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ABSTRACT 
 

EFFECTS OF USING LACTIC ACID IN EITHER LIQUID OR 
ENCAPSULATED FORM AS FEED ADDITIVE ON CARCASS 

PERCENTAGE AND INTERNAL ORGAN WEIGHTS OF BROILER 
 

 
The purpose of this research was to find out the effects of using either 

liquid or encapsulated lactic acid on broiler carcass percentage and internal organ 
weights (liver, bile, pancreas, lymph). The materials used for this research were 
108 Cobb broiler chicks with average initial body weight of 43,30 ± 2,92 g. The 
method used in this field experiment was Completly Randomized Design with 2 
factors (liquid and encapsulated) and 4 levels (0,2 %, 0,4 %, 0,6 %, 0,8 %), and if 
there were significant influent it would be tested with Duncan’s Multiple Range 
Test.  

The result showed that effects of lactic acid in either liquid or encapsulated 
form and its levels were not significant (P>0,05) on carcass percentage and 
internal organ weights (liver, bile, pancreas, lymph).  

The conclusion is utilization lactic acid in encapsulated form may give 
better influence than liquid. Utilization lactic acid until level 0,8 % was not 
influence broiler carcass percentage and internal organ weights.  
  
 
Key words: lactic acid, liquid, encapsulated, carcass percentage. 
 

 v



RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN ASAM LAKTAT CAIR DAN TERENKAPSULASI 
SEBAGAI ADITIF PAKAN TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN BERAT 

ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Agustus 2006 
di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisis bahan 
pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya, Malang. Pembuatan enkapsulasi dilaksanakan di Laboratorium 
Ilmu Sentral dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 
Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan asam laktat 
bentuk cair dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap persentase karkas dan berat 
organ dalam ayam pedaging (berat hati, berat empedu, berat pankreas, dan berat limfa). 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 
pertimbangan tentang penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan terenkapsulasi 
sebagai aditif pakan terhadap persentase karkas dan berat organ dalam. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 108 ekor ayam pedaging strain 
COBB dengan bobot badan rata–rata 43,30 ± 2,92 g tanpa adanya pembedaan jenis 
kelamin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang, dimana terdiri dari 2 
bentuk faktor dan 4 level perlakuan. Setiap perlakuan diulang 3 kali dan setiap ulangan 
diisi 4 ekor ayam. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis sidik ragam RAL pola 
tersarang dan apabila terdapat perbedaan perlakuan maka diuji dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan asam laktat dalam bentuk cair 
dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap persentase 
karkas dan berat organ dalam (hati, empedu, pankreas, dan limfa), dimana persentase 
karkas rata-rata pada bentuk terenkapsulasi (69,80±1,13 %) lebih tinggi dari pada bentuk 
cair (69,65±1,82 %), berat hati rata-rata pada bentuk terenkapsulasi (2,59±0,23 g/100g 
BB) lebih tinggi dari pada bentuk cair (2,56±0,25 g/100g BB), berat empedu rata-rata 
bentuk cair (0,07±0,01 g/100g BB) lebih tinggi dari bentuk terenkapsulasi (0,06±0,02 
g/100g BB), berat pankreas rata-rata bentuk terenkapsulasi (0,21±0,02 g/100g BB) lebih 
tinggi dari bentuk cair (0,20±0,02 g/100g BB), berat limfa rata-rata bentuk terenkapsulasi 
(0,11±0,02 g/100g BB) lebih tinggi dari cair (0,10±0,02 g/100g BB). Pada level 
penggunaan asam laktat bentuk cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap persentase karkas dan berat organ dalam dimana persentase 
karkas tertinggi pada penggunaan asam laktat bentuk cair adalah level 0,6 % (71,52±1,58 
%), persentase karkas tertinggi pada penggunaan asam laktat bentuk terenkapsulasi 
adalah level 0,4 % (70,86±3,11 %), berat hati tertinggi pada penggunaan asam laktat 
bentuk cair adalah level 0.2 % (0,70±0,25 g/100g BB), berat hati tertinggi pada 
penggunaan asam laktat bentuk terenkapsulasi adalah level 0,6 % (2,69±0,19 g/100g 
BB), berat empedu pada penggunaan asam laktat cair dengan level 0,2 %, 0,4 %, 0,6 % 
adalah sama (0,07±0,02 g/100g BB), (0,07±0,01 g/100g BB), (0,07±0,01 g/100g BB), 
berat empedu tertinggi pada penggunaan asam laktat terenkapsulasi dengan level 0,2 % 

 vi



(0,07±0,03 g/100g BB), berat pankreas tertinggi pada penggunaan asam laktat bentuk cair 
adalah level 0,8 % (0,22±0,01 g/ 100g BB), berat pankreas tertinggi pada penggunaan 
asam laktat bentuk terenkapsulasi adalah level 0,6 % (0,22±0,01 g/100g BB), berat limfa 
tertinggi pada penggunaan asam laktat cair diperoleh pada level 0,6 % (0,12±0,04 g/100g 
BB), berat limfa tertinggi penggunaan asam laktat bentuk terekapsulasi diperoleh pada 
level 0,8 % (0,13±0,02 g/100g BB). 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan asam laktat bentuk cair 
maupun terenkapsulasi serta beberapa level penggunaannya tidak memberikan pengaruh 
terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam pedaging. Penggunaan asam 
laktat bentuk terenkapsulasi cenderung memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan 
bentuk cair. Penggunaan asam laktat sampai level 0,8  % tidak memberikan pengaruh 
yang negatif terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1  Latar Belakang 

Faktor-faktor penentu keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging 

adalah pakan, bibit dan manajemen. Menurut Wiharto (2000) pakan merupakan 

faktor yang sangat dominan dalam usaha peternakan dimana kontribusinya 

mencapai 60 – 65 % dari total biaya produksi. Oleh karena itu dalam pengadaan 

pakan perlu dipilih dari bahan-bahan yang tidak bersaing dengan kebutuhan 

manusia, mudah didapatkan dan kontinyuitas terjamin tinggi.  

