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ABSTRACT

EFFECTS OF BIOLIFE ADDITION AS FEED ON THE LAYING HEN
PERFORMANCES

This experiment was carried out at Talang Farm KUD Sari Bumi in Talang
Suko, and Animal Nutrition Laboratory of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya
University, Malang, from June 30th to August 11th, 2008.
The purpose of this research was to observe effects of biolife addition as feed on
the laying hen performance. A total of one hundred hens of Isa Brown Strain from
47 to 52 week of age were randomly allotted to five dietary treatments with 4
replication groups of 5 hens. Dietary treatment were: basal diet (P0), basal diet +
0,025 % biolife (P1), basal diet + 0,05 % biolife (P2), basal diet + 0,075 % biolife
(P3), basal diet + 0,1 % biolife (P4). The variables observed were feed intake
(g/bird/day), Hen Day Production (%), egg mass (g/bird/day), feed conversion and
Income Over Feed Cost (Rp). Data during the experiment were subjected to
analysis of variance in completely Randomized Design. If there was significant
influence, it was followed by Least Significant Different (LSD) tests.

The result of this research showed that biolife did not significantly affect
(P>0,05) feed consumption (g/bird/day), Hen Day production (%), egg mass
(g/bird/day), feed conversion and Income Over Feed Cost (Rp).

The conclusion of this research is that biolife addition as feed on the laying
hen at 0,025-0,1 % did not give significant improvement (P>0,05) toward feed
consumption (g/bird/day), Hen Day production (%), egg mass (g/bird/day), feed
conversion and Income Over Feed Cost (Rp).

Key word: biolife, performance laying hens
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RINGKASAN

PENGARUH PENAMBAHAN BIOLIFE DALAM PAKAN TERHADAP
PENAMPILAN PRODUKSI AYAM PETELUR

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan ayam petelur “Talang Farm”
KUD Sari Bumi Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada
tanggal 30 Juni sampai dengan 11 Agustus 2008, sedangkan analisis kandungan
zat makanan dilakukan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan
biolife dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur. Hasi penelitian
ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dosis penggunaan biolife
dalam pakan ayam petelur dan pengaruhnya terhadap penampilan produksi ayam
petelur.

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam petelur strain Isa Brown
produksi PT Anwar Sierad sebanyak 100 ekor. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan 5 perlakuan antara lain pakan basal tanpa penambahan biolife (P0),
pakan basal + biolife 0,025 % (P1), pakan basal + biolife 0,05 % (P2), pakan basal
+ biolife 0,075 % (P3), dan pakan basal + biolife 0,1 % (P4). Masing-masing
perlakuan diulang 4 kali sehingga terdapat 20 unit percobaan dan setiap unit
terdiri dari 5 ekor ayam petelur. Variabel yang diamati adalah konsumsi pakan
(g/ekor/hari), Hen Day Production (%), egg mass (g/ekor/hari), konversi pakan
dan Income Over Feed Cost (Rp). Data hasil penelitian dianalisis dengan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan jika terdapat perbedaaan pengaruh diantara
perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biolife dalam pakan
dengan persentase 0,025-0,1 % memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P>0,05) terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), Hen Day Production (%), egg
mass (g/ekor/hari), konversi pakan dan Income Over Feed Cost (Rp).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan biolife
sampai 0,1 % dalam pakan ayam petelur tidak memberikan efek negatif terhadap
variabel yang diamati dan disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan
level penambahan biolife lebih dari 0,1 % dalam pakan ayam petelur dengan
jangka waktu yang lebih panjang.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2035 diperkirakan penduduk Indonesia akan bertambah 2 kali

lipat jumlahnya menjadi ± 400 juta jiwa (Siswono, 2003). Akibat peningkatan

jumlah penduduk tersebut, Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan bahan

pangan lebih dari 2 kali lipat kebutuhan saat ini, termasuk ketersediaan telur

ayam. Untuk antisipasi pemenuhan permintaan masyarakat akan kebutuhan telur

ayam tersebut, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi

ayam petelur. Produktivitas ayam petelur dapat ditingkatkan diantaranya

memperbaiki manajemen pemeliharaannya seperti manajemen pakan, pencegahan

dan penanggulangan penyakit.

Usaha peternakan ayam petelur di Indonesia mengalami banyak kendala,

salah satunya yang dihadapi oleh peternak adalah tidak stabilnya harga telur ayam

sedangkan harga pakan cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan pendapatan

yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung untuk

mencukupi biaya pakan, pemeliharaan, dan obat-obatan.

 Untuk menghindari hal tersebut diatas maka salah satu cara yang dapat

dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan ayam petelur

dengan penambahan mineral supplement dalam pakan (Wahju, 1997). Biolife

sebagai salah satu produk mineral supplement tersusun atas beberapa mineral baik

mineral makro maupun mikro. Mineral tersebut berperan dalam proses

metabolisme sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Informasi
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yang terdapat dalam brosur menyebutkan biolife dapat meningkatkan efisiensi

pakan dan kesehatan ayam petelur (Anonimus, 2003).

Penelitian tentang biolife pernah dilakukan oleh Wahyudi (2004) dengan

mencampur dalam air minum. Penelitian tersebut memiliki kelemahan yaitu

biolife sulit larut dalam air. Dengan begitu diduga biolife akan mengendap dan

tidak dapat terkonsumsi seluruhnya oleh ternak. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penelitian mengenai penggunaan biolife sebagai mineral supplement dalam pakan

ayam petelur dan pengaruhnya terhadap produksi ayam petelur.

1.2 Rumusan Masalah

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh

penambahan biolife dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan biolife

dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

dosis penggunaan biolife dalam pakan ayam petelur dan pengaruhnya terhadap

penampilan produksi ayam petelur.

1.5 Kerangka Pikir

Usaha peternakan ayam petelur banyak menghadapi kendala, salah satunya

adalah tidak stabilnya harga pakan, harga ayam, dan harga telur (Zumrotun dan

Tiswo, 2003). Harga pakan cenderung mengalami peningkatan sehingga sering
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kali mengakibatkan kerugian bagi peternak, karena pendapatan yang diterima

tidak sesuai dengan biaya yang harus ditanggung untuk memelihara ayam. Untuk

menghindari kerugian peternak akan tingginya harga pakan maka dilakukan suatu

usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Wahju, 1997).

Peningkatan efisiensi pakan harus diimbangi dengan pakan yang memiliki

kandungan zat makanan yang cukup selama proses produksi.

Salah satu zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak unggas adalah

mineral, baik mineral makro maupun mineral mikro. Pemenuhan kebutuhan

mineral pada ayam petelur sangat penting untuk menunjang produksi telur dengan

kualitas yang baik (Underwood dan Suttle, 2001). Selama proses produksi,

mineral akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu proses pembentukan

telur. Apabila kandungan mineral dalam pakan masih belum mencukupi maka

perlu penambahan mineral supplement dalam pakan agar produksi telurnya baik.

