anurogo, 2014) 

Penampilan Produksi 

Konsumsi Pakan 

Ayam pedaging produktifitas tinggi 

dan berkualitas baik 

Perbaikan mutu pakan dengan penambahan 

feed additif untuk meningkatkan 

pertumbuhan daging yang efisien 
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Penambahan tepung kunyit dan probiotik ke dalam 

pakan dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 

pedaging  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kunyit (Curcuma domestica Val.) 

Kunyit (Curcuma domesticaVal.) merupakan tanaman 

tradisional yang sudah dikenal  luas dan sudah lama 

digunakan oleh masyarakat. Kurkumin dilaporkan 

mempunyai aktivitas  multiseluler karena dapat menangkal 

dan mengurangi risiko beragam penyakit antara lain 

antiproliferasi dan antioksidan dengan menghambat 97,3% 

aktivitas peroxidase lipid seluler, mengikat berbagai jenis 

protein sel dan menghambat aktivitas enzim kinase, 

pengaturan aktivitas faktor transkripsi seluler, ekspresi 

enzim inflamasi, sitokin, adesi molekul, penurunan siklin 

D1, siklin E dan mekanisme peningkatan ekspresi gen 

p21, p27 dan p53 dalam proses karsinogenesis (Muniroh, 

dkk. 2010).Anonim(2008) mengklasifikasikan tanaman 

kunyit sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Spesies  : Curcuma domestica Val. 
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Gambar 2.Curcuma domestica Val. 

Habitus berupa semak dengan tinggi ±70 cm. Batang 

semu, tegak, bulat, membentuk rimpang.Berwarna hijau 

kekuningan.Daun tunggal, berbentuk lanset 

memanjang.Helai daun tiga sampai delapan.Ujung dan 

pangkal daun runcing, tepi rata, panjang 20-40 cm, lebar 

8-12 cm. Pertulangan daun menyirip.Daun berwarna hijau 

pucat.Bunga majemuk, berambut, bersisik.Panjang tangkai 

16-40 cm. Panjang mahkota ±3 cm, lebar ±1 cm, berwarna 

kuning.Kelopak silindris, bercangap tiga, tipis dan 

berwarna ungu.Pangkal daun pelindung putih.Akar berupa 

akar serabut dan berwarna coklat muda (Anonim, 

2008).Bagian terpenting dalam pemanfaatan kunyit adalah 

rimpangnya.Kandungan utama di dalam rimpang kunyit 

terdiri dari minyak atsiri, kurkumin, resin, oleoresin, 

desmetoksikurkumin, dan bidesmetoksikurkumin, damar, 

gom, lemak, protein, kalsium, fosfor dan besi (Rahardjo 

dan Rostiana, 2005). 

Rimpang kunyit mengandung berbagai zat aktif 

diantaranya minyak atsiri yang terdiri atas monoterpen dan 

seskuiterpen dan kurkuminoid, protein, fosfor, kalium, 

besi dan vitamin C (Himawan, dkk. 2012).Senyawa utama 

yang terkandung dalam rimpangkunyit adalah 
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kurkuminioid dan minyak atsiri.Kandungan kurkuminoid 

berkisar antar 3-5% yang terdiri dari kurkumin dan 

turunannya yaitu demetoksikurmin dan 

bisdemetoksikutkumin. Kandungan minyak atsiri berkisar 

antara 2,5-6% yang terdiri dari komponen artumeron, alfa 

dan betatumeron, tumerol, alfa atlanton, beta kariofilen, 

dan linalol. Selain kurkuminoid dan minyak atsiri rimpang 

kunyit mengandung senyawa lain seperti pati, lemak, 

protein, kamfer, resin, damar, gom, kalsium fosfor, dan zat 

besi (Hartati, 2013) 

Kunyit merupakan tanaman yang dapat digunakan 

sebagai aditif pakan golongan fitobiotik pada ayam 

broiler.Kunyit diketahui memiliki efek imunomodulator 

sehingga dapat membantu mengoptimalkan kondisi 

kesehatan ayam broiler.Kandungan minyak atsiri tanaman 

kunyit juga diketahui memiliki aktivitas antibakteri 

sehingga membantu meningkatkan daya tahan tubuh 

ternak terhadap serangan bakteri patogen (Chattopadhyay 

et al. 2004).Kumari et al. (2007) mengemukakan bahwa 

penggunaan tepung kunyit dalam jangka panjang (selama 

6 minggu) sebanyak 1 g/kg pakan dapat memperbaiki 

konsumsi pakan dan konversi pakan tanpa menimbulkan 

pengaruh negatif terhadap kesehatan ayam pedaging. 

Ekstrak kunyit dapat meningkatkan laju metabolisme yang 

ditunjukkan dari peningkatan berat badan ayam ini 

sehingga pemanfaatan pakan menjadi lebih efisien, 

walaupun konsumsi pakan tidak berbeda nyata, namun 

tetap menghasilkan bobot badan yang lebih besar pada 

ayam yang diberi perlakuan dengan pemberian ekstrak 

kunyit (Muliani, 2015) 
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2.2. Probiotik 

Istilah “probiotics” diciptakan pada tahun 1950-an 

oleh W. Kollath, sedangkan Lilly dan Stillwell pada tahun 

1965 menggunakan istilah ini untuk bakteri dan spora 

hidup sebagai makanan tambahan pada hewan (animal 

feed supplements) yang membantu membatasi penggunaan 

antibiotik pada ternak. Probiotik adalah mikroorganisme 

hidup di dalam bahan makanan dimana saat diambil pada 

kadartertentu sebagai nutrisi, menyediakan 

penyeimbangan (equilibration) flora usus, dan karena itu 

memiliki efek positif terhadap kesehatan tubuh. Probiotik 

dipilih dari strains yang paling bermanfaat untuk bakteri 

usus, yaitu bakteri dari genus Bifidobacterium, 

Lactobacillus, dan ragi (Anurogo, 2014). Menurut FAO 

dan WHO (2002), mikroorganisme hidup dimana bila 

diberikan di dalam jumlah yang cukup memberikan 

manfaat kesehatan bagi tubuh. 

Mikroorganisme tidak secara keseluruhan dapat 

digolongkan sebagai probiotik. Kriteria mikroorganisme 

ideal yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok 

probiotik adalah:1). Dapat bertahan hidup melalui 

traktusgastrointestinal pada pH rendah dan berhubungan 

dengan empedu, 2).Melekat ke sel-sel epitel usus, 3).Stabil 

terhadap mikroflora usus, 4).Non-pathogenicity, 

5).Bertahan hidup di dalam bahan makanan dan 

berkemungkinan untuk produksi pharmacopoeia 

lyophilized preparations, 6). Multiplikasi cepat, baik 

dengan kolonisasi temporer atau permanen dari traktus 

gastrointestinal, 7).Memiliki spesifikasi probiotik yang 

generik(Widiyaningsih, 2011) 

Probiotik memiliki multiperan dan multifungsi. 

Diantaranya: memiliki aktivitas antimikroba, yaitu: 
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menurunkan pH luminal, mensekresikan peptida 

antimikroba, menghambat invasi bakteri, menghalangi 

pelekatan bakteri di sel-sel epitel. Penguatan fungsi barier, 

berupa: peningkatan produksi mukus dan meninggikan 

integritas barier. Imunomodulasi, maksudnya probiotik 

memiliki efek pada sel-sel epitel, sel-sel dendrit, monosit 

atau makrofag, limfosit (limfosit B, sel-sel Natural Killer, 

sel-sel T, redistribusi sel T) (Anurogo, 2014). Faktor 

utama untuk dipertimbangkan dan dapat mempengaruhi 

kemampuan probiotik untuk bertahan hidup di dalam 

produk-produk makanan atau minuman, diantaranya yaitu 

kondisi fisiologis dari probiotik yang ditambahkan, 

kondisi fisik dan kimiawi dari proses makanan, kondisi 

fisik dari penyimpanan makanan (misal: suhu), komposisi 

kimiawi dari produk (keasaman, kandungan gizi, 

kelembaban, dan oksigen), interaksi dengan komponen-

komponen produk lainnya (penghambat atau protektif). 