Industri peternakan di Indonesia masih tergantung pada bahan pakan 

impor terutama jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan sedangkan bahan pakan 

lokal masih terbatas pada produktivitas yang rendah, hal inilah yang 

memperburuk kondisi peternakan di Indonesia ditambah dengan melemahnya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga harga pakan impor makin mahal. Salah 

satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan efisiensi pakan. 

Masalah lain di dalam pemeliharaan ayam pedaging adalah masih tingginya angka 

mortalitas dan banyak ketergantungan pada antibiotik. Antibiotik merupakan 

produk yang digunakan untuk memanipulasi mikroorganisme saluran pencernaan. 

Namun penggunaan antibiotik ini berakibat buruk pada ayam karena adanya 

resistensi ayam terhadap jenis mikroorganisme tertentu. Samadi (2004) 

menyatakan bahwa penggunaan antibiotik berakibat buruk bagi ayam dikarenakan 

resistensi ayam terhadap jenis-jenis mikroorganisme pathogen tertentu. Akibat 

pemberian antibiotik tertentu, ayam resisten terhadap Enrofloxacin yang berfungsi 



untuk membasmi bakteri Escherichia coli. Residu dari antibiotik akan terbawa 

dalam produk ternak seperti daging dan telur, sehingga akan berbahaya bagi 

konsumen yang mengkonsumsinya. 

Untuk itu diperlukan suatu usaha untuk mengefisiensikan pengeluaran 

biaya produksi dengan cara meningkatkan ketersediaan zat makanan dan untuk 

menekan angka mortalitas serta menghasilkan daging ayam yang aman dari residu 

akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan. Salah satu usaha untuk mengatasi 

kedua masalah tersebut yaitu dengan memanfaatkan asam organik yaitu asam 

laktat dari limbah pertanian dan peternakan. 

Asam Laktat digunakan sebagai aditif pakan unggas bertujuan untuk 

mempertahankan pH saluran pencernaan dan menciptakan kondisi pH yang sesuai 

untuk pencernaan zat makanan yang masuk kedalam saluran pencernaan serta 

menekan mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang 

menguntungkan. Wibowo (2006) menyatakan bahwa proses produksi asam laktat 

melalui fermentasi molases dengan menggunakan inokulum Bacillus coagulans 

dengan metode kultur cair mencapai puncak produksi pada suhu 43 0C dengan pH 

optimum 7,1 dan waktu inkubasi 60 jam. Proses fermentasi kemudian diekstraksi 

yang melalui beberapa tahap antara lain thawing, bleaching, dan titrasi untuk 

mendapatkan asam laktat murni. Dan dari hasil uji aktivitas yang telah dilakukan 

asam laktat ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri non patogen.  

Penggunaan asam laktat diharapkan mempunyai efek menurunkan pH 

pada daerah usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat utama 

pencernaan dan absorbsi zat makanan, bukan pada daerah tembolok, 
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proventikulus maupun gizzard, sehingga diperlukan suatu cara agar asam laktat 

dapat dimanfaatkan setelah gizzard. Salah satu alternatif dalam upaya 

pemanfaatan asam laktat untuk pakan ayam adalah dengan melindungi (proteksi) 

asam laktat pada daerah mulut sampai gizzard dengan cara menggunakan 

teknologi enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses dimana satu atau lebih material 

dilapisi oeh material lain, baik material yang dilapisi maupun yang melapisi 

kebanyakan berupa cairan, tapi biasa juga berupa partikel gas (Risch, 1995). 

Menurut Versic (2000) tujuan enkapsulasi adalah untuk melindungi flavor dan 

aroma serta dapat meningkatkan kelarutan.  Enkapsulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah maltodextrin.  

Tujuan utama pemeliharaan ayam adalah kualitas karkas yang baik, 

sehingga perlu diketahui bagaimana persentase karkas pada penambahan asam 

organik. Menurut Denli et al. (2003) dan Jang et al. (2003) penggunaan asam 

organik mampu meningkatkan persentase karkas, berat karkas serta mampu 

meningkatkan berat pankreas. Dari kajian diatas maka peneliti tertarik untuk 

memanfaatkan produksi asam laktat dari fermentasi molasses dengan Bacillus 

coagulans menggunakan teknologi “proteksi” enkapsulasi, dengan memakai 

maltodexrin sebagai bahan pakan tambahan dalam pakan ayam pedaging.    
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I. 2  Rumusan masalah  

Bagaimana pengaruh penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi 

terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam pedaging yang meliputi 

berat hati, berat pankreas, berat empedu, dan berat limfa. 

 

I. 3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan asam 

laktat cair dan terenkapsulasi terhadap persentase karkas dan berat organ dalam 

ayam pedaging yang meliputi berat hati, berat pankreas, berat empedu dan berat 

limfa. 

 

1. 4  Kegunaan Penelitian  

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan pertimbangan terhadap penggunaan asam laktat cair 

dan terenkapsulasi terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam 

pedaging. 

 

I. 5  Kerangka Pikir 

Fungsi utama zat makanan bagi ayam adalah sebagai penunjang kehidupan 

dan berproduksi, oleh karena itu dibutuhkan sejumlah zat makanan yang dapat 

mendukung kehidupan dan produktivitas ternak sesuai dengan status fisiologisnya 

(Murtidjo, 1992). Zat makanan dalam tubuh ternak diperoleh dari pakan yang di 

konsumsi, sehingga dibutuhkan pakan yang seimbang dan mempunyai tingkat 
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efisiensi tinggi. Rendahnya tingkat efisiensi bahan pakan lokal mendorong upaya 

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan oleh ternak. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi pakan adalah dengan 

memanfaatkan asam organik yaitu asam laktat dari limbah pertanian dan 

peternakan. Asam laktat merupakan salah satu asam organik yang paling banyak 

digunakan dibidang industri. Produksi asam laktat dilakukan dengan proses 

fermentasi menggunakan molases sebagai sumber karbon (Payot et al., 1999). 