Dengan penambahan mineral supplement dalam pakan diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan zat makanan yang dibutuhkan oleh ayam petelur untuk

berproduksi. Biolife adalah produk mineral supplement yang ditambahkan dalam

pakan karena mineral yang terkandung dalam biolife salah satunya kandungan

CaCO3 sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas telur (Anonimus, 2003).

Castillo et al (2004) menambahkan bahwa penambahan kalsium dalam

pakan mampu memaksimalkan penampilan produksi telur. Penambahan kalsium

dalam pakan dengan level tinggi dapat menunjang kualitas telur yang dihasilkan.

Menurut Butcher and Miles (2002) bila kebutuhan CaCO3 dalam tubuh tidak

terpenuhi dengan baik maka berpengaruh pada produksi telur karena CaCO3

sangat dibutuhkan dalam proses produksi telur. Diharapkan kandungan CaCO3
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dalam biolife yang ditambahkan dalam pakan mampu memenuhi kebutuhan

CaCO3 dalam tubuh ayam petelur.

Dari kajian diatas maka peneliti tertarik untuk menggunakan produk

biolife dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur.

1.6 Hipotesis Penelitian

Penambahan biolife dalam pakan dapat meningkatkan penampilan

produksi ayam petelur.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Ayam Petelur

 Dalam pemeliharaan ayam petelur ada tiga periode pemeliharaan yaitu

periode pemeliharaan ayam ras petelur dimulai dari masa kurun awal atau starter

(umur 0-8 minggu), masa pertumbuhan atau grower (umur 8-18 minggu) dan

masa produksi atau layer (umur lebih dari 18 minggu) (Sudarmono,2003).

Pemeliharaan masa awal (brooding period) merupakan periode yang penting bagi

pertumbuhan ayam petelur, karena unggas petelur (ayam dara) merupakan calon

individu yang nantinya harus bertelur secara produktif. Kesalahan yang terjadi

pada pemeliharaan masa ini akan mengakibatkan mundurnya waktu bertelur

Dalam hal ini harus dihindari agar unggas dara tersebut tidak terlalu gemuk

maupun terlalu kurus (Indarto, 1990).

Ayam dikatakan sudah mencapai dewasa kelamin apabila produksi

telurnya sudah mencapai 5% (North, 1992). Menurut Scott et al.,(1992)

menyatakan bahwa daur produksi ayam petelur dibagi dalam 2 tahap produksi

yaitu fase produksi I dan fase produksi II. Fase produksi I mulai umur 22 minggu

sampai dengan umur 42 minggu. Pada fase ini diharapakan produksi telur

meningkat dari nol sampai puncak produksi sekitar 85-90%, peningkatan ukuran

telur dari 40 g/butir pada umur 22 minggu menjadi lebih dari 56 g/butir pada umur

42 minggu. Fase II mulai umur 42 minggu sampai dengan umur 72 minggu dan

selama fase ini ayam telah mencapai bobot badan yang tepat dan periode dimana

produksi telur mulai berkurang hingga 65% atau lebih rendah.
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Bundy dan Diggins (1982) mengemukakan bahwa ayam dikatakan tidak

ekonomis lagi dan harus diafkir bila ayam tersebut menghasilkan telur kurang dari

50%, sedangkan Ensminger (1980) mengemukakan bahwa ayam petelur harus

diafkir bila telah berproduksi selama 2 tahun dan mempunyai bobot badan hidup

yang masih memadai untuk dipotong.

2.2 Pakan Ayam Petelur

Pemberian pakan pada ayam petelur berguna untuk mencukupi jumlah

kebutuhan zat makanan pada berbagai tingkat produksi. Dalam hal ini terdapat

tiga faktor yang harus diketahui diantaranya adalah berapa jumlah zat makanan

yang dikonsumsi ayam petelur setiap hari, berapa kebutuhan petelur tersebut

untuk tingkat produksi tertentu dan berapa banyak kandungan zat makanan yang

tersedia dalam pakan. Keberhasilan untuk mengetahui tiga faktor ini secara tepat

akan menentukan keefisienan pemberian pakan dalam peternakan ayam petelur

(Amrullah, 2003).

Pakan ayam petelur merupakan berbagai bahan pakan yang memenuhi

syarat untuk diberikan pada ayam petelur dalam memenuhi kebutuhan zat

makanan. Ada beberapa kriteria agar suatu bahan pakan dapat dikatakan sebagai

pakan ayam petelur yaitu:

1. Bahan pakan yang digunakan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia.

2. Ketersediaan dari bahan pakan tersebut.

3. Bahan pakan tersebut memiliki harga yang sesuai dengan kualitasnya

(Rasyaf, 2004).

Konsumsi pakan dan kebutuhan protein ayam petelur dipengaruhi oleh

bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, perkandangan, ada atau
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tidaknya pemotongan paruh, luas ruang untuk ayam, air minum dingin dan bersih,

tingkat penyakit dalam kandang dan kandungan energi dalam pakan (Wahju,

1997). Adapun kebutuhan zat makanan periode ayam petelur dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan zat makanan periode ayam petelur

Kebutuhan sesuai periode pertumbuhanZat Makanan Starter Grower Pullet Layer
Protein kasar (%)
Energi metabolis (Kkal/kg)
Lemak (%)
Kalsium (%)
Phospor (%)

17,00
2.800
1,00
0,90
0,40

15,00
2.800
1,00
0,80
0,35

14,00
2.850
1,00
0,80
0,30

16,00
2.850
1,00
1,80
0,35

Sumber: National Research Council, 1994

2.3 Mineral Supplement

 Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan pada ayam petelur

perlu terus dilakukan sehingga dapat menghemat pakan dan meningkatkan

kesejahteraan peternak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

efisiensi penggunaan pakan pada ayam petelur adalah dengan penambahan

mineral supplement dalam pakan (Wahju, 1997).

Salah satu produk mineral supplement yang digunakan adalah biolife yang

tersusun atas beberapa mineral baik mineral makro maupun mikro. Mineral

memegang peranan yang penting dalam tubuh diantaranya sebagai komponen

penyusun tulang dan proses metabolisme. Menurut Anonimus (2003) bahwa

biolife dapat meningkatkan efisiensi pakan dan kesehatan ayam petelur.

Underwood (2001) menyatakan bahwa mineral berfungsi sebagai pembentuk

struktur dan memiliki peranan penting dalam proses fisiologis.
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2.4 Mineral

 Underwood (2001) menyatakan bahwa mineral merupakan senyawa

anorganik yang ada dalam semua jaringan hewan termasuk unggas. Terdapat 22

macam mineral yang penting untuk pertumbuhan yang terdiri dari tujuh mineral

makro yaitu kalsium, fosfor, potasium, sodium, klorin, magnesium dan sulfur

serta lima belas mineral mikro yaitu besi, iodium, seng, kuprum, mangan, kobalt,

molibdenum, selenium, kromium, tin, vanadium, fluor, silikon, nikel dan arsenik.

