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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF USING Moringa oleifera LEAF MEAL IN FEED ON 
BROILER PRODUCTION PERFORMANCE  

 
 

 The objective of this research was to find out the effects of Moringa oleifera 
leaf meal in feed on broiler production performance.  
 The materials used in this research were Moringa oleifera leaf meal and 100 
one day old Lohmann broilers chicks. This research has 5 treatments namely P0 = 
feed with no treatments Moringa oleifera leaf meal, P1 = feed with 2.5 % Moringa 
oleifera leaf meal, P2 = feed with 5 % Moringa oleifera leaf meal, P3 = feed with 7.5 
% Moringa oleifera leaf meal and P4 = feed with 10 % Moringa oleifera leaf meal. 
Every treatment was repeated 4 times, if there was significant influence, it is 
followed by Duncan’s Multiple Range Test.  
 The result of this research showed that Moringa oleifera leaf meal did not 
significantly influence (P>0,05) feed consumption, body weight, feed conversion 
ratio, carcass weight, product efficiency factor and income over feed cost (IOFC). 
The conclusion is addition of different levels of Moringa oleifera leaf meal on broiler 
feed did not give significant effect on broiler production performance. 
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RINGKASAN 
 

EFEK PENGGUNAAN TEPUNG DAUN KELOR 
(Moringa oleifera) DALAM PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI 

AYAM PEDAGING 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 31 Juli 2007 
di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Sumber Sekar, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa pakan dilaksanakan di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek penggunaan tepung 
daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 
dan kajian ilmiah tentang efek penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) 
dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

Materi yang digunakan adalah tepung daun kelor (Moringa oleifera) dan 
100 ekor ayam pedaging jantan umur 1 hari (DOC) strain Lohmann (MB-202) 
produksi dari PT. Multibreeder Adirama Indonesia, Surabaya. Metode penelitian 
adalah percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yaitu 
penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan sebanyak 0 %; 2,5 
%; 5,0 %; 7,5 % dan 10 % dengan 4 ulangan, sehingga terdapat 20 unit percobaan. 
Variabel yang diamati adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan (PBB), 
konversi pakan, berat karkas,faktor efisiensi produksi serta Income Over Feed Cost 
(IOFC). Apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun kelor 
(Moringa oleifera) dalam pakan tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, berat karkas, IOFC, dan 
mortalitas. Data konsumsi pakan dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu P0 
(2600,30 g/ekor); P3 (2628,80 g/ekor); P1 ( 2634,05 g/ekor); P4 (2641,60 g/ekor) dan 
P2 (2666,60 g/ekor). PBB dari yang tertinggi  ke yang terendah adalah P2 (1455,70 
g/ekor); P4 (1449,86 g/ekor); P1 (1429,73 g/ekor); P3 (1376,55 g/ekor) dan P0 
(1285,08 g/ekor). Konversi pakan dari terendah ke yang tertinggi adalah P4 (1,82); P2 
(1,83); P1 (1,85); P0 (1,91); dan P3 (2,13). Berat karkas dari tertinggi ke terendah 
adalah P2 (991,75 g/ekor); P4 (925,50 g/ekor); P1 (914,50 g/ekor); P3 (839,50 g/ekor); 
dan yang terendah pada perlakuan P0 (836,00 g/ekor). Faktor efisiensi produksi dari 
yang tertinggi ke yang terendah, yaitu P4 (234,90); P2 (233,46); P1 (228,11); P0 
(199,02); dan P3 (185,87).  Adapun IOFC tertinggi ke terendah, yaitu P4 (Rp. 
6317,52); P2 (Rp. 6111,96); P1 (Rp. 5718,55) ; P0 (Rp. 4869,22);  dan P3 (Rp. 
4252,02). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung 
daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan tidak memberikan peningkatan terhadap 
konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, berat karkas, faktor 
efisiensi produksi dan Income Over Feed Cost (IOFC). Penggunaan hingga 10 % 
tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan tidak memberikan efek negatif 
dalam penampilan produksi ayam pedaging. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. 1. Latar Belakang 

Usaha peternakan unggas ada 3 faktor penting yaitu bibit, pakan dan 
manajemen. Oleh karena itu, pakan merupakan salah satu faktor penting dalam 
menentukan penampilan produksi ternak ayam pedaging (konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, angka mortalitas, income over feed 
cost). Pemilihan bahan pakan yang tepat akan menghasilkan pakan yang 
mempunyai kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan ternak, khususnya untuk 
pertumbuhan. Efisiensi penggunaan pakan ayam pedaging yang tinggi sangat 
diperlukan untuk mencapai biaya produksi yang rendah. Jika peternak harus 
memanfaatkan bahan pakan lokal, segi ketersediaan dan kualitas bahan pakannya 
penting untuk diperhatikan. Salah satu bahan pakan lokal dan kandungan 
nutrisinya tinggi adalah daun Kelor (Moringa oleifera). 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) adalah tanaman yang tahan tumbuh di 
daerah kering tropis dan mempunyai manfaat yang besar di bidang medis dan 
industri (Makkar and Becker, 1997). Tanaman ini merupakan salah satu spesies 
tumbuhan dalam famili Moringaceae. Species ini merupakan salah satu tanaman 
di dunia yang sangat bermanfaat, karena semua bagian dari tanaman seperti daun, 
bunga dan akar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan diantaranya adalah 
sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Daunnya banyak dikonsumsi sebagai 
sayuran hijau dan akarnya bisa digunakan sebagai rempah-rempah (Anonymous, 
2007a).  

Ciri fisik tanaman kelor (Moringa oleifera) yaitu tingginya mencapai 10  -
12 m, mempunyai dahan dan batang yang rapuh, mempunyai daun yang kecil-
kecil dan berbulu yang berwarna hijau pucat, daunnya berjumlah banyak yang 
terdapat pada tangkai sepanjang 30 - 60 cm, lebar daun 0,3 - 0,6 cm dan 
panjangnya 2 cm. Tanaman kelor tahan terhadap bakteri, kekeringan, jamur, tanah 
laterit (tanah yang mengandung batu bara) dan mikroba (Morton, 1991). Dari segi 
nutrisi, daun kelor terkenal sebagai sumber vitamin A dan C juga baik sebagai 
sumber vitamin B dan merupakan sumber mineral yang paling bagus karena 
mengandung kalsium sangat tinggi, potassiumnya tinggi dan phospornya rendah. 
Berdasarkan penelitian di Filipina kandungan zat besinya yang tinggi menjadikan 
daun kelor  dapat digunakan sebagai obat anemia (Price, 1985).  

Kelor atau Moringa oleifera biasanya diberikan ke ternak dalam bentuk 
tepung. Di India dilaporkan bahwa kandungan protein kasar tepung daun kelor 
adalah 17 %, sedangkan di Fillipina, Bangladesh dan Malawi dilaporkan lebih 
tinggi yaitu berturut-turut 23 %, 29 % dan 27 %. Dengan kandungan protein yang 
tinggi maka daun kelor berpotensi untuk digunakan sebagai bahan pakan ayam 
pedaging. 

