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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 



38 
 

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 



42 
 

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%. 

 

 