Mineral yang ada dalam sel dan jaringan tubuh ternak memiliki fungsi,

karakteristik dan jumlah yang berbeda sesuai dengan jaringan. Jumlah yang ada

harus dalam kisaran yang normal agar fungsi dan strukturnya dalam jaringan akan

membuat pertumbuhan, kesehatan dan produktivitas ternak menjadi optimal

(Underwood, 2001). Adapun kebutuhan mineral ayam petelur dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan mineral ayam petelur

Tipe Ringan Tipe Medium
21-40 40 minggu 21-40 40 minggu

Mineral

minggu ke atas minggu ke atas
Kalsium (%) 3,25 3,50 3,00 3,25
Fosfor (%) 0,50 0,50 0,50 0,50
Sodium (%) 0,15 0,15 0,15 0,15
Mangan (mg/kg) 110 110 110 110
Seng (mg/kg) 50 50 50 50

Sumber : North, 1992

 Secara umum fungsi mineral dibagi menjadi tiga fungsi yaitu:

1. Pembentuk struktur

Mineral dapat membentuk komponen struktur dari organ-organ dan

jaringan tubuh, seperti mineral Ca, P, Mg, F dan Si dalam tulang dan gigi;

P dan S dalam protein otot.
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2. Fungsi fisiologis

Mineral berada dalam cairan tubuh dan jaringan sebagai elektrolit untuk

menjaga keseimbangan asam-basa; misalnya Na, K, Cl, Ca dan Mg dalam

darah, cairan otak dan cairan saluran pencernaan.

Kalsium (Ca) merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam

tubuh dan 99% ditemukan di kerangka. Fungsi dasar dari kalsium adalah untuk

membentuk rangka yang kuat dan melindungi organ yang penting serta membantu

pergerakan dan pertumbuhan (Underwood dan Suttle, 2001). Menurut Suwondo

(2002) kalsium dalam pakan akan dimanfaatkan oleh ayam untuk pembentukan

kerabang telur. Ayam petelur yang tidak mampu memanfaatkan kalsium dalam

pakan dengan baik maka akan mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan.

Phosphor (P) adalah mineral paling banyak kedua setelah Ca yang terdapat

dalam tubuh, sekitar 80% ditemukan dalam tulang dan gigi. Sekitar 20% P tidak

berada dalam jaringan tulang melainkan berada pada cairan tubuh dan jaringan

lunak dalam tubuh yang memiliki fungsi yang penting (Underwood dan Suttle,

2001). Phosphor berperan aktif dalam tubuh untuk membantu proses metabolisme

energi (Linder, 1992). Apabila pakan mengandung fosfor yang berlebihan, maka

kelebihannya akan dikeluarkan sebagai fosfat sehingga menimbulkan kekurangan

kalsium dalam pakan (Rasyaf, 2004).

Magnesium (Mg) merupakan salah satu mineral makro yang memiliki

peran yang penting dalam proses pertumbuhan. Fungsi Mg adalah membantu

pembentukan tulang. Kekurangan Mg dapat mengakibatkan abnormalitas

kerangka dan menghambat pertumbuhan (Anonimus, 2008).
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Seng (Zn) merupakan mikro mineral yang memiliki peran penting pada

ternak. Kekurangan Zn dalam pakan dapat menyebabkan pertumbuhan bulu jelek,

pertumbuhan ternak terhambat dan nafsu makan menurun (Anonimus, 2008).

Selain berperan dalam proses metabolisme, Zn juga dapat bekerjasama dengan

kalsium, phosphor, vitamin A, C dan D untuk meningkatkan penyerapan zat

makanan dalam tubuh (Anonimus, 2004).

Arsenikum (As) merupakan mineral yang dapat dipergunakan untuk

meningkatkan kesehatan, pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan pada

unggas. Penggunaan mineral As tidak boleh melebihi kebutuhan karena As

bersifat racun (Linder, 1992).

2.5 Penampilan Produksi Ayam Petelur

2.5.1  Konsumsi dan Konversi Pakan

 Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa

pakan atau angka yang menunjukkan rataan jumlah pakan yang dapat dikonsumsi

seekor ayam sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Faktor yang

mempengaruhi konsumsi pakan yaitu bentuk fisik pakan, bobot badan, kecepatan

pertumbuhan, kandungan zat makanan dalam pakan dan lingkungan tempat

pemeliharaan (Davies, 1982). Scott et al. (1992) menyatakan bahwa pakan yang

diberikan pada ayam petelur disamping harus memenuhi faktor kualitas dan

kuantitas, juga harus seimbang dan sempurna. Pakan seimbang adalah kombinasi

dari beberapa bahan pakan untuk ternak dalam perbandingan dan jumlah tertentu

yang menyebabkan fungsi fisiologis dalam tubuh dapat berjalan normal (Parakasi,

1983).
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 Ahmad et al. (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian

kalsium dengan level yang berbeda tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan.

Rataan konsumsi pakannya dari level Ca 2,50 % sampai 5,0 % adalah 111 sampai

114 g/ekor/hari. Damron dan Harms (1980) menyatakan bahwa kandungan

kalsium pakan dari 2,25 % ke 3,50 % dan 6,0 % menurunkan konsumsi pakan dari

98,2 g, 96,3 g, dan 94,1 g. Hal ini juga didukung oleh penelitian Roland et al.

(1985) yang menyatakan bahwa pemberian kalsium yang berlebih dapat

menurunkan atau meningkatkan konsumsi pakan pada ayam.

 Faktor yang mempengaruhi konsumsi ayam petelur ada dua yaitu faktor

internal dan faktor eksternal (lingkungan). Faktor internal meliputi umur dan

status produksi, variasi genotif (Classen and Stevens, 1995), bobot badan,

pertambahan bobot badan, aktivitas, dan produksi telur (Amrullah, 2003). Faktor

lingkungan yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan antara lain suhu dan

kelembaban lingkungan kandang (Hsu et al., 1998), kesehatan dan status stres,

interaksi antar zat makanan serta kandungan zat makanan terutama kandungan

energi metabolis, manajemen pemberian pakan, program penyinaran tambahan,

dan kondisi bulu (Wahju, 1997).

Pada setiap strain ayam petelur memiliki jumlah konsumsi pakan dan

konversi pakan yang berbeda (Rasyaf, 2004). Tabel 3 dibawah ini menunjukkan

standar konsumsi dan konversi pakan ayam petelur strain Isa Brown
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Tabel 3. Standar konsumsi pakan dan konversi pakan ayam petelur strain Isa
Brown

Strain Isa Brown
Umur

(minggu)
Konsumsi
pakan per
hari (g)

Konversi
pakan per

minggu (g)

Umur
(minggu)

Konsumsi
pakan per
hari (g)