Informasi tentang penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) 
dalam pakan ayam pedaging menunjukkan bahwa tepung daun kelor bisa 
digunakan hingga 5 % dalam pakan untuk mengganti tepung ikan dan bungkil 
kedelai. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang penggunaan tepung daun 
kelor (Moringa oleifera) dalam pakan yang disusun secara iso-energi dan iso-
protein terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 
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1. 2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana 

efek penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging. 

 
1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek penggunaan 
tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan terhadap penampilan produksi 
ayam pedaging. 
 
1. 4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan 
pertimbangan jika tepung daun kelor (Moringa oleifera) digunakan dalam pakan 
ayam pedaging. 

 
1. 5.  Kerangka Pikir 

Besarnya biaya pakan yang berkisar antara 60 - 70 % dari total biaya 
produksi disebabkan oleh bahan baku yang digunakan dalam pakan ternak 
khususnya unggas masih import. Sedangkan penggunaan bahan baku lokal 
terkendala memiliki kualitas yang rendah. Usaha pencarian bahan pakan unggas 
alternatif dengan tujuan untuk mengurangi biaya pakan terus dilakukan. Salah 
satu usaha tersebut adalah dengan menggunakan tepung daun kelor (Moringa 
oleifera) dalam pakan ayam pedaging.  

Daun kelor mempunyai potensi besar sebagai sumber pakan ternak. 
Menurut Soetanto (2005) kandungan nutrisi daun kelor adalah sebagai berikut: 
kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk, kandungan kalsium 4 kali 
lebih banyak dari susu, kandungan vitamin A 4 kali lebih banyak dari wortel, 
kandungan protein 2 kali lebih banyak dari susu dan kandungan potassium 3 kali 
lebih banyak dari pisang. 

Daun kelor telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak 
ruminansia. Sarwatt et al. (2004) melaporkan hasil penelitiannya pada sapi perah 
di Tanzania bahwa subtitusi bungkil biji kapas dengan daun kelor sebanyak 10 % 
dari konsumsi total bahan kering konsentrat ternyata mampu meningkatkan 
produksi susu dari 7,8 menjadi 9,2 kg/ekor/hari serta lemak susu meningkat dari 
3,4 % menjadi 4,7 %. 

Daun kelor memiliki potensi besar sebagai sumber anti bakteri pathogen 
dan antioksidan serta memiliki kandungan asam amino essensial yang seimbang. 
Antioksidan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terhadap hepatotoksisitas 
melalui mekanisme mencegah peningkatan MDA dan penurunan GSH, serta 
mencegah peningkatan kadar enzim faal hepar (AST/ALT) dan kerusakan struktur 
hepar (Soetanto dkk., 2005). Berdasarkan kajian tersebut maka apabila efek 
antimikroba daun kelor dapat menghambat aktivitas bakteri pathogen dan dapat 
memacu pertumbuhan bakteri non pathogen serta antioksidan, diharapkan 
penampilan produksi pada ayam pedaging juga meningkat. Hasil penelitian 
sebelumnya tentang manfaat daun kelor sebagai pakan ayam pedaging 
menunjukkan bahwa daun kelor (Moringa oleifera) dapat digunakan hingga 5 % 
dalam pakan sebagai pengganti tepung ikan dan bungkil kedelai (Astuti, 2005). 
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Penelitian tentang pemanfaatan daun kelor (Moringa oleifera) sebagai 
pakan ayam pedaging belum banyak dilakukan. Astuti, dkk (2005) dalam 
penelitiannya tentang substitusi campuran tepung ikan dan bungkil kedelai dengan 
tepung daun kelor dalam pakan ayam pedaging melaporkan bahwa tepung daun 
kelor hanya dapat digunakan hingga 5 % saja dalam pakan. Kendalanya adalah 
daun kelor mengandung antinutrisi sehingga pakan tersebut menjadi kurang 
palatabel dan mengakibatkan konsumsi nutrien lebih rendah dibandingkan 
kontrol. Disamping itu, pakan tidak dibuat iso-energi dan iso-protein yang juga 
mengakibatkan perbedaan konsumsi pakan. Peneliti tersebut juga melaporkan 
bahwa perlakuan ekstraksi daun kelor dengan methanol dapat menurunkan 
kandungan antinutrisinya sehingga palatabilitas pakan meningkat dan 
konsekuensinya dapat memperbaiki konsumsi pakan dan bobot badan jika 
digunakan pada level 10 %. 

Kelemahan dari penelitian diatas adalah pakan tidak disusun secara iso-
energi dan iso-protein. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang 
efek penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan yang disusun 
secara iso-energi dan iso-protein terhadap penampilan produksi ayam pedaging 
yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, berat 
karkas, angka mortalitas dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

 
1. 6. Hipotesis Penelitian 
 Penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan dapat 
meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 31 Juli 
2007 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 
Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa pakan yang 
digunakan selama penelitian  dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

3. 2. Materi Penelitian 

3. 2. 1. Ayam Pedaging 

 Pada penelitian ini digunakan DOC ayam pedaging sebanyak 100 ekor 
strain Lohmann produksi PT. Multibreeder Adirama Indonesia yang tidak 
dibedakan jenis kelaminnya (Straight run atau Unsex) dan dipelihara selama 35 
hari. Rataan bobot badan awal sebesar 41,67 ± 3,38 gram dan koefisien 
keragaman 8,13 %. Data rata-rata bobot badan ayam awal dan koefisien 
keragaman secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 
3. 2. 2. Kandang 
 Kandang yang digunakan adalah kandang sistem litter berjumlah 20 petak 
dengan ukuran tiap petak 70 x 80 x 70 cm yang dilengkapi dengan tempat pakan, 
tempat minum, lampu listrik dengan daya 25 watt, serta alas diberi sekam.  Pada 
sisi sekeliling kandang ditutup dengan koran pada saat periode starter, 
dimaksudkan agar panas didalam kandang tetap terjaga. Pengukuran suhu dan 
kelembaban didalam kandang menggunakan termometer ruang yang dilengkapi 
dengan higrometer. Data suhu dan kelembaban didalam kandang selama 
penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.  
 
3. 2. 3. Tepung Daun Kelor 

Daun kelor yang digunakan selama penelitian berasal dari kota 
Bojonegoro Jawa Timur. Tepung daun kelor yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah hasil giling dari daun kelor segar yang dikeringkan dibawah sinar matahari. 
Adapun proses pembuatan tepung daun kelor dapat dilihat pada Lampiran 1. 
Kandungan zat makanan pada tepung daun kelor berdasarkan hasil analisa dapat 
dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor Berdasarkan  (% BK) 

 
Komposisi Kandungan  
Protein Kasar (%) 29,61 
Lemak Kasar (%) 7,48 
Serat Kasar (%) 8,98 
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Abu (%) 10,13 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 1318,20 
Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
 
3. 2. 4. Pakan 
 Pakan perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan yang 
disusun sendiri secara iso-energi dan iso-protein (setiap perlakuan mempunyai 
kandungan energi dan protein yang hampir sama) dari beberapa bahan pakan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi untuk ayam pedaging periode starter dan 
finisher. Pemberian pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. 