Probiotik dapat ditambahkan ke dalam makanan dan 

minuman dengan berbagai macam cara, seperti Campuran 

kering (dry blended) menjadi makanan dan bubuk 

(powders) seperti: formula bayi. dijadikan (dispersed) 

menjadi produk cair atau semiliquid misalnya: jus atau es 

krim dan disuntikkan (inoculated) menjadi produk 

fermentasi seperti: yogurt dan susu terfermentasi 

(Anurogo, 2014). 
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Tabel 1. Berbagai Mikroorganisme Sebagai Probiotik dan  

Produknya 

Probiotik Produk 

Lactobacillus acidophilus susu asam, yogurt, butter 

milk, keju fermentasi 

L. Casei Shirota strain keju, yakult 

L. debruecki ssp. Bulgaricusyyogurt 

L. plantarum krim, roti fermentasi 

L. rhamnosus - 

L. reutri - 

Bifidobacterium adolescent - 

B. bifidum produk susu pilihan 

B. breve, B. infantis, B.Longum,  susu bayi, keju mirip 

cheddar probiotik 

B. lactis  

Saccharomyces boulardi - 

Streptococcus thermophilus - 

Sumber: Anurogo (2014). 

2.3. Ayam Pedaging ( Broiler) 

2.3.1 Klasisifikasi Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah ayam yang sangat efektif 

untuk menghasilkan daging.Karakteristik ayam pedaging 

bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, 

bulu merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur 

rendah.Beberapa bangsa ayam ras pedaging yang 

termasuk dalam kelas inggris yaitu ayam Susex, ayam 

Cornis, ayam Orpington, ayam Australop dan 

Dorking.Bangsa ayam Cornis, terutama ayam white 

Cornis biasanya digunakan sebagai pejantan untuk 

pembentukan ayam ras pedaging. Strain dari ayam 

pedaging sendiri adalah Ayam Arbor Arces, Ayam 

Hubbard, Ayam Lohman dan Ayam Hybro (Susilorini, 
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dkk. 2008). Klasifikasi ayam  menurutSusilorini, dkk 

(2008)  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Aves 

Subclass : Neonithes 

Ordo  : Galliformes 

Genus  : Gallus 

Spesies  : Gallus domesticus 

Ayam pedaging adalah ayam yang dihasilkan dari 

seleksi sistematis sehingga dapat tumbuh dan mencapai 

bobot badan tertentu dalam waktu relatif singkat 

(Kurniawan, dkk. 2017).Ayam pedaging memiliki 

konversi pakan rendah, dapat dipotong pada usia muda 

dan pemeliharaanya relatif singkat (4-6 minggu).Ayam 

pedaging sangat peka terhadap perubahan lingkungan 

pemeliharaan yang dapat mempengaruhi 

produktivitasnya.Perubahan tersebut menyebabkan ternak 

ini mudah mengalami cekaman (stress), yang didefinisikan 

sebagai suatu mekanisme pertahanan tubuh hewan dalam 

menghadapi setiap perubahan–perubahan (stimulus) atau 

situasi tertentu (Zurriyati dan Dahono, 2013). 

Secara umum, unggas merupakan hewan homoitermik 

dimana secara alamiah akan berusaha menstabilkan suhu 

tubuh bila terjadi perubahan dilingkungan, baik suhu yang 

menjadi tinggi maupun rendah. Mekanisme untuk 

mempertahankan suhu dalam kondisi normal inilah yang 

nantinya dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh 

unggas.Secara normal suhu tubuh unggas dalam hal ini 

ayam memiliki rentang dan variasi yang lebih luas bila 

dibandingkan dengan suhu mamalia, hal ini menyebabkan 

tidak adanya nilai absolut untuk suhu tubuh ayam.Rentang 
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batas suhu tubuh normal ayam dewasa adalah 105°F-

107°F (40,6-41,7°C) sedangkan suhu tubuh pada DOC 

yang baru menetas kurang lebih 103,5°F (39,7°C), dan 

meningkat secara pasti setiap harinya sampai dicapai suhu 

yang optimal pada usia tiga minggu. Untuk dapat 

berproduksi dan berkembang dengan baik dan optimal 

maka ayam harus dipelihara dalam kisaran suhu nyaman 

atau comfort zone darilingkungan. Comfort zone untuk 

unggas umumnya berkisar 25-28°C.(Zurriyati dan 

Dahono, 2013). 

Ayam pedaging strain Lohmann memiliki ciri-ciri 

yaitu warna bulu putih, kulit kuning, jengger merah terang 

serta berkaki pendek dan besar. Pemeliharaan dalam 

waktu sekitar 5 minggu dapat mencapai bobot badan hidup 

1,7 kg/ekor (Anonim, 2007). Pemeliharaan ayam ras tipe 

berat untuk pedaging banyak dilakukan karena untuk 

mencapai waktu pemasaran lebih singkat. Ayam pedaging 

mampu membentuk 1 kg daging dalam waktu 30 hari dan 

lebih dari 1,5 kg pada umur 40 hari. Ayam pedaging dapat 

dipanen setelah umurnya mencapai 35-45 hari dengan 

bobot badan berkisar 1,5-2,5 kg. 

2.3.2 Pakan  

 Pakan adalah campuran berbagai macam bahan 

organik dan anorganik yang diberikan kepada ternak untuk 

memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan 

untuk pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi 

(Haryati, 2011).Pakan menjadi salah satu faktor penting 

dalam kelangsungan hiidup ternak, dimana pakan yang 

diberikan harus berkualitas baik.Pemberian pakan 

dilakukan secara adlibitum yaitu pemberian pakan terus 
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menerus, Pakan sendiri harus memiliki daya tarik baik 

secara fisik untuk meningkatkan palatabilitas. Berdasarkan  

bentuknya bahan baku pakan terbagi menjadi 4 yaitu 

bentuk tepung, butiran, serpihan atau bongkahan dan 

berbentuk cair. Umumnya ternak unggas lebih menyukai 

bentuk butiran sesuai dengan bentuk paruhnya. 

 Batasan penggunaan pakan perlu diperhatikan 

mengingat pakan ternak unggas hanya dapat 

mengkonsumsi serat kasar 5-7%.Keseimbangan nutrisi 

menjad hal pokok yang perlu di perhatikan dalam 

pemberian pakan pada ayam pedaging.Pakan  seimbang  

adalah  pakanyang diberikan selama 24 jam yang 

mengandung semua zat nutrien (jumlah dan macam 

nutriennya) dan perbandingan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan tujuan 

pemeliharaan ternak (Badan Litbang Pertanian, 2013). 

Kebutuhan nutrisi ayam pedaging dapat diperhatikan Pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Umur ( Minggu) 

Zat makanan 

 

0-3 3-6 

Kadar Air (%) Maks.14,0 Maks.14,0 

Protein Kasar (%) Min. 19,0 Min. 18,0 

Lemak Kasar (%) Maks. 7,4 Maks. 8,0 

Serat Kasar (%) Maks. 6,0 Maks. 6,0 

Abu (%) Maks. 8,0 Maks. 8,0 

Kalsium (Ca) (%) 0,90-1,20 0,90-1,20 

Fosfor (P) (%) 0,60-1,00 0,60-1,00 

Energi Metabolism 

(EM) (kkal/kg) 

Min. 2900 Min. 2900 

Sumber: SNI (2006) 
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2.4. Konsumsi Pakan 

Pakan merupakan kumpulan bahan makanan yang 

layak dimakan oleh ayam dan telah disusun mengikuti 

aturan tertentu.Aturan ini meliputi nilai kebutuhan gizi 

bagi ayam dan nilai kandungan gizi dari dari bahan 

makanan yang digunakan.Persamaan nilai gizi yang ada 

dalam bahan makanan yang digunakan dengan nilai gizi 

yang dibutuhkan dinamakan teknik penyusunan pakan 

(Uzer, dkk. 2013).Pemberian pakan tidak terbatas 

(adlibitum) sering mengakibatkan konsumsi pakan 

menjadi berlebih, konsumsi pakan yang berlebih dapat 

mengurangi daya cerna saluran pencernaan sehingga 

mengakibatkan konversi pakan menjadi meningkat, selain 

itu pemberian pakan tidak terbatas (adlibitum) juga akan 

mengakibatkan kelebihan energi, yang seterusnya akan 

disimpan dalam bentuk lemak yang terakumulasi dalam 

lemak abdominal (Muharlien, dkk. 2010) 