Konversi
pakan per

minggu (g)
18 81 94,19 50 112 1,97
19 85 10,88 51 112 1,98
20 95 4,85 52 112 1,99
21 105 3,11 53 112 2,00
22 109 2,38 54 112 2,01
23 111 2,16 55 112 2,02
24 112 2,09 56 112 2,03
25 113 2,04 57 112 2,04
26 114 2,01 58 112 2,05
27 114 1,99 59 112 2,06
28 114 1,98 60 112 2,07
29 114 1,97 61 112 2,08
30 114 1,96 62 112 2,10
31 113 1,94 63 112 2,11
32 113 1,93 64 112 2,12
33 113 1,93 65 112 2,14
34 113 1,93 66 112 2,15
35 113 1,93 67 112 2,17
36 113 1,93 68 112 2,19
37 113 1,93 69 112 2,21
38 113 1,93 70 111 2,22
39 113 1,93 71 111 2,24
40 113 1,94 72 111 2,26
41 113 1,94 73 111 2,28
42 113 1,94 74 111 2,30
43 113 1,95 75 111 2,33
44 113 1,95 76 111 2,35
45 113 1,96 77 111 2,38
46 113 1,96 78 111 2,40
47 113 1,97 79 111 2,43
48 113 1,97 80 111 2,47
49 113 1,98

Sumber: Anonimus (2005)

Salah satu cara untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas usaha adalah

konversi pakan. Konversi pakan merupakan salah satu ukuran yang banyak

digunakan untuk menyatakan tingkat efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak

yaitu perbandingan antara pakan yang dihabiskan (kg) dalam menghasilkan

sejumlah telur (kg). Nilai konversi pakan yang tinggi menunjukkan bahwa
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efisiensi pemanfaatan pakan yang rendah sebaliknya apabila nilai konversi pakan

rendah menunjukkan makin banyak pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak

untuk memproduksi telur (North, 1992). Nilai konversi pakan mempunyai arti

penting dalam usaha peternakan, karena berkaitan dengan biaya produksi

(Nesheim et al., 1997).

2.5.2 Hen Day Production (HDP)

Hen Day Production adalah persentase produksi telur dalam jangka waktu

tertentu yang didasarkan atas jumlah ayam yang ada setiap saat dalam jangka

waktu tersebut. Hen Day Production (HDP) merupakan produksi telur dibagi

dengan jumlah ayam petelur pada saat itu, dan hasilnya dikalikan dengan 100 %.

Dalam prakteknya Hen Day  tidak dihitung dalam tiap hari, melainkan tiap

minggu (Rasyaf, 2004).

( )
( ) %100x
hariwaktuadayangAyam

butirituhariteluroduksiPr
HDP

×∑
∑

=

Hen Day Production merupakan salah satu faktor yang secara langsung

berpengaruh terhadap kebutuhan zat makanan ayam petelur. Ayam petelur

mengkonsumsi pakan lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk mendukung

produksi telur (NRC, 1994). Menurut Wahju (2004) sebagian besar zat makanan

yang dikonsumsi ayam petelur digunakan untuk mendukung produksi telur.

Roland et al. (1985) dalam suatu penelitiannya menyatakan bahwa

pemberian kalsium dengan tingkat level 1,7 % sampai 4,1 % tidak berpengaruh

secara nyata terhadap produksi telur, yaitu dari 84,3 % menjadi 84,5 %. Tabel 4

menunjukkan standar Hen Day Production (HDP) ayam petelur strain Isa Brown.
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Tabel 4. Standar HDP ayam petelur strain Isa Brown

Strain Isa Brown
Umur (minggu) % HDP Umur (minggu) % HDP

18 3,00 50 88,70
19 25,00 51 88,45
20 60,00 52 87,60
21 86,00 53 87,05
22 91,00 54 86,60
23 93,00 55 86,35
24 94,20 56 86,40
25 94,80 57 84,85
26 95,00 58 84,30
27 95,00 59 83,75
28 95,00 60 83,20
29 95,00 61 82,65
30 95,00 62 82,40
31 95,00 63 81,55
32 95,00 64 81,00
33 94,90 65 80,45
34 94,80 66 79,90
35 94,70 67 79,35
36 94,60 68 78,80
37 94,50 69 78,25
38 94,40 70 77,70
39 94,20 71 77,45
40 94,00 72 76,60
41 93,00 73 76,05
42 93,40 74 75,50
43 92,55 75 74,95
44 92,00 76 74,40
45 91,45
46 90,90
47 90,35
48 89,80
49 98,75

Sumber: Anonimus (2005)

2.5.3 Income Over Feed Cost (IOFC)

Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha

peternakan berdasarkan biaya pakan yang digunakan maka dilakukan perhitungan

Income Over Feed Cost dengan mengetahui harga pakan perlakuan dengan

banyaknya konsumsi pakan dan harga jual telur dengan produksi telur. Income

Over Feed Cost merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan cara
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mengurangi pendapatan dari penjualan produksi telur dengan biaya yang

dikeluarkan untuk pakan (Anonimus, 1997).

 Perhitungan Income Over Feed Cost untuk ayam petelur adalah sebagai

berikut:

 Pendapatan  = (Produksi telur per kg x harga telur per kg)

 Biaya Produksi   = (Konsumsi pakan x harga pakan perlakuan per kg)

Income Over Feed Cost  = Pendapatan - Biaya Produksi
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan ayam petelur UD. Talang Farm,

Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pengambilan data

dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008.

Analisis proksimat kandungan zat makanan, bahan pakan dan pakan dilaksanakan

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas

Brawijaya Malang.

3.2 Materi Penelitian

3.2.1 Ayam Petelur

 Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam petelur strain Isa Brown

produksi PT Anwar Sierad umur 47-52 minggu yang ditempatkan pada kandang

sistem battery.

3.2.2 Kandang dan Perkandangan

Peralatan yang digunakan adalah kandang sistem battery dengan ukuran

panjang 37 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 34 cm. Secara keseluruhan petak kandang

dilengkapi tempat pakan dan tempat minum berbentuk nipple yang terhubung

dengan drum air. Kandang yang digunakan terbuat dari bahan beton dengan atap

dari bahan asbes dan dilengkapi penerangan sebanyak 4 buah lampu neon dalam

satu kandang besar.
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3.2.3 Pakan

Bahan pakan ayam petelur yang digunakan terdiri dari jagung, bekatul,

konsentrat (CP K36) dan kandungan zat makanan pada masing-masing bahan

pakan. Pemberian pakan diberikan dengan cara penjatahan yaitu satu kali sehari,

sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. Persentase bahan pakan, hasil

perhitungan komposisi bahan pakan dan hasil analisis proksimat pakan basal yang

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. dan kandungan zat

makanan bahan pakan basal ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 5. Susunan pakan basal dan kandungan zat makanan

Bahan Pakan Total
Jagung (%)
Bekatul (%)
Konsentrat (%)

48,30
17,26
34,44

Komposisi Pakan(1)

Energi metabolis (EM, kkal/kg)
Protein kasar (%)
Lemak kasar (%)
Serat kasar (%)
Kalsium (Ca, %)
Fosfor (P, %)

2947,91
18,31
4,12
4,93
3,81
0,42

Kandungan Zat Makanan(2)

Energi metabolis (EM, kkal/kg)
Protein kasar (%)
Lemak kasar (%)
Serat kasar (%)
Abu (%)

2742,10 (3)

18,15
5,95
5,24
17,89

Keterangan :  1) Hasil perhitungan
2) Hasil Analisis Proksimat
3) Hasil perhitungan konversi 75 % Gross Energi berdasarkan bahan kering

(Indah, 2004)
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Tabel 6. Kandungan zat makanan bahan pakan basal

Zat Makanan   Bahan Pakan
Jagung(1) Bekatul(1) Konsentrat(2)

Energi metabolis (EM, Kkal/kg) 3370 2860 2400
Protein kasar (PK,%) 8,6 10,2 36,0
Lemak kasar (LK,%) 3,9 7,0 3,0
Serat kasar (SK,%) 2,0 3,0 10,0
Kalsium (Ca,%) 0,02 0,04 11,0
Fosfor (P,%) 0,1 0,16 1,0

Sumber : 1.  Wahju (1997)
   2.  Label Konsentrat  Ayam Petelur produksi Sierad Feed

Biolife diperoleh dari perusahaan Biolife International BV Netherlands.