Pakan periode starter diberikan mulai DOC sampai umur 3 minggu (21 
hari), sedangkan pakan periode finisher diberikan mulai umur 3 minggu (22 hari) 
sampai 5 minggu (35 hari). Komposisi bahan penyusun pakan perlakuan periode 
starter dan analisis proksimat laboratorium berdasarkan 100 % BK dapat dilihat 
pada Tabel 5. 
Tabel 5. Komposisi susunan pakan perlakuan periode starter dan analisis 

proksimat laboratorium berdasarkan  (% BK) 
 

Pakan Perlakuan  
P0 P1 P2 P3 P4

Bahan Pakan      
Jagung 47,53 46,16 44,76 44,36 41,52 
Bungkil kedelai 25,10 23,63 22,18 20,73 21,09 
Bekatul 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
MBM 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
Tepung ikan 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 
Bungkil kelapa 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Tepung Daun Kelor 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 
Minyak kelapa 2,40 2,74 3,09 2,44 3,92 
Garam 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
DL metionin 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
TOTAL 100 100 100 100 100 
Komposisi      
Protein kasar (%) 20,09 20,26 20,53 20,52 20,73 
Lemak kasar (%) 7,58 7,90 8,81 7,95 7,89 
Serat Kasar (%) 5,44 5,51 5,94 5,67 5,12 
Abu (%) 6,66 6,98 8,65 7,65 7,85 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 2028,40 2008,96 2006,65 2008,52 2003,31 
 
 

Bahan pakan penyusun pakan seperti MBM, tepung ikan, minyak kelapa, 
bungkil kedelai, garam dan DL Methionin didapatkan di peternakan ayam petelur 
milik Bapak Tasmudji di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sedangkan 
bekatul dan bungkil kelapa berasal dari KUD DAU dan jagung didapatkan di 
Pasar Dinoyo lantai 2. Komposisi bahan pakan penyusun pakan perlakuan periode 
finisher dan analisis proksimat laboratorium berdasarkan 100 % BK dapat dilihat 
pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi susunan pakan perlakuan periode finisher dan analisis 
proksimat laboratorium berdasarkan  (% BK) 
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Pakan Perlakuan  
P0 P1 P2 P3 P4

Bahan Pakan      
Jagung 54,19 52,81 51,39 51,83 52,58 
Bungkil kedelai 19,41 17,95 16,51 15,56 14,15 
Bekatul 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 
MBM 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Tepung ikan 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Bungkil kelapa 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 
Tepung Daun Kelor 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 
Minyak kelapa 2,69 3,03 3,39 3,40 3,56 
Garam 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
DL metionin 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
TOTAL 100 100 100 100 100 
Komposisi      
Protein kasar (%) 20,08 20,42 20,66 20,79 20,85 
Lemak kasar (%) 6,92 7,48 7,98 6,92 7,69 
Serat Kasar (%) 4,59 4,43 5,99 5,91 5,41 
Abu (%) 7,18 6,60 6,64 6,72 6,12 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 2253,41 2277,38 2281,66 2209,20 2270,24 
 

3. 3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan selama penelitian ini adalah percobaan 
lapang dengan rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perlakuan dengan 
4 kali ulangan. Percobaan dilakukan dengan menambahkan tepung daun kelor 
dengan persentase sebagai berikut: 

 
  P0 : Pakan perlakuan tanpa tepung daun kelor 

 P1 : Pakan dengan 2,5 % tepung daun kelor 
 P2 : Pakan dengan    5 % tepung daun kelor 
 P3 : Pakan dengan 7,5 % tepung daun kelor 

P4 : Pakan dengan 10 %  tepung daun kelor 
  
 Pada penelitian ini setiap perlakuan diulang 4 kali sehingga terdapat 20 
kelompok percobaan. Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam pada akhir 
penelitian setiap kelompok diambil secara acak 1 ekor ayam sebagai sampel. 
Jumlah semua ayam yang digunakan sebagai sampel sebanyak 100 ekor. 

3. 4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi 
ayam pedaging yang meliputi : 

1. Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa 
pakan atau angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 
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dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode pemeliharaan (Scott et al., 
1992) 
Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa 

2. Pertambahan bobot badan adalah selisih bobot  badan pada saat akhir 
tertentu dengan bobot badan semula (Rasyaf, 1995). 

   PBB = BB akhir minggu - BB awal minggu 
Keterangan : PBB  = Pertambahan Bobot Badan 

           BB akhir minggu = Bobot Badan pada akhir minggu 
           BB awal minggu = Bobot Badan pada awal minggu 
 

3. Konversi pakan adalah pembagian antara jumlah pakan yang konsumsi 
pada minggu tertentu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada 
minggu itu pula (Jull, 1982). 

 Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 
      PBB (g) 
 
4. Berat karkas adalah berat bagian tubuh hasil pemotongan ayam setelah 

dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala dan organ dalam kecuali jantung, 
hati dan rempela (Rasyaf, 1995). 

 
5. Faktor efisiensi produksi adalah parameter untuk melihat efisiensi 

produksi ayam pedaging (Arifien, 1997) dengan rumus: 

 FEP = %100%)(
×

×
×

anPemeliharaLamaPakanKonversi
HidupKgBadanBobot  

 
6. Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan pendapatan kotor yang 

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan ayam hidup 
dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan (Rasyaf, 1995). 

       IOFC =  (BB x harga ayam/kg hidup) – (Σ konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 

3. 5. Analisis Data 

 Data yang didapat dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 
Varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 
4 ulangan. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). Adapun model 
matematika dari RAL menurut Yitnosumarto (1993) adalah sebagai berikut : 

ετμ
ijiijY ++=

 
dengan : Y ij   =  nilai pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-j 

  μ     =  nilai tengah umum 
  τ i    =  pengaruh perlakuan ke-i 

ε ij
 = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i  

ulangan ke-j 
i       =  1,2,3,4 
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j       =  1,2,3,4 
 

3. 6. Batasan Istilah 

1. Tepung daun kelor: adalah tepung daun dari tanaman kelor yaitu jenis 
tanaman leguminosa yang diperoleh dengan cara mengambil bagian daun 
dari tanaman kelor, kemudian dikeringkan dan digiling sampai menjadi 
bentuk tepung. 