Ayam pedaging makan hampir sepanjang hari dengan 

selang waktu mematuk makanan lebih lama pada ayam 

yang lebih tua,sedangkan lama mematuk umumnyatetap 

sepanjang masa pertumbuhan yaitu berkisar dari 2,8 

sampai 3,2 menit. Perlakuan pada ayam pedaging dengan 

tanpa pembatasan waktu pemberian pakan aktivitas makan 

lebih banyak dibandingkan ayam pedaging dengan 

perlakuan pembatasan waktu pemberian pakan, sehingga 

energi yang dibutuhkan untuk aktivitas makan juga 

berbeda. Aktivitas makan yang tinggi menyebabkan 

konsumsi pakan akan meningkat akan tetapi kebutuhan 

energi juga meningkat sehingga energi yang digunakan 

untuk pertambahan bobot badan berkurang (Muharlien 

dkk, 2010).Jumlah konsumsi pakan ayam pedaging dapat 

dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Jumlah Konsumsi Pakan Ayam Pedaging 

Umur 

(hari) 

Konsumsi Pakan 

(g/hari/ekor) 

1-7  

8-14  

15-21  

22-29  

30-36  

37-43  

17  

43  

66  

91  

111  

129  

Sumber: Ardana (2009) 

 

2.5. Pertambahan Bobot Badan ( PBB) 

Pertumbuhan mencakup pertambahan dalam bentuk 

jaringan pembangun seperti urat daging, tulang, jantung, 

otak dan semua jaringan tubuh lainnya dalam hal ini tidak 

termasuk penggemukan karena penggemukanmerupakan 

pertambahan dalam bentuk lemak. Pakan yang baik adalah 

pakan yang memiliki kandungan zat pakan yang 

dibutuhkan oleh ternak serta memenuhi kebutuhan hidup 

ternak, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan botbot badan  ternak dipengaruhi oleh pakan 

serta ukuran badan ditentukan oleh sifat keturunan atau 

genetik (Zulfanita, dkk. 2011) Pertambahan berat badan 

kerap kali digunakan sebagai pegangan “produksi” bagi 

peternak dan para ahli.Pertambahan berat badan yang 

diperoleh peternak lebih baik dari standar makaakan 

menguntungkan peternak itu.Perlu diingat bahwa ada bibit 

ayam yang memang pertambahan berat badannya tinggi 

tetapi tingkat konsumsinya juga tinggi, padahal biaya 

untuk ransum adalah yang terbesar dalam suatu 

peternakan (biaya variabel) Oleh karena itu, pertambahan 
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berat badan harus pula dikaitkan dengan konsumsi 

ransumnya. 

Pakan merupakan unsur utama dari total biaya 

produksi dan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam usaha peternakan khususnya ayam. 

Pemilihan bahan pakan yang tepat akan menghasilkan 

pakan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan 

ayam pedaging. Bahan pakan tersebut tidak boleh 

mengandung unsur-unsur yang menjadi pembatas dalam 

penggunaannya yang dapat mempengaruhi performa dari 

pertumbuhan ternak maupun konsumen yang akan 

mengkonsumsi hasil ternak tersebut (Allama, dkk.2012  ) 

2.6.Feed Convertion Ratio (FCR) 

Pakan merupakan bagian terbesar dari sarana produksi 

peternakan dalam proses produksi usaha ternak ayam 

broiler, maka ukuran keberhasilan (prestasi) dalam 

berusaha ternak ayam broiler salah satunya dapat diukur 

dengan besarnya nilai Feed Convertion Ratio (FCR). Feed 

Convertion Ratio (FCR) merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang digunakan dengan jumlah bobot ayam 

broiler yang dihasilkan. Semakin kecil-nilai FCR (faktor 

yang lain sama) menunjukkan kondisi usaha ternak ayam 

broiler semakin baik (Suwarta, 2014).  

 Hasil penelitian (Allama, dkk  2012) menunjukan 

FCR terbaik pada perlakuan P4 dengan konversi pakan 

terendah (2,31±0,07 g/ekor) pada perlakuan dengan 

penggunaan tepung ulat kayu 2 %. Nilai konversi pakan 

yang rendah menunjukkan efisiensi penggunaan pakan 

lebih baik.Hal ini berarti semakin efisien ayam 

mengkonsumsi pakan untuk produksi daging.Jika 

dibandingkan dengan nilai standar FCR maka nilai 
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konversi pakan masih belum baik karena angka konversi 

yang baik adalah di dibawah dua (<2). Ayam pedaging 

yang mempunyai nilai konversi pakan 2,3 berarti untuk 

membentuk 1 kg bobot badan diperlukan pakan sebesar 

2,3 kg 

2.7. Mortalitas 

Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang 

menunjukkan jumlah ayam yang mati selama 

pemeliharaan.Angka mortalitas pada penelitian ini 

menunjukkan angka sebesar 0%. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pakan perlakuan memiliki 

kualitas yang sama dengan pakan kontrol sehingga tidak 

berbeda pengaruhnya terhadap mortalitas(Allama, dkk. 

2012) 

Penyebab kerugian dalam ternak ayam pedaging 

bermacam-macam antara lain tingkat kematian yang 

tinggi, waktu panen yang lama, bobot ayam tidak 

memenuhi standard dan lain-lain. Karena itu peternak 

ayam broiler harus mengetahui secara detail setiap 

langkah dan komponen penentu keberhasilan ternak ayam 

pedaging (Badriyah dan Ubaidillah, 2013) 

Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh faktor diantaranya 

bobot badan, bangsa, tipe ayam, faktor iklim yaitu 

suhu/cuaca pada ayam ketika musim hujan dalam waktu 

yang lama, kondisi cuaca yang tidak normal akan 

mempengaruhi penurunan konsumsi pakan, penurunan 

bobot badandan akhirnya akan menyebabkankematian 

(Risa, dkk. 2014). Kenyamanan lingkungan, suhu, 

brooding yang sesuai akan sangat membantu dalam 

memacu imunitas ayam, sedangkan lingkungan yang 

kurang nyaman lebih sering menyebabkan stres dan 
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dehidrasi yang menyebabkan penekanan terhadap 

terbentuknya imunitas atau biasa disebut sebagai faktor 

imuno supresan. Faktor - faktor penyebab imuno supresan 

akan menyebabkan kegagalan vaksin yang telah 

dimasukkan ke dalam tubuh ayam sehingga daya tahan 

terhadap serangan virus maupun bakteri yang ada di 

lapangan akan lebih mudah, hal ini akan menyebabkan 

kenaikan angka kesakitan dan angka mortalitas ayam di 

kandang(Badriyah dan Ubaidillah, 2013) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Jl Melati, Desa Dadaprejo, 

Kecamatan Junrejo, Kabupaten Malang pada tanggal 22 

November 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ayam Pedaging 

    Penelitian ini menggunakan 100 ekor Day Old 

Chick (DOC) ayam pedaging strain Lohmann yang tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (unsexed) yang dipelihara 

selama 35 hari. Bobot badan rataan dari DOC yang 

digunakan yaitu 36,14±2,99 g/ekor dengan nilai koefisien 

keragaman 8,25%. Data bobot badan dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kandang kelompok dengan ukuran tiap 

petak(panjang70 cmx lebar 70 cmx tinggi 70 cm). 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini tempat 

pakan 20 unit, tempat minum 20 unit, lampu dan 

timbangan analitik 

 