Penggunaan asam laktat diharapkan mempunyai efek menurunkan pH 

pada daerah usus halus dan usus besar. Ford (1974) menyatakan bahwa 

penggunaan asam laktat akan meningkatkan jumlah Lactobacillus sp. yang dapat 

menurunkan pH saluran pencernaan sampai dengan 4,4. Salah satu alternatif 

dalam upaya pemanfaatan asam laktat untuk pakan ayam adalah dengan 

melindungi (proteksi) asam laktat pada daerah mulut sampai gizzard dengan cara 

menggunakan teknologi enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses dimana salah satu 

atau lebih material dilapisi material lain, baik material yang dilapisi maupun yang 

melapisi umumnya berupa cairan atau partikel gas (Risch, 1995). Enkapsulan 

yang digunakan dapat berupa maltodextrin, laktoglobulin, dan zeolit. Dengan 

teknologi enkapsulasi diharapkan ternak mampu mencerna zat makanan lebih baik 

karena didukung oleh kondisi pH yang sesuai dan adanya mikroorganisme 

membantu proses pencernaan. Oleh karena itu diperlukan penelitian pada pakan 

yang menggunakan asam laktat sebagai pakan tambahan dalam beberapa bentuk 

yaitu cair dan terenkapsulasi. 
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I. 6  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan asam laktat cair dan 

terenkapsulasi sebagai aditif pakan dapat meningkatkan persentase karkas dan 

berat organ dalam ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Asam Laktat 

 Asam laktat merupakan salah satu asam organik yang paling banyak 

digunakan dibidang industri. Asam laktat dapat diperoleh dengan cara proses 

fermentasi sukrosa, glukosa, atau laktosa yang diperoleh dari molases atau juga 

dari air dadih susu (milk whey) (Sa’id, 1987). 

 Asam laktat terdiri dari tiga gugus karboksil, gugus hidrokarboksil dan 

gugus pusat yaitu karbon alkohol. Asam laktat ini adalah komponen tidak 

beracun, memiliki degradasi yang tinggi (Narayan et al., 2004) dan mempunyai 

pH rendah serta sebagai bahan pengawet efektif, isomer asam laktat yang aktif 

dapat dilihat pada Gambar 1. (Erickson et al., 2004). 

  
L (+) Asam laktat   D (-) Asam laktat 

Gambar 1. Isomer Asam Laktat yang Aktif  

Asam laktat murni tidak berbau, tidak berwarna dan bersifat higrokopis 

pada suhu kamar. Dalam keadaan tidak murni asam laktat berwarna kekuningan 

karena mengandung pigmen karoten. Sifat  fisik asam laktat antara lain: berat 

jenis 1,25, berat molekul 90,08, titik beku 16,8 oC dan titik didih 122 oC (pada 

tekanan 14 mmHg). Sifat kimia asam laktat antara lain: larut dalam eter, alkohol, 

gliserol dan air. Asam laktat tidak larut dalam kloroform, eter sulfida dan karbon 

sulfide (Sa’id, 1987). 



Produksi asam laktat dilakukan dengan proses fermentasi menggunakan 

whey atau molasses sebagai sumber karbon. Strain bakteri asam laktat yang biasa 

digunakan untuk memproduksi asam laktat adalah strain thermofilik seperti 

Bacillus coagulans yang dapat menghasilkan asam laktat pada suhu 55 oC (Payot 

et al., 1999). Produksi asam laktat  secara fermentasi terdiri dari: hidrolisis gula, 

fermentasi gula menjadi asam laktat, pemindahan bakteri dan partikel padat dari 

broth dan pemurnian asam laktat. Substrat yang dapat digunakan dalam 

pembuatan asam laktat adalah pati dan selulosa (Hofvendahl dan Hagerdal, 1999). 

 Proses produksi asam laktat melalui fermentasi molases dengan 

menggunakan inokulum Bacillus coagulans dengan metode kultur cair :                                  

1. Pembuatan media dengan komposisi molases 60 g/l, yeast extract 5 g/l, 

(NH4)2SO4 2 g/l, (NH4)2HPO4 1 g/l dan Tween 80 1 g/l kemudian 

ditempatkan dalam botol kaca. 

2. Pengaturan pH media yaitu 7,1 

3. Sterilisasi media 

4. Inokulasi media fermentasi dengan Bacillus coagulans sebanyak 1 % dari 

jumlah media 

5. Pengaturan suhu media dengan menggunakan water bath yaitu 43 0C yang 

kemudian diberi aerasi dengan menggunakan aerator yang dihubungkan 

dengan pipa plastik ke botol kaca 

6. Molases diinkubasi dengan waktu inkubasi 60 jam 

7. Dimasukkan freezer untuk menghentikan proses fermentasi kemudian 

hasil analisis diekstraksi untuk mendapatkan asam laktat murni. (Wibowo, 

2006) 
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Efektifitas produksi asam laktat dapat diketahui berdasarkan jumlah asam 

laktat yang dihasilkan dan sejumlah substrat yang digunakan berdasarkan tingkat 

produktivitasnya. Parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas 

produksi asam laktat antara lain: mikroorganisme, sumber karbon, sumber 

nitrogen, jenis fermentasi, pH dan suhu. pH optimal untuk produksi asam laktat 

bervariasi antara 5,0 – 7,0 (Payot et al., 1999). 