2. Ayam pedaging: ayam jantan dan betina yang dipelihara dengan tujuan 
pokok untuk dipotong, bukan untuk menghasilkan telur (Hardjosubroto, 
1994). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Taksonomi dan Kondisi Ekologis Daun Kelor 

Menurut Anonymous (2007b), klasifikasi tanaman kelor sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Famili  : Moringaceae 

Ordo  : Brassicales 

Genus  : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera 

Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman asli daerah tropis seperti 

Afrika dan Indonesia. Tanaman ini banyak dipakai sebagai tanaman. Daun dan 

buah kelor telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sayuran. Sedangkan 

bijinya dapat digunakan sebagai penjernih air karena memiliki senyawa yang 

bersifat koagulan. Bagian tanaman lainnya seperti akar dan kulit batang 

dilaporkan memiliki kandungan biofarmaka, antara lain "moringin" dan 

"moringinin" yang berkhasiat sebagai "cardiac stimulant" (Soetanto, 2005).  

 Tanaman kelor dipercaya dapat digunakan untuk mengurangi tekanan 

darah tinggi, sakit kepala, batuk, penyakit perut, bronkhitis, merawat luka, jerawat 

dan tetanus (Anonymous, 2007c). Hasil penelitian di Afrika menunjukkan bahwa 

daun kelor mengandung vitamin C tujuh kali lebih banyak dari buah jeruk, 

mengandung empat kali kalsium lebih banyak dari susu disamping kandungan 

protein daunnya yang mencapai 43 % jika diekstrak dengan ethanol. Dalam ilmu 

nutrisi, daun kelor juga mengandung antinutrisi antara lain glukosinolat, saponin, 
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total phenol, tannin dan cyanogenic glikosid (Makkar dan Becker, 1996). 

Komposisi kimia buah, daun dan tepung daun kelor dapat dilihat pada Tabel 1 

sedangkan zat antinutrisinya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Komposisi kimia buah, daun dan tepung daun kelor (100 g) 

Komposisi Satuan Buah Daun Tepung daun 
Kadar air (%) 86,9 75 7,5 
Kalori  (MJ/Kg BK) 26 92 7,5 
Protein (g) 2,5 6,7 27,1 
Lemak (g) 0,1 1,7 2,3 
Karbohidrat (g) 3,7 13,4 38,2 
Serat (g) 4,8 0,9 19,2 
Mineral - 2 2,3 - 
Ca (mg) 30 440 2,003 
Mg (mg) 24 24 368,0 
Fe (mg) 5,3 7 28,2 
Vit A-βcaroten (mg) 0,11 6,8 16,3 
Vit B-choline  (mg) 423 423 - 
Vit B1-thiamin (mg) 0,05 0,21 2,64 
Vit B2-ribovlavin (mg) 0,07 0,05 20,5 
Vit B3-nicotinic acid  (mg) 0,2 0,8 8,2 
Vit C-absorbic acid (mg) 120 220 17,3 
VitE-tocopherol acetat (mg) - - 113 
Arginin (g/16 g N) 3,6 6 1,33 % 
Histidin (g/16 g N) 1,1 2,1 0,61 % 
Lisin (g/16 g N) 1,5 4,3 1,32 % 
Triptophan (g/16 g N) 0,8 1,9 0,43 % 
Fenilalanin (g/16 g N) 4,3 6,4 1,39 % 
Metionin (g/16 g N) 1,4 2,2 0,35 % 
Treonin (g/16 g N) 3,9 4,9 1,19 % 
Leusin (g/16 g N) 6,5 9,3 1,95 % 
Isoleusin (g/16 g N) 4,4 6,3 0,83 % 
Valin (g/16 g N) 5,4 7,1 1,06 % 
Sumber Moringa oleifera : Fuglie (2001) 

Tabel 2. Antinutrisi yang terkandung dalam daun kelor (% BK) 

Komposisi (%) Daun kelor segar Ekstrak daun kelor 
Tannin 0,53 Rendah 
Saponin 6,4 Rendah 
Asam phitat 2,3 Rendah 
Total phenol 2,7 Rendah 
Sumber: Astuti, 2005 
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 Penelitian suplementasi tepung daun kelor pada kambing dilaporkan 

meningkatkan konsumsi bahan kering dan konsumsi Metabolizable Energy (ME). 

Di samping itu, kambing yang mengkonsumsi 25 % tepung daun kelor 

mempunyai retensi N yang lebih tinggi (Sarwatt, et.al, 2004). Sedangkan 

penelitian pada ayam pedaging, pada pemberian 10 % ekstrak tepung daun kelor 

menunjukkan perbedaan bobot badan dan nilai konversi pakan yang nyata 

dibandingkan dengan kontrol (Astuti, 2005) 

2. 2. Ayam Pedaging 

Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa ayam pedaging adalah ayam 

jantan dan betina muda yang dipelihara dengan tujuan pokok untuk dipotong, 

bukan untuk menghasilkan telur. Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi 

menjadi dua periode awal (starter) dengan umur 1 – 3 minggu dan periode akhir 

(finisher) dengan umur lebih dari 3 minggu (NRC, 1994). 

Ayam pedaging strain Lohmann merupakan jenis ayam pedaging yang 

memiliki kelebihan antara lain, produktivitas yang tinggi serta mortalitasnya 

rendah. Ayam Pedaging strain Lohmann ini memiliki tingkat kematian sampai 

akhir periode pemeliharaan 4 – 6 %. Rata – rata bobot badan anak ayam pedaging 

strain Lohmann MB-202 adalah 42 g. Bobot badan, konsumsi pakan dan konversi 

pakan tiap minggu yang baik pada ayam pedaging strain Lohmann MB-202 dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Bobot badan, konsumsi pakan dan konversi pakan tiap minggu pada 
ayam pedaging strain Lohmann 

 
Minggu Keterangan 

I II III IV V VI 
Bobot badan (g) 140 392 802 1249 1701 2166 
Konsumsi 
pakan (g/hr) 

24 61 104 125 146 161 

Konversi pakan 0,83 1,06 1,27 1,48 1,63 1,79 
Sumber: (Anonymous , 2007d) 

2. 3. Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan merupakan angka yang menunjukkan rataan jumlah 

pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam sesuai periode pemeliharaan. Wahju 

(2004) menyatakan bahwa konsumsi pakan ayam dipengaruhi beberapa hal, antara 

lain bangsa ayam, bobot badan, kecepatan pertumbuhan, temperatur, keadaan air 

minum, penyakit, dan kandungan zat makanan terutama kandungan energi. 

Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi 

pakan. Apabila kandungan energi tinggi, konsumsi pakan rendah dan apabila 

energi dalam pakan rendah maka konsumsi pakan meningkat (Card et al., 1979 

dan Davies, 1982). 

Bentuk pakan juga merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi 

pakan. Pakan yang berbentuk crumble menyebabkan unggas tidak bisa memilih 

bahan pakan yang disenangi, sehingga semua bahan pakan dapat dikonsumsi 

(Anggorodi, 1990). 

 Perhitungan konsumsi pakan dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu 

atau setiap akhir pemeliharaan ayam. Wahju (1992) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan ayam dipengaruhi beberapa hal antara lain besar dan bangsa ayam, tahap 

produksi, ruang tempat pakan, temperatur, keadaan air minum, penyakit dan 
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kandungan zat makanan terutama kandungan energi. Menurut Srigandono (1986) 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu sistem 

pemeliharaan, pemberian pakan, keadaan lingkungan dan jenis kelamin.  