Biolife yang digunakan berbentuk serbuk yang tersusun atas bahan yang terdiri

dari makro mineral dan mikro mineral, seperti pada Tabel 7.

Tabel 7 . Kandungan mineral biolife

Jenis bahan Jumlah
Calsium carbonat, (CaCo3, %) 93,70
Magnesium oxide, (MgO, %) 4,50
Ferric oxide, (Fe2O3, %) 0,70
Silicic acid, (SiO2, %) 3,50
Aluminium oxide, (Al2O3, %) 0,85
Manganese oxide, (MnO, %) 0,15
Phosphor oxide, (P2O3, %) 0,01
Vanadium, (mg/kg) 2,00
Copper, (mg/kg) 1,00
Cuprum, (mg/kg) 12,00
Arsenikum, (mg/kg) 3,00
Mercury, (mg/kg) 0,05
Cromium, (mg/kg) 2,00
Nikel, (mg/kg) 5,00
Zinc, (mg/kg) 24,00
Cadmium, (mg/kg) 0,20

Sumber: Biolife International BV Netherlands (2003)

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan

lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5
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perlakuan dan 4 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam.

Perlakuan yang diberikan adalah :

1. P0 : pakan basal tanpa penambahan biolife.

2. P1 : pakan basal dengan penambahan biolife sebesar 0,025% dari total

pakan yang diberikan.

3. P2 : pakan basal dengan penambahan biolife sebesar 0,05% dari total

pakan yang diberikan.

4. P3 : pakan basal dengan penambahan biolife sebesar 0,075% dari total

pakan yang diberikan.

5. P4 :  pakan basal dengan penambahan biolife sebesar 0,1% dari total pakan

yang diberikan.

3.4 Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :

• Konsumsi pakan (g/ekor/hari), adalah angka yang menunjukkan rataan

jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam selama penelitian,

sesuai periode pemeliharaan (Scott et al., 1992). Adapun rumus

mendapatkan konsumsi adalah:

Konsumsi pakan = Pakan yang diberikan - Pakan sisa

• Hen day Production (HDP), adalah angka yang menunjukkan rataan

jumlah telur seluruhnya pada sejumlah ayam yang berproduksi pada waktu

tertentu, yang dinyatakan dalam persen (Scott et al., 1992).

• Egg Mass, adalah rataan berat telur harian yang diproduksi per hari per

ayam (Lesson and Summers, 1991)
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• Konversi Pakan adalah angka yang menunjukkan kemampuan ayam untuk

mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi telur dalam satuan

waktu tertentu. Konversi pakan menunjukkan gambaran tentang efisiensi

penggunaan pakan ditinjau dari efisiensi teknis. Rumus konversi pakan

adalah:

( )
( )kgtotalteluroduksiPr
kgpakanKonsumsi

Konversi =

• Income Over Feed Cost (IOFC), adalah pendapatan kotor yang dihitung

dengan cara mengurangi pendapatan penjualan telur dengan biaya yang

dikeluarkan untuk pakan perlakuan (Anonimus, 1997).

3.5 Analisis Statistik

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara statistik dengan

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terjadi perbedaan

diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

(Sumantri, 1991). HDP awal penelitian adalah 97 % ± 7,32. Data awal penelitian

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.6 Batasan Istilah

• Biolife : merupakan produk yang tersusun atas mineral alami baik

mineral makro maupun mineral mikro
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayam petelur umur 47-52 minggu,

diperoleh hasil pengaruh dari penambahan biolife terhadap konsumsi pakan, Hen

Day Production, egg mass, dan konversi pakan yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), Hen Day
Production (%), egg mass (g/ekor/hari), dan konversi pakan ayam
petelur.

Variabel yang diamati

Perlakuan Konsumsi pakan
(g/ekor/hari)

Hen Day
Production (%)

Egg mass
(g/ekor/hari)

Konversi
pakan

P0 119,33 ± 0,57 91,78 ± 1,05 59,93 ± 1,84 1,99 ± 0,05
P1 119,18 ± 0,51 88,81 ± 2,73 61,00 ± 1,60 1,96 ± 0,04
P2 119,48 ± 0,31 92,02 ± 2,73 61,00 ± 2,20 1,96 ± 0,07
P3 119,25 ± 0,80 90,23 ± 2,87 59,82 ± 2,10 2,00 ± 0,06
P4 119,53 ± 0,27 92,73 ± 4,95 63,13 ± 3,18 1,90 ± 0,09

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan biolife dalam

pakan sebesar 0,025 %; 0,05 %; 0,075 %; dan 0,1 %, memberikan pengaruh yang

tidak berbeda nyata (P> 0,05) terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), Hen Day

Production (%), egg mass (g/ekor/hari) dan konversi pakan.

4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan

 Dari Tabel 8. dapat dilihat rataan konsumsi terendah (119,18 ± 0,51

g/ekor/hr) adalah P1 yaitu perlakuan dengan penambahan biolife 0,025 %.

Sedangkan konsumsi tertinggi (119,53 ± 0,27 g/ekor/hr) adalah pada P4 yaitu

perlakuan dengan penambahan biolife 0,1 %. Untuk mengetahui lebih lanjut

pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, maka dilakukan analisis statistik.
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 Hasil analisis statistik (Lampiran 2.) menunjukkan bahwa penambahan

biolife berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Konsumsi

pakan yang relatif sama antar perlakuan ini disebabkan penambahan biolife tidak

merubah kandungan zat makanan sehingga masih bisa ditoleransi oleh ayam. Dari

hasil analisis proksimat pakan menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan lebih

tinggi dibandingkan nilai hasil perhitungan sedangkan protein pakan yang

dihasilkan relatif sama. Seperti diketahui bahwa imbangan protein dan energi

sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumsi pakan karena energi dalam pakan

adalah salah satu faktor pembatas konsumsi. Pernyataan ini sesuai dengan

pendapat North (1992) bahwa kandungan energi dalam pakan adalah salah satu

faktor pembatas konsumsi.