 Asam laktat digunakan sebagai aditif pakan unggas bertujuan untuk 

mempertahankan pH saluran pencernaan dan menciptakan kondisi pH yang sesuai 

untuk pencernaan zat makanan yang masuk kedalam saluran pencernaan serta 

menekan mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang 

menguntungkan. 

 Asam laktat dapat digunakan sebagai pakan tambahan untuk mengurangi 

bakteri patogen dan meningkatkan bakteri yang menguntungkan di dalam saluran 

pencernaan unggas dengan cara menurunkan pH saluran pencernaan. Asam laktat 

yang diproduksi oleh Lactobacillus sp bermanfaat untuk menurunkan pH 

lingkungan sampai dengan 4,4 (Ford, 1974), dan mengekstraksi bakteriosin (anti 

bakteri) yang keseluruhannya menekan pertumbuhan kelompok bakteri yang 

berbahaya tersebut. Pada anak ayam yang masih muda bakteri asam laktat belum 

berkembang pada saluran pencernaanya, oleh karena itu lebih bersifat sensitif 

terhadap serangan bakteri patogen. Pemberian jenis bakteri yang menghasilkan 

asam laktat yaitu Streptococcus sp. (104 CFU/g pakan) meningkatkan konversi 

pakan pada kalkun (Owings, 1992). Selain itu bakteri penghasil asam laktat telah 

dicoba pula campuran Bacillus subtilis dengan Lactobacilli pada ayam pedaging. 
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Pemberian campuran probiotik tersebut meningkatkan kinerja ayamp (Jin et al., 

1996).  

 Menurut Cole et al. (1968) disitasi oleh Canibe (2001) menyatakan bahwa 

penambahan 0,8 % asam laktat efektif menurunkan jumlah Escherichia coli pada 

duodenum dan jejenum babi dengan umur 8 minggu. Sehingga penggunaan asam 

laktat tidak perlu terlalu banyak. 

 

2.2 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging adalah kelompok ayam ras yang dikelola dengan tujuan 

hanya untuk menghasilkan daging dan tidak dimaksudkan untuk 

dikembangbiakkan lebih lanjut guna menghasilkan keturunan yang akan dijual 

(Warwick, Astuti, Hardjosubroto, 1995). Kelompok ayam ini biasanya dipelihara  

secara intensif untuk dipasarkan antara umur 6 - 8 minggu, dengan bobot hidup 

1,5 - 2,5 kg (Pond and Pond, 2000). Menurut Anonimous (2002),  ayam pedaging 

adalah ayam yang dipelihara untuk menghasilkan daging dalam waktu yang relatif 

singkat dan dapat dipotong pada umur 5 - 8 minggu baik jantan maupun betina 

dengan bobot badan 1,5 – 2,2 kg.  

 Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua periode awal 

dengan umur 1 - 3 minggu dan periode akhir dengan umur lebih dari 3 minggu 

(NRC, 1994). Anggorodi (1990) menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan 

pertambahan jumlah sel (Hiperplasia) dan pertambahan ukuran sel (hipertropi). 

Pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan pengukuran kenaikan pertambahan 

bobot badan berulang-ulang tiap hari, tiap minggu, atau tiap waktu dengan 

melakukan penimbangan.  
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Menurut Card et al. (1979), sifat-sifat utama yang harus dimiliki ayam 

pedaging adalah pertumbuhan yang cepat, efisien dalam mengkonversikan pakan, 

tahan terhadap penyakit, tidak lumpuh dan mempunyai bulu serta kulit yang baik. 

Sifat-sifat penting yang perlu diukur dalam pemeliharaan ayam pedaging adalah 

bobot badan dan pertambahan bobot badannya setiap minggu, konsumsi dan 

konversi pakan, serta presentase karkas yang dihasilkan (North, 1984).  

 

2.3 Karkas Ayam Pedaging 

Tujuan akhir pemeliharaan ayam pedaging adalah memproduksi daging 

dengan kualitas sesuai dengan selera konsumen, yaitu karkas yang baik. Karkas 

adalah bagian tubuh ayam yang telah dipotong tanpa bulu, kepala, leher, dan kaki 

bagian bawah serta organ dalam (Dwiyanto, dkk., 1980). Kualitas karkas dan 

daging dipengaruhi oleh faktor sebelum pemotongan, antara lain genetik, spesies, 

bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, serta proses setelah pemotongan 

diantaranya metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas, 

bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon, antibiotik, 

marbling, metode penyimpanan dan preservasi, serta macam otot daging 

(Abubakar, 2003). Menurut Jull (1979), kualitas karkas dinilai berdasarkan 

konformasi, perdagingan, perlemakan dibawah kulit, tingkat kebersihan dari bulu 

halus, derajat kemerahan dan perobekan kulit, serta bebas dari tulang patah.   

North (1984) menyatakan bahwa makin berat ayam yang dipotong 

karkasnya semakin tinggi. Menurut Schoct et al. (2000) karkas ayam pedaging 

berkisar antara 82,75 - 84,87 % dari bobot hidup. 

 11



Pada bobot hidup yang sama, persentase karkas ayam betina lebih besar 

dari pada ayam jantan. Persentase karkas ayam pedaging jantan dan betina pada 

tingkat umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1. Umumnya persentase dada 

ayam betina juga lebih besar daripada jantan, tetapi persentase paha dan betisnya 

relatif kecil.  