 

2. 4. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan adalah laju pertumbuhan ayam yang dicapai 

dalam jangka waktu tertentu. Menurut Ensminger (1982) pertumbuhan 

didefinisikan sebagai kenaikan bobot badan yang diikuti dengan pertambahan 

besar dari urat daging, ukuran tulang, organ-organ dalam dan bagian tubuh 

lainnya. Sainsbury (1980) menyatakan bahwa bobot badan ayam dapat digunakan 

untuk menilai respon ternak terhadap berbagai jenis pakan, lingkungan, dan tata 

laksana yang diterapkan. Menurut Jull (1982) laju pertumbuhan ayam dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu genetik dari ayam, konsumsi pakan, dan kandungan 

nutrisi dalam pakan serta manajemen. 

Pertambahan bobot badan digunakan sebagai pedoman dalam berproduksi. 

Pengukuran pertambahan bobot badan dilakukan dalam waktu satu minggu. Hal 

ini untuk mempermudahkan pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari agar 

ayam tidak stress. Rumus pertambahan bobot badan menurut Rasyaf (1995) dapat 

ditulis sebagai berikut : 

PBB = BB akhir minggu - BB awal minggu 

Keterangan : PBB  = Pertambahan Bobot Badan 
 BB akhir minggu = Bobot Badan pada akhir minggu 
 BB awal minggu = Bobot Badan pada awal minggu 
 
 
 
 
 

 10



2. 5. Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam waktu tertentu. Dengan kata 

lain, nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran efisiensi pakan yakni 

menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah pakan menjadi 

sejumlah produksi dalam satuan waktu tertentu, baik untuk produksi daging 

maupun telur (Anggorodi, 1994). 

North (1992) menyatakan bahwa konversi pakan dapat bervariasi 

tergantung pada umur ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta temperatur 

lingkungan. Jull (1982) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi konversi pakan. Semakin rendah pertambahan 

bobot badan akan dapat meningkatkan konversi pakan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik 

pakan, bobot badan, kandungan nutrisi dalam pakan, suhu lingkungan dan jenis 

kelamin (Davies, 1982). Menurut Siregar dkk. (1980) angka konversi pakan yang 

tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang kurang efisien sebaliknya angka 

yang mendekati 1 berarti makin efisien. 

2. 6. Berat Karkas 

 Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dipotong, dihilangkan 

bulunya dikurangi kepala, kaki, dan isi perut (Hadiwiyoto, 1983), sedangkan 

menurut Rasyaf (1995) karkas ayam adalah hasil pemotongan ayam setelah 

dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala dan organ dalam kecuali ginjal, jantung, 

hati dan empedal. Menurut Lesson (2000) karkas ayam pedaging berkisar antara 

83,73 % sampai 86,04 % dari bobot hidup, sedangkan menurut Choct et al. (2000) 
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karkas ayam pedaging berkisar antara 82,75 % sampai 84,87 % dari bobot hidup.

 Kualitas karkas dan daging dipengaruhui oleh faktor sebelum pemotongan 

antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, serta 

proses setelah pemotongan (Abubakar, 2003). Menurut Jull (1982) penilaian 

kualitas karkas berdasarkan konformasi, perdagingan, perlemakan dibawah kulit, 

tingkat kebersihan dari bulu halus, derajat kemerahan dan perobekan kulit serta 

bebas dari tulang patah. 

 

2. 7. Faktor Efisiensi Produksi 

 Salah satu parameter untuk menilai apakah suatu usaha peternakan efisien 

dalam pemeliharaannya adalah dengan penghitungan faktor efisiensi produksi. 

Faktor efisiensi produksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 FEP = %100%)(
×

×
×

anPemeliharaLamaPakanKonversi
HidupKgBadanBobot  

Klasifikasi dari faktor efisiensi produksi selama pemeliharaan enam 

minggu menurut Arifien (1997) adalah sebagai berikut: 

< 160  : tidak efisien 

161-180 : efisien sedang 

181-200 : cukup efisien 

>201  : efisien 

 

2. 8. Income Over Feed Cost (IOFC) 

 IOFC merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara mengurangi 

pendapatan dari hasil penjualan ayam hidup dengan total biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan selama periode pemeliharaan. Apabila dikaitkan dengan pegangan 
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berproduksi dari segi teknis maka dapat diduga bahwa semakin efisien ayam 

mengubah zat makanan menjadi daging maka semakin baik pula nilai IOFCnya. 

Keuntungan suatu usaha peternakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana 

biaya tertinggi adalah akan. Penekanan biaya pakan dengan tidak mengurangi 

hasil produksi adalah tujuan dari setiap usaha peternakan. Menurut Rasyaf (1995) 

besarnya IOFC dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

IOFC =  (BB x harga ayam/kg hidup) – (Σ konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 31 Juli 

2007 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 

Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa pakan yang 

digunakan selama penelitian  dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

3. 2. Materi Penelitian 

3. 2. 1. Ayam Pedaging 

 Pada penelitian ini digunakan DOC ayam pedaging sebanyak 100 ekor 

strain Lohmann produksi PT. Multibreeder Adirama Indonesia yang tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (Straight run atau Unsex) dan dipelihara selama 35 

hari. Rataan bobot badan awal sebesar 41,67 ± 3,38 gram dan koefisien 

keragaman 8,13 %. Data rata-rata bobot badan ayam awal dan koefisien 

keragaman secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

3. 2. 2. Kandang 

 Kandang yang digunakan adalah kandang sistem litter berjumlah 20 petak 

dengan ukuran tiap petak 70 x 80 x 70 cm yang dilengkapi dengan tempat pakan, 

tempat minum, lampu listrik dengan daya 25 watt, serta alas diberi sekam.  Pada 

sisi sekeliling kandang ditutup dengan koran pada saat periode starter, 
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dimaksudkan agar panas didalam kandang tetap terjaga. Pengukuran suhu dan 

kelembaban didalam kandang menggunakan termometer ruang yang dilengkapi 

dengan higrometer. Data suhu dan kelembaban didalam kandang selama 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.  

 

3. 2. 3. Tepung Daun Kelor 

Daun kelor yang digunakan selama penelitian berasal dari kota 

Bojonegoro Jawa Timur. Tepung daun kelor yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil giling dari daun kelor segar yang dikeringkan dibawah sinar matahari. 