Konsumsi pakan yang tidak berbeda nyata juga dapat disebabkan karena

penambahan biolife dalam pakan dengan persentase 0,025%-0,1% atau

penambahan level kalsium maksimal 0,1 % tidak memberikan pengaruh terhadap

konsumsi pakan. Keseimbangan atau peningkatan level mineral lain di dalam

pakan juga tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan karena level penambahan

biolife yang cukup rendah atau waktu yang dibutuhkan untuk respon positif lebih

lama atau level yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad et al.,

(2003) yang menyatakan bahwa pemberian kalsium dari level 2,50 % hingga 5 %

tidak menghasilkan perbedaan terhadap konsumsi pakan.. Meskipun demikian

Damron dan Harms (1980) melaporkan bahwa peningkatan kandungan kalsium

pakan dari 2,25 % ke 3,50 % dan 6,0 % secara nyata menurunkan konsumsi pakan

dari 98,2 g, 96,3 g, dan 94,1 g.
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4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production (HDP)

 Dari Tabel 8. dapat dilihat bahwa penambahan biolife menunjukkan rataan

persentase Hen Day Production tertinggi adalah pada perlakuan dengan

penambahan biolife 0,1 %  atau pada P4 (92,73 ± 4,95 %). Sedangkan produksi

telur yang lebih rendah dari P0 (pakan basal tanpa perlakuan) yaitu 91,78 %

adalah pada P1 (perlakuan dengan penambahan biolife 0,025 %) dan P3 (perlakuan

dengan penambahan biolife 0,075 %) menghasilkan produksi telur berturut-turut

88,81 % dan 90,23 %. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan biolife

memberikan pengaruh fluktuatif terhadap Hen Day Production. Untuk

mengetahui lebih lanjut pengaruh perlakuan terhadap Hen Day Production, maka

dilakukan analisis statistik.

 Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa penambahan

biolife memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap Hen Day

Production. Hasil penelitian yang tidak berbeda nyata ini didukung oleh hasil

rataan konsumsi pakan yang tidak memberikan perbedaan nyata sehingga tidak

berpengaruh terhadap produksi telur. Faktor utama yang mempengaruhi produksi

telur adalah jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan. Jumlah

pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap jumlah konsumsi protein dan energi

dalam pakan.

Scott et al., (1992) menyatakan bahwa tinggi rendahnya konsumsi protein

dan energi secara fisiologis berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan.

Kebutuhan protein per hari untuk ayam dibagi dalam tiga bagian: 1. protein untuk

sebutir telur, 2. protein untuk hidup pokok, 3. protein untuk pertumbuhan jaringan

dan bulu. Penambahan biolife dalam pakan sebanyak 0,025-0,1 % tidak merubah
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kandungan zat makanan dalam pakan sehingga nilai Hen Day Production yang

dihasilkan juga tidak berbeda antar perlakuan.

Biolife yang ditambahkan dalam pakan ayam petelur untuk memenuhi

kebutuhan mineral dalam tubuh ayam petelur. Menurut Underwood (2001)

menyatakan bahwa mineral berfungsi sebagai pembentuk struktur dan memiliki

peranan penting dalam proses fisiologis. Biolife memiliki kandungan kalsium

yang tinggi dimana dapat memenuhi kebutuhan kalsium ayam petelur untuk

berproduksi. Akan tetapi persentase biolife yang ditambahkan dalam pakan antara

0,025-0,1 % dari total pakan yang diberikan sehingga tidak menghasilkan

perbedaan pengaruh yang nyata antar perlakuan. Diduga tidak merubah komposisi

dan keseimbangan mineral pakan atau waktu pemberian biolife perlu waktu yang

lebih lama dengan level penambahan biolife yang lebih tinggi untuk mendapatkan

respon yang positif.

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clunies

et al. (1992) yang menyatakan bahwa pemberian kalsium beberapa level tidak

berpengaruh nyata terhadap produksi telur dan selama kalsium tersedia cukup

dalam tubuh maka produksi telur tidak akan berpengaruh.

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass

Dari Tabel 8. dapat dilihat bahwa penambahan biolife terhadap egg mass

meningkatkan egg mass dengan nilai tertinggi (63,13 ± 3,18 g/ekor) adalah pada

P4 atau perlakuan dengan penambahan biolife 0,1 %, kecuali pada P3 (59,82 ±

2,10 g/ekor) yaitu perlakuan dengan penambahan biolife 0,075 %. Hasil ini

senada dengan hasil rataan Hen Day Production yang mengalami kecenderungan

meningkat. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Hen Day Production
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semakin besar egg mass. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh perlakuan

terhadap egg mass, maka dilakukan analisis statistik.

 Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan perbedaan pengaruh

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap egg mass. Hal ini disebabkan biolife

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi

pakan dan Hen Day Production. Egg mass merupakan rataan berat telur harian

sehingga persentase Hen Day Production akan mempengaruhi egg mass. Egg

mass dipengaruhi oleh HDP dan berat telur, jika salah satu atau kedua faktor

semakin tinggi maka egg mass juga semakin meningkat dan sebaliknya. Hal ini

sesuai dengan hasil perhitungan Hen Day Production, dimana pada P4

menghasilkan persentase nilai HDP yang tertinggi dibandingkan dengan

perlakuan lainnya sehingga nilai egg mass yang dihasilkan pada P4 juga lebih

tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, biolife diduga tidak merubah

komposisi dan keseimbangan mineral yang akan berpengaruh terhadap egg mass.

Kemungkinan lain adalah level yang terlau rendah atau waktu pemberian yang

terlalu singkat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi berat telur adalah kandungan

kalsium dan energi dalam pakan serta faktor lingkungan (Gleaves et al., 1997).

Roland et al. (1985) dalam suatu penelitiannya menyatakan bahwa pemberian

kalsium dengan level yang berbeda tidak berpengaruh secara nyata terhadap berat

telur dan produksi telur. Ahmad et al. (2003) juga menyatakan bahwa kalsium

tidak berpengaruh terhadap berat telur. Rataan berat telur dari tingkat kalsium

yang terendah 2,50 % sampai tingkat kalsium yang tertinggi yaitu 5 %

meghasilkan berat telur yang relatif sama yaitu 64,16 sampai 64,19 g.
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4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan

Dari Tabel 8. dapat dilihat bahwa nilai konversi pakan cenderung menurun

dengan penambahan biolife, kecuali pada P3 (2,00 ± 0,06) atau perlakuan dengan

penambahan biolife 0,075 %. Nilai konversi pakan yang rendah menunjukkan

efisiensi penggunaan pakan lebih baik. Hal ini berarti semakin efisien ayam

mengkonsumsi pakan untuk produksi telur yang baik. Untuk mengetahui lebih

lanjut pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan maka dilakukan analisis

statistik.

Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penambahan

biolife memberikan pengaruh yang tidak nyata ( P>0,05) terhadap konversi pakan.

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi

dengan berat telur yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu. Hasil analisis

statistik terhadap konsumsi pakan, Hen Day Production, dan egg mass

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata, namun hasil rataan

menunjukkan perubahan nilai antar perlakuan dimana pada P4 (perlakuan dengan

penambahan biolife 0,1 %) menghasilkan kecenderungan yang sama pada

konsumsi pakan, Hen Day Production dan egg mass sehingga berpengaruh pada

perhitungan nilai konversi pakan. Nesheim et al., (1997) menyatakan bahwa

faktor–faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah kandungan energi

pakan, kecukupan zat makanan, suhu lingkungan dan kondisi kesehatan.