Tabel 1. Persentase Karkas Ayam Pedaging Pada Berbagai Umur Pemotongan  

Bagian Tubuh 
Ayam Pedaging 

Persentase karkas dan bagian 
tubuh ayam pedaging (umur 8 
minggu) 

Persentase karkas dan bagian 
tubuh ayam pedaging (umur 10 
minggu) 

jantan betina jantan betina  
Karkas 
Kepala dan leher 
Kaki 
Hati 
Rempela 
Jantung 
Usus 
Darah 
Bulu 

64,6 
6,5 
3,3 
2,6 
4,4 
0,6 
6,6 
5,4 
6,0 

71,0 
4,8 
4,5 
3,1 
5,6 
0,6 
6,5 
4,2 
9,7 

73,1 
4,8 
3,0 
2,1 
4,4 
0,6 
4,7 
1,8 
5,5 

64,4 
4,5 
3,7 
2,7 
4,2 
0,4 
6,1 
6,1 
7,9 

Sumber: Murtidjo (2006).  
 

Adanya variasi dari komposisi karkas ayam, antara lain disebabkan adanya 

perbedaan umur, jenis kelamin dan pakan (komposisi, bentuk dan cara 

pemberian). Grey et al. (1983) yang disitasi oleh Riyanti (2000), melaporkan 

bahwa dengan meningkatnya umur ayam, kadar protein pada semua jaringan otot 

juga meningkat, namun pada jaringan kulit menurun. Kadar lemak meningkat 

sejalan dengan meningkatnya umur. Sebaliknya, kadar air dalam jaringan otot dan 

kulit menurun dengan meningkatnya umur ayam. 

 

2.4 Organ Dalam Ayam Pedaging 

Organ dalam ayam pedaging merupakan suatu bagian dari sistem 

pencernaan unggas yang berfungsi mengubah zat makanan yang masuk melalui 

 12



pakan yang dikonversikan untuk produktivitas seperti daging dan telur (Blakely 

and Bade, 1991).  

Berat organ dalam diperoleh dengan menimbang organ-organ dalam yang 

telah dikeluarkan pada saat perhitungan karkas yaitu gizzard, pankreas, jantung, 

hati dan usus halus (Frandson, 1992). 

 Hati dan pankreas membantu menghasilkan sekresi untuk pencernaan, 

meskipun pakan itu sendiri tidak melalui organ tersebut. Untuk beberapa fungsi 

lainya, hati mengeluarkan empedu dan digunakan oleh tubuh untuk 

mengemulsikan lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Hati juga menyimpan 

energi tersedia yang siap pakai (glikogen) dan menguraikan hasil sisa protein 

menjadi asam urat dikeluarkan oleh ginjal. Bagian berwarna putih pada feses 

ayam sebagian besar adalah asam urat dan ini mencerminkan gambaran sistem 

urinaria pada unggas. Pankreas mensekresikan enzim (amilase, tripsin, lipase) 

untuk membantu pencernaan karbohidrat, protein dan lemak (Blakely and Bade, 

1991). Berat hati ayam pedaging normal yaitu berkisar antara 1,95 - 2,47 g/ 100g 

bobot badan (Murtidjo, 2006). 

Menurut Indarto (1984) pankreas menghasilkan getah pankreas yang 

mengandung enzim amilase, protease dan lipolitik yang berguna untuk 

menghidrolisis pati, pepton dan lemak yang kemudian dialirkan ke duodenum. 

Asam organik berfungsi untuk mengontrol asam lambung agar tidak berlebihan 

dan tidak kekurangan, asam lambung menyebabkan isi lambung tidak terlalu 

asam. Apabila isi lambung masuk ke duodenum maka getah pankreas yang 

disekresikan ke duodenum menurunkan keasaman chyme dan mengubahnya ke 

keadaan pH yang sesuai untuk diteruskan ke usus halus dan diserap. Pankreas 
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melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke 

dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, 

karbohidrat dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang 

dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya 

akan aktif jika telah mencapai saluran pencernaan. Pankreas juga melepaskan 

sejumlah besar sodium bikarbonat, yang berfungsi melindungi duodenum dengan 

cara menetralkan asam lambung (Anonimous, 2004) 

Limfa berfungsi untuk menyaring darah membuang partikel antigen dan 

sel darah yang tua, terdiri dari 2 bagian, satu bagian penyimpan eritrosit 

penjeratan antigen dan untuk eritropoesis sedangkan satu bagian lagi didalamnya 

terjadi proses ”tanggap kebal” atau imunitas atau kekebalan tubuh. Bagian limfa 

yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh terdiri dari jaringan limfoid dan sel 

dendritik (Tizzard, 1987).  

Fungsi empedu adalah untuk membuang limbah tubuh tertentu serta 

membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Garam empadu menyebabkan 

meningkatnya kelarutan kolesterol, lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, 

sehingga membantu penyerapannya dari usus. Faktor yang mempengaruhi sekresi 

cairan empedu antara lain pH, umur ayam dan jenis pakan yang dikonsumsi 

menurut Bell and Freeman (1971). Hati membuat dan mensekresikan empedu 

yang memegang peranan utama dalam proses pencernaan serta penyerapan lemak 

dalam tractus gastrointestinal. Organ ini mengeluarkan limbah produk dari dalam 

aliran darah dan mensekresikannya kedalam empedu. Empedu yang dihasilkan 

oleh hati akan disimpan untuk sementara waktu dalam kandung empedu sampai 

kemudian dibutuhkan untuk proses pencernaan (Brunner and Suddarth, 2002). 
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2.5 Enkapsulasi 

Enkapsulasi merupakan suatu proses dimana satu atau lebih material 

dilapisi oleh material lain, baik material yang dilapisi maupun yang melapisi 

kebanyakan berupa cairan, tapi bisa juga berupa partikel gas (Risch, 1995). 

Enkapsulasi adalah suatu proses penyalutan partikel inti yang dapat berbentuk 

cair, padat, atau gas dengan suatu bahan pengisi khusus, sehingga partikel inti 

tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia sesuai dengan yang dikehendaki (Kim 

and Mirror, 1996). 