Adapun proses pembuatan tepung daun kelor dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Kandungan zat makanan pada tepung daun kelor berdasarkan hasil analisa dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor Berdasarkan  (% BK) 
 

Komposisi Kandungan  
Protein Kasar (%) 29,61 
Lemak Kasar (%) 7,48 
Serat Kasar (%) 8,98 
Abu (%) 10,13 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 1318,20 
Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

3. 2. 4. Pakan 

 Pakan perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan yang 

disusun sendiri secara iso-energi dan iso-protein (setiap perlakuan mempunyai 

kandungan energi dan protein yang hampir sama) dari beberapa bahan pakan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi untuk ayam pedaging periode starter dan 

finisher. Pemberian pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. 
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Pakan periode starter diberikan mulai DOC sampai umur 3 minggu (21 

hari), sedangkan pakan periode finisher diberikan mulai umur 3 minggu (22 hari) 

sampai 5 minggu (35 hari). Komposisi bahan penyusun pakan perlakuan periode 

starter dan analisis proksimat laboratorium berdasarkan 100 % BK dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi susunan pakan perlakuan periode starter dan analisis 
proksimat laboratorium berdasarkan  (% BK) 

 
Pakan Perlakuan  

P0 P1 P2 P3 P4

Bahan Pakan      
Jagung 47,53 46,16 44,76 44,36 41,52 
Bungkil kedelai 25,10 23,63 22,18 20,73 21,09 
Bekatul 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
MBM 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
Tepung ikan 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 
Bungkil kelapa 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Tepung Daun Kelor 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 
Minyak kelapa 2,40 2,74 3,09 2,44 3,92 
Garam 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
DL metionin 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
TOTAL 100 100 100 100 100 
Komposisi      
Protein kasar (%) 20,09 20,26 20,53 20,52 20,73 
Lemak kasar (%) 7,58 7,90 8,81 7,95 7,89 
Serat Kasar (%) 5,44 5,51 5,94 5,67 5,12 
Abu (%) 6,66 6,98 8,65 7,65 7,85 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 2028,40 2008,96 2006,65 2008,52 2003,31 
 
 

Bahan pakan penyusun pakan seperti MBM, tepung ikan, minyak kelapa, 

bungkil kedelai, garam dan DL Methionin didapatkan di peternakan ayam petelur 

milik Bapak Tasmudji di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sedangkan 

bekatul dan bungkil kelapa berasal dari KUD DAU dan jagung didapatkan di 

Pasar Dinoyo lantai 2. Komposisi bahan pakan penyusun pakan perlakuan periode 

finisher dan analisis proksimat laboratorium berdasarkan 100 % BK dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Komposisi susunan pakan perlakuan periode finisher dan analisis 
proksimat laboratorium berdasarkan  (% BK) 

 
Pakan Perlakuan  

P0 P1 P2 P3 P4
Bahan Pakan      
Jagung 54,19 52,81 51,39 51,83 52,58 
Bungkil kedelai 19,41 17,95 16,51 15,56 14,15 
Bekatul 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 
MBM 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Tepung ikan 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Bungkil kelapa 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 
Tepung Daun Kelor 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 
Minyak kelapa 2,69 3,03 3,39 3,40 3,56 
Garam 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
DL metionin 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
TOTAL 100 100 100 100 100 
Komposisi      
Protein kasar (%) 20,08 20,42 20,66 20,79 20,85 
Lemak kasar (%) 6,92 7,48 7,98 6,92 7,69 
Serat Kasar (%) 4,59 4,43 5,99 5,91 5,41 
Abu (%) 7,18 6,60 6,64 6,72 6,12 
Energi Metabolis (Kkal/kg) 2253,41 2277,38 2281,66 2209,20 2270,24 
 

3. 3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan selama penelitian ini adalah percobaan 

lapang dengan rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perlakuan dengan 

4 kali ulangan. Percobaan dilakukan dengan menambahkan tepung daun kelor 

dengan persentase sebagai berikut: 

 

  P0 : Pakan perlakuan tanpa tepung daun kelor 
 P1 : Pakan dengan 2,5 % tepung daun kelor 
 P2 : Pakan dengan    5 % tepung daun kelor 
 P3 : Pakan dengan 7,5 % tepung daun kelor 

P4 : Pakan dengan 10 %  tepung daun kelor 
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 Pada penelitian ini setiap perlakuan diulang 4 kali sehingga terdapat 20 

kelompok percobaan. Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam pada akhir 

penelitian setiap kelompok diambil secara acak 1 ekor ayam sebagai sampel. 

Jumlah semua ayam yang digunakan sebagai sampel sebanyak 100 ekor. 

3. 4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi 

ayam pedaging yang meliputi : 

1. Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa 

pakan atau angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode pemeliharaan (Scott et al., 

1992) 

Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa 

2. Pertambahan bobot badan adalah selisih bobot  badan pada saat akhir 

tertentu dengan bobot badan semula (Rasyaf, 1995). 

PBB = BB akhir minggu - BB awal minggu 

Keterangan : PBB  = Pertambahan Bobot Badan 
           BB akhir minggu = Bobot Badan pada akhir minggu 
           BB awal minggu = Bobot Badan pada awal minggu 
 

3. Konversi pakan adalah pembagian antara jumlah pakan yang konsumsi 

pada minggu tertentu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada 

minggu itu pula (Jull, 1982). 

 Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 
      PBB (g) 
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4. Berat karkas adalah berat bagian tubuh hasil pemotongan ayam setelah 

dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala dan organ dalam kecuali jantung, 

hati dan rempela (Rasyaf, 1995). 

 
5. Faktor efisiensi produksi adalah parameter untuk melihat efisiensi 

produksi ayam pedaging (Arifien, 1997) dengan rumus: 

 FEP = %100%)(
×

×
×

anPemeliharaLamaPakanKonversi
HidupKgBadanBobot  

 
6. Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan pendapatan kotor yang 

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan ayam hidup 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan (Rasyaf, 1995). 

       IOFC =  (BB x harga ayam/kg hidup) – (Σ konsumsi pakan x biaya pakan/kg) 

3. 5. Analisis Data 

Data yang didapat dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 

Varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 

4 ulangan. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). Adapun model 

matematika dari RAL menurut Yitnosumarto (1993) adalah sebagai berikut : 

ετμ
ijiijY ++=

 

dengan : Y ij   =  nilai pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-j 
  μ     =  nilai tengah umum 
  τ i    =  pengaruh perlakuan ke-i 

ε ij
 = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i  

ulangan ke-j 
i       =  1,2,3,4 
j       =  1,2,3,4 
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3. 6. Batasan Istilah 

1. Tepung daun kelor: adalah tepung daun dari tanaman kelor yaitu jenis 

tanaman leguminosa yang diperoleh dengan cara mengambil bagian daun 

dari tanaman kelor, kemudian dikeringkan dan digiling sampai menjadi 

bentuk tepung. 

2. Ayam pedaging: ayam jantan dan betina yang dipelihara dengan tujuan 

pokok untuk dipotong, bukan untuk menghasilkan telur (Hardjosubroto, 

1994). 

3. Konsumsi pakan: banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan 

atau angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi seekor ayam sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1994). 

4. Pertambahan bobot badan: laju pertumbuhan ayam yang dicapai dalam 

jangka waktu tertentu (Ensminger, 1982). 