3.2.3 Tepung Kunyit dan Probiotik 

 Tepung kunyit diperoleh dari UPT. Materia Medica 

Batu, dengan harga Rp50.000,00/kg.Pembuatan tepung 

kunyit dilakukan melalui alur yang dapat dilihat pada 

Gambar 4. Probiotik yang digunakan adalahjenis 

Lactobacillus sp. yang mengandung 4,72x10
8
CFU/ml 
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dalam bentuk tepung yang ditambahkan pada pakan ayam 

pedaging. Probiotik (Lactobacillus sp.) bentuk tepung 

diproduksi oleh Sjofjan (2013), dengan harga 

Rp.20.000,00/kg.Prosedur pembuatan probiotik dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 Penambahan tepung kunyit dan probiotik dilakukan 

pada saat penimbangan pakan sesuai dengan kebutuhan 

pakan ayam pedaging pada umur tertentu dan disesuaikan 

dengan perlakuan yang diberikan, dimana persentase 

jumlah kunyit yang diberi dikalikan dengan jumlah pakan 

yang akan diberikan. Penambahan probiotik pun demikian 

sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Pembuatan 

tepung kunyit ( Nova, dkk 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Tepung Kunyit 

 

3.2.4 Pakan dan Minum 

Selama pemeliharaan, pakan yang digunakan 

merupakan pakan lengkap atau feed completeyang 

diproduksi oleh PT. New Hope dengan kode 7501. Pakan 

dengan kode 7501 yaitu pakan yang berupa crumbledan 

diberikan untuk ayam pedaging mulai dari DOC hingga 

berumur 35 hari. Pakan diberikan di nampan dan diberikan 

kunyit diiris tipis-

tipis kemudian 

diangin-anginkan 

selama 2 hari 

Dicuci, kemudian 

ditiriskan lalu 

dikikis kulit 

luarnya  

Tanaman  

herbal kunyit 

Kunyit dihaluskan dengan 

blender dan disaring 

dengan ayakan 

Dioven dengan 

suhu ±50 º̊C 

selama 1 hari 

Tepung kunyit 

sebagai aditif 

pakan 
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secara adlibitum. Pakan   yang   digunakan   merupakan   

pakan   lengkap atau  feed completeyang tersusun atas 

bahan bahan seperti bungkil kedelai, tepung ikan, jagung, 

minyak, kalsium phosphate, vitamin, trace mineral, amino 

acid. Penelitian ini menggunakan penambahan tepung 

kunyit (Curcuma domestica Val.)dan probiotik dalam 

pakan.Air minum diberikan secara adlibitum. 

 

Tabel 4. Kandungan Makanan Pakan Basal Ayam 

Pedaging Umur 8 – 21 hari 

Zat Makanan jumlah (%) 

Kadar Air Max 13.0 

Protein   21-23 

Lemak   Min 5.0 

Serat    Max 5.0 

Abu    Max 7.0 

Calcium    Min 0.9 

Phosphor   Min 0.6 

Sumber : PT. New Hope Jawa Timur 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan lapang dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan, setiap perlakuan diulang 5 

kali dengan total 20 unit percobaan. Faktor penambahan 

tepung  kunyit dan probiotik adalah 4 taraf penambahan, 

yaitu: 

P0 =Pakan basal  

P1 = Pakan  basal + 0,1% tepung kunyit 

P2  =  Pakan  basal   + 0.1%  Probiotik 
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P3 = Pakan basal + 0,05% tepung kunyit + 0,05% 

probiotik 

3.3.2 VariabelPengamatan 

 Variebel  yang akan diamati dalam penelitian ini 

adalah kualitas daging ayam pedaging yang meliputi : 

1. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dapat diketahui melalui jumlah 

pakan yang diberikan di kurangi pakan yang sisa (Uzer, 

dkk. 2013)  

Konsumsi pakan (g) = pakan yang diberikan (g) – 

pakan sisa (g) 

 

2. Pertambahan Bobot Badan 

Ayam ditimbang setiap minggunya untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan yang dihasilkan. 

Bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal 

(Situmorang, 2013): 

PBB (g) = BBakhir (g) – BBawal(g)  

 

3. Feed Convertion Rate (FCR) 

Nilai Konversi pakan atau feed convertion ratio 

(FCR) adalah perbandingan jumlah pakan (kg) yang 

dikonsumsi dengan berat hidup (kg) sampai ayam itu 

dijual. Sehingga semakin kecil angka konversi pakan 

menunjukkan semakin baik efisiensi penggunaan pakan 

(Susinarla, dkk. 2016) 

  FCR=
Jumlah  pakan  selama  pemeliharaan

Total  bobot  ayam
 

 

4. Mortalitas  

Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang 

menunjukkan jumlah ayam yang mati selama 



29 
 

pemeliharaan(Astuti, dkk. 2015). Persentase (%) 

mortalitas dihitung selama masa pemeliharaan selama 

35 hari, jumlah yang mati di bagi jumlah keseluruhan 

dan di kali 100 % 

 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Persiapan Kandang 

 Persiapan kandang dilakukan dengan pembersihan 

kandang dan penyemprotan desinfektan.Selanjutnya 

kandang diberi atap, dinding dan pada bagian dasar 

kandang dialasi dengan sekam.Tempat pakan dan minum 

selanjutnya dicuci hingga bersih lalu dikeringkan. 

Kandang disekat menjadi 20 petak, dalam satu petak diisi 

5 ekor DOC 

 

3.4.2 Pemeliharaan  

Setiap petak kandang diberikan satu tempat pakan 

dan minum, pada setiap petak juga diberi label yang 

berisikan nomor perlakuan dan ulangan.Saat chick in 

dilakukan penimbangan Day Old Chick(DOC), dihitung 

koefisien keragamn bobot badan lalu ditempatkan secara 

acak pada setiap petak.Penerangan kandang menggunakan 

lampu warna putih, dinyalakan saat petang hingga pagi 

hari.Selama fase brooding pemberian pakan 2 kali yaitu 

pagi dan sore, pengecekan pakan dilakukan setiap 3-4 jam 

setelah fase tersebut dilakukan dua kali sehari yaitu pagi 

dan sore. Pakan diberikan  dengan jumlah yang sudah 

ditentukan dengan penambahan perlakuan dan tempat 

minum dibersihkan setiap hari. Dilakukan pemberian 

vaksin pada hari ke-3 melalui tetas mata dan hari ke-

16.Pengumpulan data dilakukan setelah umur 35 hari 
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meliputi konsumsi pakan,pertambahan bobot badan 

(PBB), FCR, dan  mortalitas. 

 

3.5 Metode Koleksi Sampel 

Koleksi sampel dilakukan dengan menimbang 

awalDOC saat datang kemudian setiap minggunya juga 

dilkukan penimbangan sisa pakan dan juga dilakuan 

penimbang setiap satu kali dalam satu minggu untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan, selanjutnya diberi 

label pada kaki, kemudian dihitung FCR dari awal hingga 

pemanenanan, Dihitung juga presentase mortalitas dari 

ayam yang dipelihara selama 35 hari. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian akan 

ditabulasikan dengan menggunakan bantuan program Ms. 

Excel 2010 dan dianalisis dengan metode analisis 

Ragamdari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

memiliki 4 perlakuan dengan masing masing 5 ulangan. 

Uji akan dilanjutkan apabila terjadi Pengaruh nyata pada 

hasil penelitian yang telah dilaksanakandengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. Model matematik untuk Rancangan 

Acak Lengkap adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

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

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

Yij= µ + πi + εij 
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i = Perlakuan (1, 2, 3 dan 4) 

j  = Ulangan (1, 2, 3, 4, dan 5) 

 

3.7  Batasan Istilah 

Ayam pedaging :Jenis ayam jantan ataupun 

strainLohmann yang dipelihara 

secara intensif hingga umur 

sekitar 5 minggu untuk 

menghasilkan produksi daging 

yang optimal 

Day Old Chick (DOC) :Ayam umur 1 hari. 

Adlibitum  :Pemberian pakan atau air  minum 

yang selalu tersedia dan tidak 

ada pembatasan jumlah pakan 

atau air minum yang diberikan 

FCR :Perbandingan jumlah pakan 

dengan bobot badan 

yangdihasilkan selama masa 

pemeliharaan. 

Probiotik : Mikroorganisme nonpatogen 

yang memberikan efek 

menguntungan apabila 

dikonsumsi dalam jumlah 

tertentu. 