Enkapsulasi bertujuan untuk melindungi komponen bahan pakan yang 

sensitif, mengurangi kehilangan nutrisi, merubah komponen bahan pakan bentuk 

cair ke bentuk padat, sehingga lebih mudah ditangani (Dziezak, 1988). Sedangkan 

menurut Versic (2000), enkapsulasi dapat melindungi flavor dan aroma serta 

dapat meningkatkan kelarutan. 

Teknik enkapsulasi sudah banyak di aplikasikan dalam industri pangan, 

farmasi, bioteknologi, dan industri kimia (Bhandari and D’Arey, 1996). Beberapa 

metode enkapsulasi sudah cukup banyak dilakukan antara lain spray drying atau 

extrussion (Reineccius, 1991). Dalam proses enkapsulasi, bahan dilapisi dengan 

menggunakan teknik tertentu antara lain spray coating, annularjet, spinning disc, 

spray colling, spray chilling, spray drying. Metode lain yang dapat digunakan 

adalah dengan pengeringan vakum (vacuum drying) (Versic, 2000). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Agustus 

2006 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 

Sumber Sekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pembuatan enkapsulasi asam 

laktat dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Sentral dan Teknologi Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan, untuk analisis 

pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini ayam pedaging yang digunakan adalah strain COBB 

500 produksi PT. Multibreeder Adirama Surabaya umur 1 hari (DOC) sebanyak 

108 ekor dengan bobot rata-rata 43,24±2,98 g (Lampiran 2) yang tidak dibedakan 

jenis kelaminnya (straight run/unsex). Lama pemeliharaan selama 35 hari. 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang sistem 

battery sebanyak 24 petak kandang perlakuan dan 3 petak kandang pakan basal. 

Tiap petak kandang berukuran 64 x 64 x 54 cm. Setiap petak kandang ditempati 4 

ekor ayam pedaging. Kandang diberi tempat pakan dan tempat air minum serta 



dilengkapi dengan lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas dan 

penerangan.  

 

3.2.3 Acidifier 

Acidifier yang digunakan adalah asam laktat hasil proses fermentasi 

molases dengan inokulum Bacillus coagulans dalam bentuk cair dan 

terenkapsulasi. Bahan enkapsulan yang digunakan adalah maltodextrin. Proses 

pembuatan enkapsulasi dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.2.4 Pakan 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan yang disusun 

sendiri berdasarkan kebutuhan zat-zat makanan ayam pedaging periode starter 

dan finisher. Kandungan zat makanan pakan basal periode starter dan finisher 

berdasarkan 100 % BK hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan dapat dilihat pada Tabel 2. Komposisi 

bahan pakan penyusun pakan basal periode starter dan finisher dapat dilihat pada 

Tabel 3.  

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Pakan Basal Periode Starter Dan Finisher 
Berdasarkan 100 % BK 

  PK (%) LK(%) SK(%) Abu (%) BETN (%) 
Starter 21,11 6,25 4,78 7,70 60,16 
Finisher 18,76 6,98 4,83 6,81 62,62 

Keterangan: Berdasarkan analisis proksimat dari Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Universitas Brawijaya Malang 
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Tabel 3. Komposisi Bahan Pakan Penyusun Pakan Basal Periode Starter Dan 
Finisher 

Bahan pakan Starter (%) Finisher (%) 
Jagung 48,76 52,39 
Bungkil Kedelai 22,54 15,31 
Bekatul 8,00 10,00 
MBM 5,00 6,00 
Tepung Ikan 8,00 8,00 
Bungkil Kelapa 5,00 5,00 
Minyak Kelapa 2,23 2,93 
Garam 0,25 0,13 
Premix 0,02 0,19 
DL Metionin 0,20 0,05 
Total 100,00 100 

 

3.2.5 Peralatan  

1. Timbangan O’hause kapasitas 1300 gram dengan ketelitian 0,05 gram 

yang digunakan untuk menimbang DOC. 

2. Timbangan digital kapasitas 5000 gram untuk menimbang ayam pada 

umur 4 minggu. 

3. Plastik untuk menyimpan sampel pakan. 

4. Peralatan kebersihan yang meliputi : sapu, lap, ember, bak kaki 

desinfektan. 

5. Peralatan analisa proksimat bahan pakan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang menggunakan 

delapan macam pakan perlakuan yang terdiri dari bentuk asam laktat (asam laktat 

cair dan terenkapsulasi) dan empat level penggunaan dalam pakan tersarang pada 
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bentuk asam laktat (0,2 %, 0,4 %, 0,6 %, 0,8 %). Setiap perlakuan diulang 3 kali 

dan setiap ulangan diisi 4 ekor ayam pedaging.  

Asam laktat yang ditambahkan pada pakan basal adalah sebagai berikut : 

L0P1 = Pakan basal + 0.2 % asam laktat cair  
L0P2 = Pakan basal + 0.4 % asam laktat cair  
L0P3 = Pakan basal + 0,6 % asam laktat cair  
L0P4 = Pakan basal + 0,8 % asam laktat cair  
L1P1 = Pakan basal + 0,2 % asam laktat terenkapsulasi  
L1P2 = Pakan basal + 0,4 % asam laktat terenkapsulasi  
L1P3 = Pakan basal + 0,6 % asam laktat terenkapsulasi  
L1P4 = Pakan basal + 0,8 % asam laktat terenkapsulasi  
P0     = Pakan basal tanpa penambahan asam laktat sebagai pakan kontrol 

Adapun perlakuan dari Rancangan Acak Lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang Yang Digunakan Pada 
Penelitian 

Asam laktat cair (L0) Asam laktat terenkapsulasi (L1) Ulangan 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