Biolife yang ditambahkan dalam pakan adalah upaya untuk meningkatkan

efisiensi penggunaan pakan pada ayam petelur. Menurut Anonimus (2003) bahwa

biolife dapat meningkatkan efisiensi pakan dan kesehatan ayam petelur.
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Underwood (2001) menyatakan bahwa mineral berfungsi sebagai pembentuk

struktur dan memiliki peranan penting dalam proses fisiologis.

4.5. Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost (IOFC)

 Rataan perlakuan terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) dapat dilihat

pada Tabel 9.

Tabel 9. Rataan perlakuan terhadap Income Over Feed Cost (IOFC)

Perlakuan Income Over Feed Cost (IOFC)
(Rp)

P0
P1
P2
P3
P4

367,06 ± 19.75
379,09± 17.07
377,56 ± 26.05
364,04 ± 22.93
400,66 ± 35.98

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa biolife yang ditambahkan dalam

pakan cenderung memberikan pengaruh positif terhadap Income Over Feed Cost,

kecuali pada P3 (perlakuan dengan penambahan biolife 0,075 %). Hal ini terlihat

dari hasil perhitungan bahwa nilai Income Over Feed Cost tertinggi adalah Rp 400

per hari, pada P4 yaitu perlakuan dengan penambahan biolife 0,1 %. Hal ini

sejalan dengan nilai konsumsi pakan dan egg mass yang dihasilkan antar

perlakuan seperti pada Tabel 8.

Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan bahwa penambahan

biolife memberikan pengaruh yang tidak nyata ( P>0,05) terhadap Income Over

Feed Cost. Perubahan nilai Income Over Feed Cost antar perlakuan ini

disebabkan oleh nilai konversi pakan yang mengalami penurunan, dimana nilai

Income Over Feed Cost dihitung berdasarkan besarnya biaya konsumsi pakan dan

harga jual dari tiap kg telur. Tingginya nilai konversi pakan maka akan

meningkatkan biaya produksi dengan demikian akan menurunkan nilai Income
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Over Feed Cost, selain itu juga dipengaruhi oleh harga telur di pasaran. Tidak

diketahui apakah peningkatan level biolife akan efektif untuk meningkatkan

penampilan produksi ayam petelur yang dipelihara dengan manajemen dan iklim

Indonesia.

 Anonimus (1997) menyatakan bahwa untuk mengetahui keuntungan yang

diperoleh dalam suatu usaha peternakan berdasarkan biaya pakan yang digunakan

maka dilakukan perhitungan Income Over Feed Cost dengan mengetahui harga

pakan perlakuan dengan banyaknya konsumsi pakan dan harga jual telur dengan

produksi telur. Income Over Feed Cost merupakan pendapatan kotor yang

dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari penjualan produksi telur

dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penambahan biolife 0,025 % sampai 0,1 % dalam pakan ayam petelur

tidak meningkatkan penampilan produksi ayam petelur. Penambahan biolife

sampai 0,1 % dalam pakan ayam petelur tidak memberikan efek negatif terhadap

variabel yang diamati.

5.2 Saran

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian

lanjutan dengan level penambahan biolife lebih dari 0,1 % dalam pakan ayam

petelur dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
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Lampiran 1. Koefisien keragaman produksi telur (%) ayam petelur yang
digunakan selama penelitian.

Perlakuan Ulangan Produksi Telur (%) ( x - x ) ( xx − )2

P0 U1 100 3 9
U2 100 3 9
U3 100 3 9
U4 100 3 9

P1 U1 100 3 9
U2 100 3 9
U3 80 -17 289
U4 100 3 9

P2 U1 100 3 9
U2 100 3 9
U3 100 3 9
U4 100 3 9

P3 U1 80 -17 289
U2 80 -17 289
U3 100 3 9
U4 100 3 9

P4 U1 100 3 9
U2 100 3 9
U3 100 3 9
U4 100 3 9

Total 1940 1020
Rataan 97 51
Std Dev 7,32695

KK 7,55356
Rataan produksi telur ayam petelur (X):

97
20

1940
=== ∑

n
x

x %

Standard deviasi (Sd):

32,7
19

1020
1

)( 2

==
−

−
= ∑

n
xx

Sd 695

Koefisien keragaman (KK):

%55356,7%100
97

32695,7%100 =×=×=
x

SdKK

Kesimpulan : produksi telur ayam petelur yang digunakan saat awal penelitian ini
dapat dikatakan homogen karena memiliki koefisen keragaman
kurang dari 10 %.
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Lampiran 2. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan
(g/ekor/hari).

UlanganPerlakuan
1  2  3  4

Total Rataan Sd

P0 119,843 119,481 118,505 119,495 477,324 119,331 0,575652
P1 119,776 119,338 119,095 118,543 476,752 119,188 0,514234
P2 119,671 119,833 119,300 119,152 477,957 119,489 0,316691
P3 119,790 119,657 118,067 119,510 477,024 119,256 0,801118
P4 119,410 119,710 119,819 119,219 478,157 119,539 0,274857

Total 2387,214

FK    = rxt

yij
r

j

t

i

2

11








∑∑

==

=
20

214,2387 2

   = 284939,6

JK Total  = FKyij
r

j

t

i
−∑∑

== 1

2

1

= (119,843)2 + (119,776)2 + ... + (119,219)2 - FK
   = 284944,203– 284939,6
   = 4,601

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii −








∑∑

==

2

1

= ( ) ( ) ( )
4

157,478752,476324,477 222 +++ L  – FK

   = 284940 – 284939,6
   = 0,360306

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan
   = 4,601 - 0,360306

= 4,240

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan
= 0,360306 / 4

   = 0,090077
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Lanjutan lampiran 2.

KT Galat  = JK Galat / db Galat
=  4,240 / 15
=  0,282688

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat
  =  0,090077 /  0,282688
  =  0,318643

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 5% F 1%
Perlakuan 4 0,360306 0,090077 0,318643 3,06 4,89

Galat 15 4,240 0,282688
Total 19 4,601

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel (F;0,05), ini berarti bahwa
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P>0,05) terhadap konsumsi pakan
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Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Hen Day Production
(%).

UlanganPerlakuan
1  2 3 4

Total Rataan Sd

P0 91,429 90,476 92,857 92,381 367,143 91,786 1,055883755
P1 92,381 85,714 88,571 88,571 355,238 88,810 2,735505999
P2 90,476 89,524 92,381 95,714 368,095 92,024 2,7320499
P3 91,905 87,143 88,571 93,333 360,952 90,238 2,87033989
P4 91,905 97,619 95,238 86,190 370,952 92,738 4,954440970

Total 1822,381

FK    = rxt

yij
r

j

t

i

2

11








∑∑

==

=
20

381,1822 2

   = 166053,6167

JK Total  = FKyij
r

j

t

i
−∑∑

== 1

2

1

= (91,429)2 + (92,381)2 + ... + (86,190)2 - FK
   = 166240,136 – 166053,6167
   = 186,159

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii −








∑∑

==

2

1

= ( ) ( ) ( )
4

952,370238,355143,367 222 +++ L – FK

   = 166093,6 – 166053,6167
   = 39,97732

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan
   = 186,159 - 39,97732

= 146,542

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan
= 39,97732/ 4

   = 9,994331



37

Lanjutan lampiran 3.