Pakan  :Pakan jadi yang siap diberikan 

pada ternak yang diberikan 

pada ternak yang disusun dari 

berbagai jenis bahan pakan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh dari penambahan tepung kunyit 

(Curcuma domestica val.) dan probiotik terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, feed 

convertion rate, pertambahan bobot badan, dan mortalitas. 

Hasil penelitian dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi 

Pakan, PBB, FCR dan 

PersentaseMortalitasAyamPedaging Selama 

Penelitian (5 Minggu) 

Variabel Pengamatan 

Perlakuan  Konsumsi 

pakan (g/ekor/5 

minggu) 

PBB 

(g/ekor/5 

minggu) 

FCR Mortalitas 

(%) 

P0 4504,0±639,62 1783,9±159,22 2,36±0,114 5 

P1 4330,2±582,21 1871,0±169,41 2,26±0,343 5 

P2 4311,0±445,77 1882,08±139,78 2,32±0,258 - 

P3 4705,6±397,49 1889,58±86,560 2,06±0,151 5 

 

4.1 Efek Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan Ayam 

Pedaging 

 Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi dikurangi dengan sisa pakan selama 5 minggu 

penelitian.Rataan konsumi pakan dapat dilihat pada Tabel 

5. Analisis statistik konsumsi pakan pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa perlakuan dalam pakan tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi 
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pakan ayam pedaging. Hal ini disebabkan karena 

pemberian tepung kunyit dengan level 0,1% masih dapat 

ditolerir oleh ayam pedaging sehingga belum mampu 

mempengaruhi konsumsi pakan yang 

signifikan.Peningkatkan konsumsi pakan dapat 

mengakibatkan meningkatnya konsumsi zat makanan 

sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ayam 

pedaging  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa ayam pedaging 

yang diberi tepung kunyit dan probiotik melalui pakan 

pada perlakuanP3 yang ditambahkan tepung kunyit dan 

probiotik masing-masing 0.05% bekerja secara optimal 

menghasilkan konsumsi pakan dengan nilai rataan yang 

lebih tinggi yaitu 4705,6g/ekor. Hal ini disebabkan karena 

kandungan zat aktif dalam tepung kunyit berupa 

kurkuminyang dapat meningkatkan pertumbuhan ternak 

dengan membantu proses kecernaan bahan pakan seperti 

protein, karbohidrat, lemak dan probiotik berfungsi 

sebagai antimikroba yang yang dimana bekerja 

menyeimbangkan flora usus dan menghambat 

pertumbuhan bakteri yang besifat pathogen sehingga 

proses penyerapan nutrisi lebih optimal. Simadibrata 

(2011) menjelaskan mekanisme probiotik melindungi atau 

memperbaiki kesehatan tubuh dengan memperbaiki respon 

imun melalui peningkatan ekspresi dari limfosit B dan 

sekresi immunoglobulin A (IGA)selain itu juga 

memproduksi substansi-substansi penghambat 

pertumbuhan bakteri pathogen berupa zat-zat ini termasuk 

asam organik, hydrogen peroksida (H2O2), bakteriosin, 

reuterin yang mampu menghambat tidak hanya bakteri 

hidup juga produksi toksin.  
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 Nurhayati, dkk (2015) menyatakan penggunaan 

kunyit dalam pakan unggas berfungsi meningkatkan kerja 

organ pencernaan unggas yaitu merangsang dinding 

kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan 

merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung 

enzim amilasi, lipase, dan protease sehingga 

meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 

karbohidrat, lemak dan protein. Minyak atsiri yang 

terkandung dalam kunyit dapat mempercepat pengosongan 

isi lambung sehingga meningkatkan konsumsi pakan dan 

PBB, Namun demikian, hasil penelitian Nova (2001) 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung kunyit sampai 

1,2% dalam ransum tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap konsumsi pakan dan pertambahan 

bobot tubuh, tetapi sangat nyata (P<0,01) mempengaruhi 

efisiensi pakan. Idayat, dkk (2012) menjelaskan bahwa  

konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi  

dikurangi dengan jumlah ransum yang tersisa untuk setiap 

ekor ayam selama pemeliharaan. 

 Tingkat Konsumsi pakan ternak dapat dipengaruhi 

oleh bebrapa faktor seperti gentik, jenis ternak, umur 

ternak, jenis kelamin, kandungan gizi pakan, kepadatan 

kandangdan  faktor lingkungan seperti suhu kandang, 

kelembapan dan tata letak kandang dalam kaitanya dengan 

sirkulasi udara. Pakan komplit yang digunakan terdiri dari 

bahan-bahan yaitu bungkil kedelai, tepung ikan, jagung, 

minyak, calsium phospate, vitamin, trace mineral dan 

asam amino dengan kandungan nutrisi dapat dilihat pada 

Tabel (4).Wahju (2004) yang menyatakan bahwa tinggi 

rendahnya konsumsi pakan ayam pedaging dapat 

dipengaruhi oleh kandungan energi dalam pakan yang 

dikonsumsi serta suhu kandang yang stabil.Hasil 
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penelitian ini menjelaskan ada peningkatan konsumsi 

pakan untuk setiap minggunya selama masa pemeliharaan, 

hal ini dikarenakan kontrol suhu yang sesuai kandungan 

nutrisi dalam pakan dan pengaruh penambahan tepung 

kunyit dan probiotik. Konsumsi pakan yang tinggi 

berkaitan dengan bobot badan akhir yang dihasilkan, 

konsumsi pakan yang tinggi akan memberikan efek bobot 

badan akhir yang tinggi. 

4.2. Efek Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan 

( PBB) Ayam Pedaging 

Analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

tepung kunyit dan probiotik dalam pakan tidak 

berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap pertambahan bobot 

badan. Rata-rata pertambahan bobot badan broiler 

perlakuan P0 = 1783,9 g/ekor,P1= 1871 g/ekor, P2= 

1882,08 g/ekor, P3= 1889,6 g/ekor. Terdapat perbedaan 

pengaruh antar perlakuan hanya saja tidak signifikan, jika 

dilihat dari rataan pertambahan bobot badan tertinggi 

terdapat pada perlakuan P3 yaitu penambahan 0,05% 

tepung kunyit+ 0.05% probiotik. Peningkatan bobot 

dipengaruhi dengan konsumsi pakan yang tinggi, hal ini 

disebabkan karena selain kurkumin juga terdapat 

kandungan minyak atsiri yang dimana dapat meningkatkan 

palatabilitas ternak dengan memberikan aroma yang khas 

dalam pakan sehingga meningkatkan konsumsi 

pakan.Asmarasari dan Suprijatna (2008) menjelaskan 

bahwa minyak atsiri atau minyak eteris yang terkandung 

dalam kunyit merupakan minyak aromatik yang termasuk 

dalam minyak nabati yang berwujud cairan kental pada 

suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan 

aroma yang khas.Nurhayati, dkk (2015) mengatakan 
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Pertambahan bobot badan merupakan manifestasi dari 

pertumbuhan yang dicapai selama penelitian, yakni bobot 

akhir dikurangi bobot awal atau bobot DOC. Data 

pertambahan bobot badan per ekor selama 5 minggu 

gambar 1penelitian ditampilkan pada Lampiran 6. 

Peningkatan bobot badan berkaitan dengan konsumsi 

pakan, hal ini dilihat dari bobot badan akhir yang 

meningkat.Asmarasari dan Suprijatna (2008) 

menambahkan bahwa Pemberian ransum dengan tepung 

kunyit mampu meningkatkan metabolisme lemak melalui 

daya kerja kurkuminoid minyak atsiri.Minyak atsiri dan 

kurkuminoid mempunyai aktivitas kolagoga, yaitu dapat 

meningkatkan produksi dan sekresi empedu serta pancreas 

yang bekerja secara kolekinetik dan koleretik. Prinsip 

kerja kolekinetik yaitu aktivitas yang berperan dalam 

proses biosintesis peningkatan produksi empedu dalam 

hati akibat terjadinya sodium kurkuminat yang aktif dalam 

kurkumin serta efek koleretik ialah peningkatan sekresi 

empedu dari kantung empedu ke dalam usus halus dan 

selanjutnya akan meningkatkan metabolisme lemak yang 

hasil akhirnya meningkatkan ATP. ATP hasil metabolisme 

lemak digunakan untuk metabolisme asam amino dalam 

pertumbuhan sel otot, dan probiotik yang berperan sebagai 

suplemen yang dapat mencerna dan menyerap zat gizi 

serta menekan bakteri yang tidak menguntungkan  jelas 

Prawitya,dkk (2015). Kombinasi antara kunyit dan 

probiotik inilah yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

bobot badan ayam pedaging dilihat dari rata-rata tertinggi 

pada P3. 