5. Konversi pakan: perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu. Konversi 

pakan menunjukkan gambaran tentang efisiensi peggunaan pakan ditinjau 

dari segi teknis (Scott et al., 1994).  

4. Berat karkas: Berat tubuh ayam setelah dipotong, dihilangkan bulunya 

dikurangi kepala, kaki dan isi perut (Hadiwiyoto, 1983). 

5. Angka mortalitas: persentase perbandingan antara ayam yang mati dengan 

ayam yang hidup (Scott et al., 1994). 

6. Income Over Feed Cost (IOFC): pendapatan kotor yang dihitung dengan 

cara mengurangi pendapatan dai hasil penjualan ayam hidup dengan total 
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biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama periode pemeliharaan (Rasyaf, 

1995). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Secara lengkap data yang diperoleh selama penelitian untuk masing-

masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Rataan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi  pakan, 
berat karkas,faktor efisiensi produksi dan IOFC pada setiap perlakuan 
selama penelitian (35 hari). 

 
Perlakuan Variabel 

P0 P1 P2 P3 P4
Konsumsi pakan 
(g/ekor) 

2600,30±47,47 2634,05±6,37 2666,60±61,27 2628,80±7,15 2641,60±4,58 

PBB (g/ekor) 1285,08±234,82 1429,73±33,48 1455,70±119,75 1376,55±85,43 1449,86±124,13 

Konversi pakan 1,91±0,10 1,85±0,04 1,83±0,14 2,13±0,37 1,82±0,17 
Berat karkas 
(g/ekor) 

836,00±65,37 914,50±87,38 991,75±127,37 839,50±75,19 925,50±113,12 

Faktor efisiensi 
produksi 

199,02±10,35 228,11±20,85 233,46±54,26 185,87±42,71 234,90±49,95 

IOFC (Rp/ekor) 4869,22±691,99 5718,55±357,59 6111,96±1336,83 4252,02±2455,33 6317,52±1395,89 

4. 1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan merupakan aspek terpenting dalam melakukan evaluasi 

nutrisi bahan pakan, karena keragaman penampilan sangat dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan.  

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa konsumsi pakan dari yang tertinggi 

selama penelitian secara berurutan adalah perlakuan P2 (2666,60 g), P4 (2641,60 

g), P1 (2634,05 g), P3 (2628,80 g) dan P0 (2600,30 g). Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung daun kelor dalam pakan terhadap konsumsi pakan dilakukan 

analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 12 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini membuktikan bahwa pakan perlakuan 

yang mengandung tepung daun kelor hingga 10 %, dimana pakan tersebut 
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mempunyai kandungan protein dan energi yang hampir sama tidak berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan. Hasil ini berbeda dari penelitian Astuti dkk (2005) yang 

melaporkan dalam pakan perlakuan yang tidak iso-protein dan iso-energi, 10 % 

daun kelor menurunkan konsumsi pakan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah tingkat 

energi. Scott et al. (1992) menyatakan bahwa energi dalam pakan berbanding 

terbalik dengan jumlah konsumsi pakan, artinya semakin tinggi kandungan energi 

tinggi maka konsumsi pakan semakin menurun. Sebaliknya Rachmat (1985) dan 

Hunton (1995) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi 

pakan adalah kandungan energi pakan, protein pakan, serat kasar, kerapatan 

jenis/kerapatan pakan dan lemak kasar (Parakkasi, 1990). 

Selain itu, penggunaan tepung daun kelor dalam pakan menyebabkan 

sedikit rasa pahit dan juga memberikan aroma atau bau yang khas. Diduga faktor 

tersebut tidak mempengaruhi konsumsi pakan dan palatabilitas pakan jika 

digunakan hingga 10 % dalam pakan. Menurut Wahyu (1997) rasa bagi manusia 

atau hewan mamalia lainnya menentukan banyaknya makanan yang dikomsumsi, 

sedangkan pada ayam rasa memegang peranan yang relatif kecil untuk 

menentukan banyaknya makanan yang dikonsumsi. Rasyaf (1995) menambahkan 

bahwa ayam mengabaikan rasa dalam mengkonsumsi pakan, tapi ayam cenderung 

menyukai pakan bentuk butiran dan berwarna kuning. 

4. 2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan 

 Pertambahan bobot badan merupakan salah satu parameter yang dapat 

digunakan sebagai standart produksi ayam pedaging. Tabel 7 menunjukkan bahwa 

pertambahan bobot badan tertinggi selama penelitian secara berurutan yaitu 
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perlakuan P2 (1455,70 g), P4 (1449,86 g), P1 (1429,73 g), P3 (1376,86 g) dan P0 

(1285,08 g). Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung daun kelor dalam 

pakan terhadap pertambahan bobot badan dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisa statistik pada Lampiran 13 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan. Tidak adanya perbedaan pengaruh 

yang nyata ini disebabkan kandungan makanan terutama energi dan protein dalam 

pakan yang diberikan hampir sama sehingga menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang relatif sama pula. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Astuti dkk 

(2005) yang tidak menggunakan pakan iso-energi dan iso-protein, melaporkan 

bahwa pertambahan bobot badan ayam pedaging akan menurun jika tepung daun 

kelo diberikan diatas 5 %. Diduga dalam penelitian Astuti dkk (2005) perbedaan 

pertambahan bobot badan juga disebabkan oleh konsumsi zat makanan. 

Rendahnya pertambahan bobot badan disebabkan laju pertumbuhan ayam 

pedaging dipengaruhi oleh jumlah zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. 

Rasyaf (1995) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh 

kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan zat 

makanan pada pakan serta banyaknya pakan yang dikonsumsi akan memeberikan 

pengaruh terhadap pertambahan bobot badan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 

pakan yang mengandung zat-zat pakan yang seimbang dan cukup sesuai dengan 

kebutuhan sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. 

4. 3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan salah satu standart dalam berproduksi yang 

dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui efisiensi penggunaan pakan 
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oleh ternak. Semakin rendah angka konversi pakan, maka semakin tinggi 

keberhasilan pemeliharaan ayam pedaging dan peternak akan mendapatkan 

keuntungan yang semakin besar.  