U1 L0P1U1 L0P2U1 L0P3U1 L0P4U1 L1P1U1 L1P2U1 L1P3U1 L1P4U1
U2 L0P1U2 L0P2U2 L0P3U2 L0P4U2 L1P1U2 L1P2U2 L1P3U2 L1P4U2

U3 L0P1U3 L0P2U3 L0P3U3 L0P4U3 L1P1U3 L1P2U3 L1P3U3 L1P4U3

 

3.4 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Persentase  karkas  yaitu  berat  karkas  dibagi  bobot  hidup dan  dikalikan 

100 %, dengan satuan (%). Karkas adalah bagian tubuh ayam yang telah 

dipotong tanpa bulu, kepala, leher, dan kaki bagian bawah serta organ 

dalam (Dwiyanto dkk., 1980) 

2. Berat organ dalam ayam pedaging yang meliputi  

 Berat hati, didapat dengan membedah ayam dan diambil hati dan 

empedunya. Berat hati + empedu ditimbang dengan timbangan Ohause 

lalu empedu dibuang.  

 Berat empedu didapat dengan mengurangi berat hati + empedu dengan 

berat hati tanpa empedu  
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 Berat pankreas, didapat dengan membedah ayam kemudian diambil 

pankreasnya dan ditimbang dengan timbangan Ohause. 

 Berat limfa, didapat dengan membedah ayam kemudian diambil 

limfanya dan ditimbang dengan timbangan Ohause. 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis berdasarkan analisis varian 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap pola tersarang (2 × 4 × 3). Apabila 

terdapat perbedaan antar perlakuan maka masing-masing kelompok dilakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1992). Model matematika menurut 

Yitnosumarto (1991) adalah sebagai berikut: 

Yijk = μ + α(i)  + βj (i) + εij (k) 

Keterangan : 

Yijk = Pengamatan dari pengaruh faktor A level ke-i, faktor B level ke-j     
(tersarang pada faktor A) dan pada ulangan ke-k 

μ  = Rataan umum 
α(i) = Pengaruh faktor A level ke-i 
βj (i) = Pengaruh faktor B level ke-j 
εij (k) = Galat percobaan karena pengaruh faktor A level ke-i, faktor B                    

level ke-j dan pada ulangan ke-k 
i = 1,2 
j = 1,2…4 
k = 1,2....3 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Asam laktat : hasil fermentasi dari molases dengan inokulum Bacillus 

coagulan. 
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2. Enkapsulasi : suatu proses untuk melindungi atau memproteksi asam laktat 

pada daerah mulut sampai gizzard dan bahan enkapsulan yang digunakan 

adalah maltodextrin. 

3. Acidifier : asam organik yang mempunyai fungsi mengontrol pH yang 

tepat, mencegah perubahan mikroba, bertindak sebagai pengawet dan 

membantu zat antioksidan mencegah reaksi peroksidasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Bentuk Asam Laktat Cair Dan Terenkapsulasi Terhadap 

Persentase Karkas Dan Berat Organ Dalam Ayam Pedaging 
 

Data rataan dari penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi dalam 

pakan basal terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam pedaging 

yang meliputi hati, empedu, pankreas, dan limfa dari hasil penelitian ditunjukkan 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Rataan Penggunaan Asam Laktat Cair Dan Terenkapsulasi 
Terhadap Persentase Karkas, Berat Hati, Berat Empedu, Berat Pankreas, 
Dan Berat Limfa  

Karkas  Hati Empedu Pankreas Limfa Bentuk 
 Perlakuan (%) -------------------------(g /100g BB)--------------------- 
Basal* 70.84±1.92 2.65±0.38 0.05±0.02 0.21±0.03 0.12±0.03 
Cair 69,65±1,82 2,56±0,25 0,07±0,01 0,20±0,02 0,10±0,02 
Enkapsulasi 69,80±1,13 2,59±0,23 0.06±0,02 0,21±0,02 0,11±0,02 

Keterangan : * Hanya sebagai pembanding tidak dimasukkan analisis statistik 
  

4.1.1 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa rata-rata persentase karkas 

pada perlakuan dengan penggunaan asam laktat bentuk cair yaitu 69,65±1,82 % 

dan pada perlakuan dengan penggunaan asam laktat terenkapsulasi yaitu 

69,80±1,13 % cenderung lebih rendah dari pada pakan basal yaitu 70,84±1,92 %. 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan asam laktat bentuk cair dan 

terenkapsulasi terhadap persentase karkas dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3. menunjukkan bahwa penggunaan 

asam laktat bentuk cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (p>0,05) terhadap persentase karkas. Hal ini disebabkan pakan 

disusun berdasarkan iso protein, iso energi, bahan pakan yang digunakan untuk 



menyusun pakan perlakuan adalah sama (kecuali penggunaan asam laktat), 

sehingga kandungan zat makanan pada setiap perlakuan hampir sama. Rata-rata 

persentase karkas dari hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Siregar dkk. 

(1992) yang menyatakan bahwa persentase karkas ayam pedaging bervariasi 

antara 65 - 75 % dari bobot badan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk terenkapsulasi cenderung 

memberikan pengaruh persentase karkas lebih tinggi dibandingkan bentuk cair. 

Hal tersebut dikarenakan adanya proteksi sehingga asam laktat dapat terhindar 

dari degradasi di dalam gizzard dan dapat sampai ke usus halus, dimana 

penyerapan makanan terjadi.  

Menurut penelitian Wahyuni (2007) menyatakan bahwa dengan 

penambahan asam laktat bentuk enkapsulasi cenderung meningkatkan jumlah 

villi, menurunkan pH, sehingga dapat menciptakankan kondisi asam pada usus. 