KT Galat  = JK Galat / db Galat
=  146,542/ 15
=  9,769463

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat
  =  9,994331/  9,769463
  =  1,023017

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 5% F 1%
Perlakuan 4 39,97732 9,994331 1,023017 3,06 4,89

Galat 15 146,542 9,769463
Total 19 186,519

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel (F;0,05), ini berarti bahwa
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P>0,05) terhadap Hen Day Production
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Lampiran 4. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap egg mass
(g/ekor/hari).

Ulangan StandarPerlakuan
1  2  3  4

Total Rataan
Deviasi

P0 60,914 60,671 57,171 60,986 239,743 59,936 1,847760165
P1 62,924 61,633 60,176 59,290 244,024 61,006 1,602409286
P2 59,314 59,648 60,905 64,138 244,005 61,001 2,200550917
P3 61,667 58,114 57,905 61,629 239,314 59,829 2,102253785
P4 61,305 67,010 64,357 59,881 252,552 63,138 3,185599213

Total 1219,638

FK    = rxt

yij
r

j

t
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   = 74375,85411

JK Total  = FKyij
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j
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i
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1

= (60,914)2 + (62,924)2 + ... + (59,881)2 - FK
   = 74480,329 – 74375,85411
   = 104,475

JK Perlakuan = FK
t

yij
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==

2

1

= ( ) ( ) ( )
4

552,252024,244743,239 222 +++ L – FK

   = 74404,15 – 74375,85411
   = 28,29919

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan
   = 104,475- 28,29919

= 76,176

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan
= 28,29919/ 4

   = 7,0748
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Lanjutan lampiran 4.

KT Galat  = JK Galat / db Galat
=  76,176/ 15
=  5,078374

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat
  =  7,0748 / 5,078374

=  1,393123

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 5% F 1%
Perlakuan 4 28,2992 7,0748 1,393123 3,06 4,89

Galat 15 76,176 5,078374
Total 19 104,475

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel (F;0,05), ini berarti bahwa
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P>0,05) terhadap egg mass



40

Lampiran 5. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan.

UlanganPerlakuan
1  2  3  4

Total Rataan Sd

P0 1,971 1,973 2,077 1,965 7,986 1,997 0,053879892
P1 1,910 1,963 1,984 2,008 7,865 1,966 0,041905807
P2 2,020 2,013 1,960 1,859 7,853 1,963 0,074580269
P3 1,948 2,062 2,061 1,943 8,014 2,003 0,066954111
P4 1,951 1,788 1,864 2,009 7,611 1,903 0,097062673

Total 39,329
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   = 77,36382 – 77,33846
   = 0,02535

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan
   = 0,098 - 0,02535

= 0,072

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan
= 0,02535/ 4

   = 0,00634



41

Lanjutan lampiran 5.

KT Galat  = JK Galat / db Galat
=  0,072/ 15
=  0,004825

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat
  =  0,00634/ 0,004825

=  1,313915

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 5% F 1%
Perlakuan 4 0,025359 0,00634 1,313915 3,06 4,89

Galat 15 0,072 0,004825
Total 19 0,098

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel (F;0,05), ini berarti bahwa
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P>0,05) terhadap konversi pakan
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Lampiran 6. Perhitungan Income Over Feed Cost (IOFC)

Harga pakan basal per kg = Rp 2700,-

Harga biolife per kg   = Rp 25000,-

Harga pakan perlakuan  = (% biolife x harga biolife + % pakan kontrol x
harga pakan kontrol)

Income Over Feed Cost (IOFC) = (Produksi telur x harga telur) - (konsumsi x
harga pakan perlakuan)

Perlakuan Ulangan Pakan
Perlakuan

Konsumsi Produksi
Telur

Harga
Telur

IOFC

 (Rp/kg) (g) (g) (Rp/kg) (Rp/hari)
P0 1

2
3
4

2700
2700
2700
2700

119,843
119,481
118,505
119,495

60,914
60,671
57,171
60,986

11500
11500
11500
11500

376,939
375,123
337,509
378,699

Rataan
Sd

 367,067
19,760

P1 1
2
3
4

2705,573
2705,573
2705,573
2705,573

119,776
119,338
119,095
118,543

62,924
61,633
60,176
59,290

11500
11500
11500
11500

399,561
385,905
369,805
361,114

Rataan
Sd

 379,096
17,077

P2 1
2
3
4

2711,145
2711,145
2711,145
2711,145

119,671
119,833
119,300
119,152

59,314
59,648
60,905
64,138

11500
11500
11500
11500

357,668
361,062
376,965
414,549

Rataan
Sd

 377,561
26,054

P3 1
2
3
4

2716,712
2716,712
2716,712
2716,712

119,790
119,657
118,067
119,510

61,667
58,114
57,905
61,629

11500
11500
11500
11500

383,730
343,240
345,152
384,056

Rataan
Sd

 364,044
22,933

P4 1
2
3
4

2722,278
2722,278
2722,278
2722,278

119,410
119,710
119,819
119,219

61,305
67,010
64,357
59,881

11500
11500
11500
11500

379,939
444,727
413,926
364,084

Rataan
Sd

 400,669
35,986
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Lampiran 7. Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap Income Over Feed
Cost (Rp/ekor/hari).

UlanganPerlakuan
1 2 3 4

Total Rataan Sd

P0 376,939 375,123 337,509 378.699 1468,269 367,067 19,75971398
P1 399,561 385,905 369,805 361.114 1516,385 379,096 17,07660817
P2 357,668 361,062 376,965 414,549 1510,244 377,561 26,05381718
P3 383,730 343,240 345,152 384,056 1456,178 364,044 22,93277619
P4 379,939 444,727 413,926 364,084 1602,676 400,669 35,9865363

Total 7553,751
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   = 2856274,246 – 2852957,964
   = 3316,281956

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan
   = 12861,686 - 3316,281956

= 9545,404

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan
= 3316,281956 / 4

   = 829,0705
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Lanjutan lampiran 7.

KT Galat  = JK Galat / db Galat
=  9545,404 / 15
=  636,3603

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat
  =  829,0705 / 636,3603
  =  1,302831987

Tabel ANOVA

SK db JK KT F hit F 5% F 1%
Perlakuan 4 3316,28196 829,0705 1,302831987 3,06 4,89

Galat 15 9545,404 636,3603
Total 19 12861,686

Keterangan : menunjukkan hasil F hitung lebih kecil dari pada F tabel (F;0,05), ini berarti bahwa
penambahan biolife dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P>0,05) terhadap Income Over Feed Cost (IOFC)
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