Allama dkk, (2012) Pakan merupakan unsur utama 

dari total biaya produksi dan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam usaha peternakan khususnya 
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ayam. Pemilihan bahan pakan yang tepat akan 

menghasilkan pakan yang berkualitas dan mampu 

memenuhi kebutuhan ayam pedaging. Selain itu, bahan 

pakan tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang 

menjadi pembatas dalam penggunaannya yang dapat 

mempengaruhi performa dari pertumbuhan ternak maupun 

konsumen yang akan mengkonsumsi hasil ternak 

tersebut.Peningkatan konsumsi pakan dapat 

mengakibatkan peningkatan konsumsi zat gizi termasuk 

protein sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan 

ayam pedaging.Konsumsi  pakan yang tinggi memberikan 

akibat bobot badan akhir yang tinggi.Penelitian 

Churchill,et al. (2000) menunjukkan bahwa kandungan 

kurkumin dalam kunyit meningkatkan jumlah CD4 

mukosa (+) T dan sel B, menunjukkan bahwa kurkumin 

memodulasi fungsi kekebalan yang dimediasi limfosit, 

perbaikan ini dapat dikaitkan dengan aktivitas kurkumin 

sebagai agen imunostimulan. 

4.3 Efek Perlakuan Terhadap Feed Convertion Ratio 

(FCR) 

Hasil analisisis statistik penelitian menunjukkan 

bahwaFhitung <Ftabel, hal ini menunjukan bahwa 

pemberian tepung kunyit (Curcuma domestica Val.) dan 

probiotik tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

pertambahan bobot badan ayam pedaging (P>0,05). Rata-

rata FCR untuk setiap perlakuan yaitu P0 = 2,36, P1 = 

2,26, P2 = 2,32, P3 = 2,06. Hasil penelitian bahwa 

perlakuan terbaik pada P3 dengan rata-rata FCR 2,06 pada 

level penambahan 0,05% tepung kunyit + 0,05% 

probiotik, semakin kecil FCR yang dihasilkan maka 

semakin efisien dalam penggunaan pakan untuk 
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menghasilkan bobot badan yang optimal, hal ini diduga 

karena adanya kombinasi antara kunyit dan probiotik 

dalam membantu meningkatkan palatabilitas dan 

membantu proses kecernaan bahan pakan berupa protein, 

lemak dan karbohidrat serta aktivitas flora usus yang 

menjaga Menghambat perlekatan bakteri patogen dengan 

berkompetisi di tempat perlekatan permukaan mukosa 

saluran cerna diduga juga merupakan salah satu cara 

probiotik menghambat invasi dari bakteri pathogen, 

sehinggatingkat konsumsi pakan meningkat yang diikuti 

dengan pertambahan bobot badan yang mempengaruhi 

FCR. Feed convertion ratioyang tinggi akan 

meningkatkan  biaya produksi yang dikeluarkan cukup 

besar khususnya dalam pembelian pakan.  

Konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan 

berkaitan erat dengan konversi pakan. Konversi pakan 

merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menilai efisiensi penggunaan pakan dengan menghitung 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu 

tertentu (Dharmawan dkk. 2016), dalam hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa Hasil analisis data 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap feed conversion ratio, rataan feed 

conversion ratio di lantai 1 lebih tinggi dibandingkan 

dengan feed conversion ratio di lantai 3. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa feed convertion ratio di lantai 3 lebih 

baik dibandingkan feed convertion ratio di lantai 1, hal ini 

disebabkan karena salah satu unsure makro yan tidak 

mendukung yaitu suhu kandang lantai satu yang lebih 

tinggi dari lantai 3. Tingginya suhu lingkungan dapat 

menebabkan strees pada ayam pedaging sehingga terjadi 
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penurnan konsumsi pakan yang mengakibatkan penurunan 

bobot tubuh yang akan berpengaruh terhadap feed 

convertion ratio. 

Faktor penyebab tingginya nilai FCR adalah 

pemberian pakan berlebihan, tempat pakan yang tidak 

memenuhi standar, sehingga banyak pakan yang tercecer, 

ayam terserang penyakit, terutama terjangkit penyakit 

saluran pernapasan sehingga nafsu makan menurun, 

kandungan gas amonia didalam kandang tinggi, suhu 

dalam kandang tinggi, serta mutu pakan kurang baik 

(Subkhie, dkk. 2012).  

Perbaikan konversi pakan mempunyai arti penting 

karena berkaitan dengan efisiensi biaya 

produksi.Suwarta,(2014) menjelaskan pakan merupakan 

bagian terbesar dari sapronak dalam proses produksi 

usahaternak ayam broiler, maka ukuran keberhasilan 

(prestasi) dalam berusaha ternak ayam broiler salah 

satunya dapat diukur dengan besarnya nilai Feed 

Convertion Ratio (FCR). Feed Convertion Ratio (FCR) 

merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

digunakan dengan jumlah bobot ayam pedaging yang 

dihasilkan. Semakin kecil-nilai FCR (faktor yang lain 

sama) menunjukkan kondisi usaha ternak ayam pedaging 

semakin baik. 

4.4 Efek Perlakuan Terhadap Mortalitas Ayam Pedaging 

Hasil penelitian Allama dkk (2012) menjelaskan 

Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang 

menunjukkan jumlah ayam yang mati selama 

pemeliharaan.Angka mortalitas pada penelitian 

menunjukkan angka sebesar 0%. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pakan perlakuan memiliki 
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kualitas yang sama dengan pakan kontrol sehingga tidak 

berbeda pengaruhnya terhadap mortalitas. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa persentase 

mortalitas yang terjadi yaitu 5% dengan jumlah 3 ekor dari 

jumlah keseluruhan. Mortalitas terjadi pada perlakuan P0, 

P1, dan P3, ini dikarenakan kondisi lingkungan yang 

terlalu dingin dan kondisi kesehatan ayam yang kurang 

baik, hasil perhitungan mortlitas dapat dilihat pada 

Lampiran 9.Risa dkk, (2014) menjelaskan bahwa tingkat 

mortalitas dipengaruhi oleh faktor diantaranya bobot 

badan, bangsa, tipe ayam, faktor iklim yaitu suhu/cuaca 

pada ayam ketika musim hujan dalam waktu yang lama, 

Kondisi cuaca yang tidak normal akan mempengaruhi 

penurunan konsumsi pakan, penurunan bobot badandan 

akhirnya akan menyebabkan kematian.  

Rendahnya mortalitas pada ayam pedaging dalam 

penelitian ini dipengaruhi oleh kunyit dan probiotik 

lactobacillus sp yang ditambahkan dalam pakan,hasil 

penelitian Astuti dkk, ( 2015) diperoleh informasi bahwa 

penambahan probiotik dalam pakan ayam pedaging dapat 

menekan mortalitas ayam pedaging. Hal ini menunjukan 

bahwa probiotik berperan dalam memperbaiki respon 

imun dengan sekresi imunoglubolin A sehingga menjaga 

kesehatan ternak. Perbedaan terhadap antibiotika 

merupakan zat kimia yang diserap didalam usus, yang 

dapat menimbulkan residu dalam jaringan dan dapat 

menyebabkan adanya mutasi mikroorganisme, sedangkan 

probiotik merupakan mikrorganisme hidup, tanpa 

menyebabkan residu dan mutasi, karena kerjanya 

menghambat mikroorganisme pathogen sehingga 

mikroorganisme nonpatogen dapat melakukan absorbsi 

nutrisi lebih optimal, manyatakan bahwa penambahan 
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probiotik dalam pakan ayam pedaging mampu 

meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mortalitas 

rendah. Secara umum angka mortalitas menunjukan hasil 

yang baik dapat dilihat pada Lampiran 9, hal ini sesuai 

penjelasan North dan Bell (1990) dalam Kesatria dkk, 

(2016) bahwa pemeliharaan ayam pedaging dinyatakan 

berhasil jika angka kematian secara keseluruhan kurang 

dari 5%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan tepung kunyit ( Curcuma domestica Val.) 