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa konversi pakan dari yang tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan P3 (2,13), P0 (1,91), P1 (1,85), P2 

(1,83) dan P4 (1,82). Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung daun kelor 

dalam pakan terhadap konversi pakan dilakukan analisis statistik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konversi pakan yang paling baik 

dicapai pada pakan perlakuan P4 yang merupakan pakan perlakuan dengan 

menggunakan tepung daun kelor sebanyak 10 %. Angka konversi pakan yang 

rendah pada P4 disebabkan pada pakan perlakuan P4 didapatkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi sehingga pakan yang dikonsumsi oleh ayam pedaging 

efisien untuk menghasilkan bobot badan yang optimal. Angka konversi pakan 

yang rendah berarti bahwa pakan yang digunakan efektif, karena pakan yang 

dikonsumsi digunakan untuk pembentukan jaringan tubuh ayam. Rasyaf (1995) 

yang menyatakan bahwa semakin kecil angka konversi pakan yang dihasilkan 

akan semakin baik dan memberikan efisiensi produksi yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan yang lain. North (1992) menambahkan bahwa angka 

konversi pakan yang kecil maka pakan semakin efisien karena konsumsi 

pakannya digunakan secara optimal untuk pertumbuhan ayam. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 14 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konversi pakan. Tidak adanya perbedaan pengaruh yang nyata 

ini disebabkan tingkat konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan yang 
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dicapai pada masing-masing perlakuan hampir sama. Angka konversi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Rasyaf (1995) faktor yang mempengaruhi 

konversi pakan antara lain strain atau bangsa ayam, mutu pakan, keadaan 

kandang, dan jenis kelamin. Umumnya strain dengan genetik yang kurang baik, 

mutu pakan yang buruk, keadaan kandang yang kurang baik, dan ayam dengan 

jenis kelamin betina akan menghasilkan konversi pakan yang lebih besar, dan 

mengurangi nilai keefektifan penggunaan pakan.  

 Konversi pakan yang didapat selama penelitian berkisar antara 1,82 – 2,13. 

Tinggi rendahnya angka konversi pakan disebabkan oleh adanya selisih yang 

semakin besar atau kecil pada perbandingan antara pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan yang dicapai. Berdasarkan data yang ada 

semakin rendah pertambahan bobot badan dalam penelitian, maka semakin tinggi 

pula konversi pakan yang didapatkan. Tingginya konversi pakan menunjukkan 

bahwa pertambahan bobot badan yang rendah akan menurunkan nilai efisiensi 

penggunaan pakan oleh ternak, sehingga keberhasilan dari usaha peternakan akan 

semakin kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Jull (1979) yang menyatakan 

bahwa kecepatan pertumbuhan merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

konversi pakan, dimana semakin rendah pertambahan bobot badan mengakibatkan 

peningkatan konversi pakan. 

4. 4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Karkas 

 Berat karkas ayam merupakan berat hasil pemotongan ayam setelah 

dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala dan organ dalam kecuali jantung, hati 

dan rempela.  Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa berat karkas dari yang tertinggi 
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selama penelitian secara berurutan adalah perlakuan P2 (991,75 g), P4 (925,50 g), 

P1 (914,50 g), P3 (839,50 g) dan P0 (836,00 g). Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung daun kelor dalam pakan terhadap berat karkas dilakukan 

analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 15 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap berat karkas. Tidak adanya perbedaan yang nyata ini 

disebabkan oleh bobot ayam yang seragam antar perlakuan sehingga berat karkas 

yang didapatkan hampir sama. Karkas ayam merupakan hasil pemotongan ayam 

setelah dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala dan organ dalam kecuali ginjal, 

jantung, hati dan gizzard.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa level penggunaan tepung daun 

kelor yang memberikan pengaruh paling baik terhadap berat karkas adalah sebesar  

5 %, begitu juga dengan level penggunaan tepung daun kelor 5 % memberikan 

pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan bobot badan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat North (1992) yang menyatakan bahwa semakin berat ayam yang 

dipotong, maka karkasnya akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini memiliki 

implikasi bahwa jika ayam dipasarkan dalam bentuk karkas disarankan dipilih 

ayam yang memiliki berat lebih. 

 

4. 5. Faktor Efisiensi Produksi 

 Salah satu parameter untuk menilai apakah suatu usaha peternakan efisien 

dalam pemeliharaannya adalah dengan penghitungan faktor efisiensi produksi. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa faktor efisiensi produksi dari yang tertinggi secara 
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berurutan selama penelitian adalah perlakuan P4 (234,95), P2 (233,45), P1 

(228,11), P0 (199,02) dan P3 (185,87). Untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan terhadap faktor efisiensi produksi dilakukan 

analisis statistik. 

 Hasil analisa statistik pada Lampiran 16 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap faktor efisiensi produksi. Tidak terdapat perbedaan ini diduga 

karena perlakuan level yang digunakan selisihnya sedikit sehingga dilihat dari 

faktor keefisienan tidak berbeda jauh. 

Faktor efisiensi produksi digunakan sebagai acuan karena selain 

mempertimbangkan bobot badan dan konversi pakan, juga mempertimbangkan 

presentase kematian dan lama pemeliharaan dan dari perlakuan ini tergolong 

efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifien (1997) yang mengklasifikasikan 

nilai faktor efisiensi produksi selama pemeliharaan enam minggu adalah sebagai 

berikut: 

< 160  : tidak efisien 

161-180 : efisien sedang 

181-200 : cukup efisien 

>201  : efisien 

 Menurut klasifikasi tersebut diatas, maka penelitian ayam pedaging dalam 

penelitian ini yaitu perlakuan P4 , P2 dan P1 masuk dalam kategori efisien. 

Sedangkan pada perlakuan P0 dan P3 masuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini 

dikarenakan pada perlakuan P0 dan P3 bobot badan yang dicapai rendah serta 

konversi pakan yang tinggi. 
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4. 6. Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 

IOFC merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara mengurangi 

pendapatan dari hasil penjualan ayam hidup dengan total biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan selama periode penelitian. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai 

income over feed cost (IOFC) dari yang tertinggi secara berurutan selama 

penelitian yaitu P4 (Rp. 6371,52), P2 (Rp. 6111,96), P1 (Rp. 5718,55), P0 (Rp. 

4869,22) dan P3 (Rp. 4252,02). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IOFC 

yang paling baik dicapai pada pakan perlakuan P4 yang merupakan pakan 

perlakuan dengan menggunakan tepung daun kelor pada level 10 %. Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung daun kelor dalam pakan perlakuan 

terhadap income over feed cost dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 17 menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung daun kelor dalam pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap IOFC. IOFC yang didapatkan selama penelitian berkisar antara 

Rp. 4252,02 – Rp. 6371,52. Tinggi rendahnya nilai IOFC disebabkan oleh adanya 

selisih yang semakin besar atau kecil pada penjualan ayam dengan biaya pakan 

yang harus dikeluarkan selama periode pemeliharaan. Dimana semakin tinggi 

pertambahan bobot badan dan semakin rendah nilai konversi pakan pada masing-

masing perlakuan maka IOFC yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rasyaf (1995) yang menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan 

pegangan berproduksi dari segi teknis maka dapat diduga bahwa semakin efisien 

ayam mengubah makanan menjadi daging maka semakin baik pula IOFC yang 

didapatkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan dapat 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging, namun secara statistik 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

2. Penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 10 % dalam 

pakan tidak memberikan efek negatif terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging. 

 

5. 2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disarankan bahwa perlu 

dilakukan uji coba lebih lanjut penggunaan tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

dengan kandungan lebih dari 10 % dalam pakan terhadap penampilan produksi 

ayam pedaging 
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