dan probiotik  sebagai aditif pakan mampu meningkatkan 

penampilan produksi ayam pedaging pada level penambahan 

terbaik yaitu 0,05% tepung kunyit + 0.05%  probiotik dengan 

rataan konsumsi pakan 5705,6 g/ekor, pertambahan bobot 

badan 1889,58 g/ekor, FCR 2,06 dan persentase mortalitas 5% 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan tepung kunyit dan probiotik dalam bentuk lain 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang diamati 

dari konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, feed 

convertion ratio dan mortalitas. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Pembuatan Probiotik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sjofjan, 2013) 

 

 

 

Probiotik Bentuk Cair 

Pengenban (2:1) 

Skim Milk : Probiotik 

 

Homogen ( imobilisasi) 

Maksimal ketebalan 3 cm 

 
Oven 30-40

0 
C 

Selama 3 hari 

Homogenkan 

Blender 

Tepung  

Probiotik Bentuk  

Tepung 
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Lampiran 2.Tata Letak Pengacakan Kandang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2.U5 P3.U1 

P1.U4 P0.U5 

P3.U2 P3.U5 

P2.U4 P1.U5 

P1.U1 P0.U2 

P0.U4 P2.U2 

P3.U3 P1.U3 

P0.U1 P2.U1 

P2.U3 P0.U3 

P1.U2 P3.U4 
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Lampiran 3.Bobot Badan Awal DOC  danKoefisien 

Keragaman Ayam Pedaging 

DOC 

Ke- 
BB (x-𝑥 ) (x-𝑥 )² 

DOC 

Ke- 
BB (x-𝑥 ) (x-𝑥 )² 

1 39 2,86 8,179 26 36 -0,14 0,019 

2 34 -2,14 4.,579 27 34 -2,14 4,579 

3 38 1,86 3,459 28 32 -4,14 17,139 

4 38 1,86 3,459 29 39 2,86 8,179 

5 37 0,86 0,739 30 35 -1,14 1,299 

6 35 -1,14 1,299 31 36 -0,14 0,019 

7 38 1,86 3,459 32 38 1,86 3,459 

8 38 1,86 3,459 33 38 1,86 3,459 

9 36 -0,14 0,019 34 34 -2,14 4,579 

10 40 3,86 14,899 35 35 -1,14 1,299 

11 37 0,86 0,739 36 33 -3,14 9,859 

12 42 5,86 34,339 37 36 -0,14 0,019 

13 39 2,86 8,179 38 36 -0,14 0,019 

14 36 -0,14 0,019 39 41 4,86 23,619 

15 36 -0,14 0,019 40 42 5,86 34,339 

16 42 5,86 34,339 41 39 2,86 8,179 

17 32 -4,14 17,139 42 39 2,86 8,179 

18 32 -4,14 17,139 43 34 -2,14 4,579 

19 41 4,86 23,619 44 38 1,86 3,459 

20 33 -3,14 9,859 45 35 -1,14 1,299 

21 33 -3,14 9,859 46 35 -1,14 1,299 

22 42 5,86 34,339 47 40 3,86 14,899 

23 41 4,86 23,619 48 33 -3,14 9,859 

24 35 -1,14 1,299 49 34 -2,14 4,579 

25 34 -2,14 4,579 50 36 -0,14 0,019 
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Lanjutan Lampiran 3. 

DOC 

Ke- 
BB (x-𝑥 ) (x-𝑥 )² 

DOC 

Ke- 
BB (x-𝑥 ) (x-𝑥 )² 

51 31 -5,14 26,419 76 33 -3,14 9,859 

52 32 -4,14 17,139 77 38 1,86 3,459 

53 41 4,86 23,619 78 33 -3,14 9,859 

54 36 -0,14 0,019 79 35 -1,14 1,299 

55 35 -1,14 1,299 80 30 -6,14 37,699 

56 34 -2,14 4,579 81 39 2,86 8,179 

57 34 -2,14 4,579 82 40 3,86 14,899 

58 38 1,86 3,459 83 35 -1,14 1,299 

59 37 0,86 0,739 84 32 -4,14 17,139 

60 35 -1,14 1,299 85 37 0,86 0,739 

61 40 3,86 14,899 86 36 -0,14 0,019 

62 34 -2,14 4,579 87 34 -2,14 4,579 

63 39 2,86 8,179 88 36 -0,14 0,019 

64 40 3,86 14,899 89 42 5,86 34,339 

65 33 -3,14 9,859 90 37 0,86 0,739 

66 33 -3,14 9,859 91 36 -0,14 0,019 

67 31 -5,14 26,419 92 36 -0,14 0,019 

68 32 -4,14 17,139 93 29 -7,14 50,979 

69 37 0,86 0,739 94 33 -3,14 9,859 

70 32 -4,14 17,139 95 35 -1,14 1,299 

71 36 -0,14 0,019 96 35 -1,14 1,299 

72 36 -0,14 0,019 97 32 -4,14 17,139 

73 38 1,86 3,459 98 38 1,86 3,459 

74 37 0,86 0,739 99 39 2,86 8,179 

75 38 1,86 3,459 100 39 2,86 8,179 

X ( Rata-rata)  =  3614 / 100 = 36,14 

𝑆𝐷 =  
 (𝑥 − 𝑥 ) ²

𝑛 − 1
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=  
880,8808

100−1
 

       = 2,981 

KK = 
𝑆𝐷

𝑋 
 X 100%  

      = 
14,36

981,2
X 10 

      = 8,25 % 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa nilai 

koefisien keragaman pada bobot badan DOC sebesar 8,25 %. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini seragam karena 

koefisien keragaman < 10 %. 
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Lampiran 4. Konsumsi Pakan Selama 5 Minggu(g/ekor) 

P/U Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Minggu 

5 

P0U1 737 2245 3486 4495 4388 

P0U2 799 2151 3327 4367 4589 

P0U3 854 2336 3516 4424 4460 

P0U4 878 2369 3630 4211 5439 

P0U5 858 2137 3173 3780 3644 

P1U1 852 2303 3484 4450 4366 

P1U2 777 2328 3603 4470 5261 

P1U3 836 2230 3440 4211 4326 

P1U4 751 2147 3243 4130 3961 

P1U5 800 2255 2930 3509 3737  

P2U1 883 2315 3447 4450 4666 

P2U2 743 2278 3387 4423 4469 

P2U3 776 2257 3138 4126 4251 

P2U4 791 2368 3415 4418 4603 

P2U5 751 2206 2991 3825 3566 

P3U1 868 2118 3350 4319 4709 

P3U2 855 2416 3601 4402 4666 

P3U3 666 2345 3290 4102 4981 

P3U4 884 2323 3571 4276 5109 

P3U5 791 2182 3186 4256 4063 
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Lampiran 5. Analisis Statistik Konsumsi Pakan Ayam 

Pedaging 

Perlakuan 

Ulangan PO P1 P2 P3 JUMLAH 

1 4388 4366 4666 4709 18129 

2 4589 5261 4469 4666 18985 

3 4460 4326 4251 4981 18018 

4 5439 3961 4603 5109 19112 

5 3644 3737 3566 4063 15010 

Jumlah 22520 21651 21555 23528 89254 

Rataan 4504 4330,2 4311 4705,6  

SD 639,62 582,21 445,77 397,49  

 

Faktor Koreksi (FK)   =  )( 11 yij
r

j

t

i   / ( t x r) 

=  89254
2
/(4X5) 

= 398313825,8 

Jumlah Kuadrat (JK) Total = yij
r

j

t

i   11
2 
– FK 

= 4388
2 
+4366

2 
+ 4666

2 
+ 

.....+ 4063
2 

    
= 403260496 – 398313825,8 

    = 4946670,2 
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JK Perlakuan    = ( yij
r

j

t

i   11
2
 /r ) – FK 

= { (22520
2
 + 21651

2 
+ 

21555
2
 + 23528

2
) /5} –

398313825,8 

= 506376,2 

JK Galat    =  JK Total – JK Perlakuan 

    =  4946670,2–506376,2 

    = 4440294 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan    = JK Perlakuan / (t-1) 

    = 506376,2 / 4-1 

    = 168792,066 

KT Galat   = JK Galat / (tx(r-1) 

    =  4440294/ ( 4 X (5-1) 

    = 277518,375 

Fhitung    = KT Perlakuan/ KT Galat 

= 168792,06 / 277518,37 

    = 0,61 

Tabel Analisis Ragam 

      SK            DB           JK             KT         FHIT F TABEL 

0.05 0.01 

Perlakuan 3 506376,2 168792,066 0,61 3,23887 5,29221 

Galat 16 4440294 277518,375    

Total 19 4946670,2     

Kesimpulan : Fhitung < Ftabel (0.05) hal ini menunjukan 

bahwa penambahan tepung kunyit (Curcuma 

domestica Val.) dan probiotik tidak 

berpengaruh nyata terhadap konumsi pakan 

(P>0.05) 
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Lampiran 6. Tabel Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Ayam Pedaging Selama 5 Minggu 

P/U Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

Minggu 

5 

P0U1 124,5 438 951 1493,8 1887,8 

P0U2 135,8 397,6 887,8 1606,8 1981 

P0U3 149,4 396,6 898,8 1515,8 1800 

P0U4 144 453,8 978 1530,2 1650,2 

P0U5 158,2 461 944 1432,4 1600,5 

P1U1 146,8 439,8 941,8 1513,8 1964,2 

P1U2 128,1 407 874,2 1417,4 1953,8 

P1U3 150 470,6 979,8 1534,2 1604,8 

P1U4 138 376,2 853,4 1462,4 1805,8 

P1U5 129,8 382,4 917,6 1251,2 2026,4 

P2U1 137,2 443,4 972,6 1583,8 1921,6 

P2U2 139,2 434,6 949,6 1541,6 1950,2 

P2U3 123,4 417,8 900,6 1461 1800,8 

P2U4 150,8 398,4 884 1486,4 1960,6 

P2U5 122,4 398,2 843,2 1381,4 1777,2 

P3U1 132,6 397,2 876,6 1475 2058,8 

P3U2 156 464,4 977 1553,6 1933,6 

P3U3 119,2 364 833,2 1378,2 1832,4 

P3U4 166 457 965,2 1523,2 1938,3 

P3U5 122,2 398,2 861,6 1474,8 1684,8 
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Lampiran 7. Analisis Statistik Pertambahan Bobot Badan 

Ayam Pedaging 

Perlakuan 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah  

1 1887,8 1964,2 1921,6 2058,8 7832,4 

2 1981,0 1953,8 1950,2 1933,6 7818,6 

3 1800,0 1604,8 1800,8 1832,4 7038,0 

4 1650,2 1805,8 1960,6 1938,3 7354,9 

5 1600,5 2026,4 1777,2 1683,8 7088,9 

Jumalah  8919,5 1871,0 9410,4 9447,9 37132,8 

Rataan 1783,9 1871,0 1882,08 1889,58  

SD 159,22 169,41 139,78 86,56  

 

Faktor Koreksi (FK)   =  )( 11 yij
r

j

t

i   / ( t x r) 

=  37132.9²/(4X5) 

= 68942241,79 

Jumlah Kuadrat (JK) Total = yij
r

j

t

i   11
2 
– FK 

= 1887,8
2
+1964,2

2 
+7277,3

2
+ 

.....+ 2058,8
2
–68942241,79

 

    
= 69303121,05 -68942241,79 

    = 360879,258 

JK Perlakuan    = ( yij
r

j

t

i   11
2
 /r ) – FK 

= {(1783,9
2
 + 1871

2 
+ 1882,8

2
 

+ 1889,6
2
) /5} -

68942241,79  

= 36525,688 
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JK Galat    =  JK Total – JK Perlakuan 

    =  360879,258−  36525,688 

    = 324353,57 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan    = JK Perlakuan / (r-1) 

    = 36525,688 / 4-1 

    = 12175,229 

KT Galat   = JK Galat / (tx(r-1) 

    =  324353,57/ ( 4 X (5-1) 

    = 20272,098 

Fhitung    =KT Perlakuan/ KT Galat 

= 12175,229/ 20272,098 

    = 0,6005 

Tabel Analisis Ragam  

SK             DB              JK            KT        FHIT F TABEL 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 36525,688 12175,229 0,60 3,23887 5,29221 

Galat 16 324353,57 20272,098    

Total 19 360879,258     

Kesimpulan  : Fhitung < Ftabel  (0,05), hal ini menunjukan 

bahwa pemberian tepung kunyit (Curcuma 

domestica Val.) dan probiotik tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertambahan 

bobot badan ayam pedaging (P>0,05) 
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Lampiran 8. Analisis Statistik  Feed Convertion Ratio 

(FCR) Ayam Pedaging 

Perlakuan 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah  

1 2,4 2,2 2,2 1,9 8,7 

2 2,3 2,6 2,3 2,0 9,2 

3 2,4 2,6 2,4 2,3 9,7 

4 2,5 2,1 2,7 2,1 9,4 

5 2,2 1,8 2,0 2,0 8,0 

Jumalah  11,8 11,3 11,6 10,3 45 

Rataan 2,36 2,26 2,32 2,06  

SD 0,114 0,343 0,258 0,151  

 

Faktor Koreksi (FK)   =  )( 11 yij
r

j

t

i   / ( t x r) 

=  45²/(4X5) 

= 101,25 

Jumlah Kuadrat (JK) Total = yij
r

j

t

i   11
2 
– FK 

    = 2,4
2
+2,2

2 
+ 2,2

2 
+ .....+ 8

2 

    
= 102,4– 101,25 

    = 1,15 

JK Perlakuan    = ( yij
r

j

t

i   11
2
 /r ) – FK 

= {(11,8
2
 + 11,3

2 
+ 10,3

2
 + 

11,6
2
) /5} – 101,25 

= 0,266 
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JK Galat    =  JK Total – JK Perlakuan 

    =  1,15 −  0,26 

    = 0,884 

Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan    = JK Perlakuan / (r-1) 

    = 0,266/ 4-1 

    = 0,088 

KT Galat   = JK Galat / (tx(r-1) 

    =  0,884/ ( 4 X (5-1) 

    = 0,055 

Fhitung   = KT Perlakuan/ KT Galat 

    = 0,088/0,055 

    = 1,60 

Tabel Analisis Ragam  

SK             DB         JK          KT      FHIT F TABEL 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,266 0,088 1,60 3,23887 5,29221 

Galat 16 0,884 0,055    

Total 19 1,15     

Kesimpulan  :Fhitung < Ftabel  (0,05), hal ini menunjukan 

bahwa pemberian tepung kunyit (Curcuma 

domestica Val.) dan probiotik tidak 

berpengaruh nyata terhadap feed convertion 

ratio (P>0,05) 
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Lampiran 9. Tabel Mortalitas Ayam Pedaging Selama 

Penelitian 

Ulangan  

Perlakuan  1 2 3 4 5 

P0 - - - - 1 

P1 - - - - 1 

P2 - - - - - 

P3 1 - - - - 

Keterangan : mortalitas terjadi pada  P0U5, P1U5 dan P3U1 

dengan presentase 5 % 

Mortalitas (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑎𝑦𝑎𝑚  𝑚𝑎𝑡𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑢𝑛𝑖𝑡  𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 x 100 % 

 P0 = 
1

20
 x 100% 

  = 5% 

 P1 = 
1

20
 x 100% 

  = 5% 

 P3 = 
1

20
 x 100% 

  = 5% 
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Lampiran 10. Dokumentasi 

 

Day Old Chick 

 

Kandang ayam 

 

 

 

 

Penimbangan Pakan 
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                                      Vaksin 

Mata 

 

Vaksinasi    Vaksin air minum 
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Penimbangan Ayam 

 

 

    

  

tempat minum 

 

 

Mati ( Mortal) 

 