Kondisi usus yang asam dapat menurunkan bakteri patogen dan meningkatkan 

jumlah bakteri non patogen yang membantu proses pencernaan, sehingga proses 

pencernaan akan berlangsung lebih optimal. Dengan kecernaan pakan yang baik 

akan berpengaruh pada pertambahan berat badan, meningkatnya berat badan 

diharapkan berat karkas meningkat pula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Fatimah dan Neswita (1984) yang menyatakan bahwa berat karkas sangat erat 

hubungannya dengan berat badan dimana semakin meningkatnya berat badan 

maka berat karkas meningkat pula. 
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4.1.2 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Berat Organ Dalam Ayam 
Pedaging 

 
4.1.2.1 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Berat Hati  

Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan bahwa rata-rata berat hati pada 

perlakuan pakan dengan penggunaan asam laktat bentuk cair (2,56±0,25 g/100g 

BB) cenderung lebih rendah dari pada bentuk terenkapsulasi (2,59±0,23 g/100g 

BB) dan pakan basal (2,65±0,38 g/100g BB).  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa penggunaan 

asam laktat bentuk cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (p>0,05) terhadap berat hati. Hal ini disebabkan karena kandungan 

zat makanan pada setiap perlakuan hampir sama, sehingga zat makanan yang 

diserap oleh tubuh pun hampir sama. Besar dan berat hati dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti jenis hewan, besar tubuh, genetik serta pakan yang 

diberikan (Whittow, 2000). 

Hasil penelitian menunjukkan berat hati cenderung lebih tinggi pada 

perlakuan bentuk terenkapsulasi dari pada perlakuan bentuk cair. Berat hati 

seiring dengan pertambahan bobot badan dan persentase karkas, dimana bobot 

badan dan persentase karkas yang tinggi maka berat hati tinggi pula. Hal ini 

menunjukkan bahwa bentuk perlakuan memberikan pengaruh terhadap berat hati. 

Pada semua pakan perlakuan berat hati diatas berat normal, hal ini kemungkinan 

dikarenakan terjadinya pembengkakan pada organ hati, akibat kerja hati yang 

terlalu berat dalam menetralisir zat asam. Berat hati normal yaitu berkisar 1,95 - 

2,47 g/100g bobot badan (Murtidjo, 2006). 
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4.1.2.2 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Berat Empedu 

Pengaruh bentuk asam laktat cair dan terenkapsulasi terhadap berat 

empedu seperti yang terlihat pada Tabel 5. menunjukkan bahwa rata-rata berat 

empedu pada perlakuan pakan dengan penggunaan asam laktat cair (0,07±0,01 

g/100g BB) cenderung lebih tinggi dari pada bentuk terenkapsulasi (0,06±0,02 

g/100g BB) dan pakan basal (0,05±0,02 g/100g BB).  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa bentuk 

perlakuan pakan dengan penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat empedu. 

Namun demikian penggunaan asam laktat bentuk cair dan terenkapsulasi 

cenderung meningkatkan berat empedu dibandingkan dengan pakan basal. 

Dengan kecenderungan peningkatan berat empedu pada penambahan asam laktat 

bentuk cair dan terenkapsulasi dalam pakan akan meningkatkan sekresi cairan 

empedu yang membantu proses metabolisme lemak oleh usus halus, sehingga 

semakin efektif pakan yang digunakan untuk produktivitas. Menurut Bell and 

Freeman (1971) faktor yang mempengaruhi sekresi cairan empedu antara lain pH, 

umur ayam dan jenis pakan yang dikonsumsi. 

 

4.1.2.3 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Berat Pankreas 

Pada Tabel 5. ditunjukkan bahwa rata-rata berat pankreas pada perlakuan 

pakan dengan penggunaan asam laktat bentuk cair (0,20±0,02 g/100g BB) 

cenderung lebih rendah dibanding bentuk terenkapsulasi (0,21±0,02 g/100g BB) 

dan pakan basal (0,21±0,03 g/100g BB). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6. menunjukkan bahwa bentuk 
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perlakuan asam laktat cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat pankreas. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan asam laktat tersebut baik dalam bentuk cair maupun terenkapsulasi 

memberikan pengaruh yang sama karena kerja pankreas membantu 

mensekresikan enzim untuk membantu pencernaan. Proses pencernaan 

dipengaruhi oleh zat makanan yang terkandung pada pakan perlakuan.  

Tabel 5. menunjukkan bahwa berat pankreas pada perlakuan bentuk 

terenkapsulasi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan bentuk cair. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan bentuk terenkapsulasi memberikan 

pengaruh meningkatkan berat pankreas, sehingga membantu menstimulasi untuk 

mengeluarkan getah pankreas yang lebih banyak. Ini berguna dalam metabolisme 

karbohidrat, protein, dan lemak dengan bantuan enzim-enzim pankreas, 

sebagaimana menurut Indarto (1984) pankreas menghasilkan getah pankreas yang 

mengandung enzim amilase, protease dan lipolitik yang berguna untuk 

menghidrolisis pati, pepton dan lemak yang kemudian dialirkan ke duodenum. 

Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan hormon 

ke dalam darah. Aktivitas enzim yang masih inaktif diperlukan sebelum 

disekresikan dalam usus halus yang bermanfaat untuk mencerna protein, 

karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga mensekresi sodium bikarbonat, yang 

berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung 

(Anonimous, 2004). 

4.1.2.4 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Berat Limfa 

Dari Tabel 5. diketahui bahwa rata-rata berat limfa pada perlakuan pakan 

dengan penggunaan asam laktat bentuk cair (0,10±0,02 g/100g BB) cenderung 
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lebih rendah dibanding bentuk terenkapsulasi (0,11±0,02 g/100g BB) dan pakan 

basal (0,12±0,03 g/100g BB). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 7. menunjukkan bahwa bentuk 

perlakuan pakan dengan penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat limfa. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan 

terenkapsulasi tidak berpengaruh terhadap kerja limfa. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa berat limfa pada perlakuan 

bentuk terenkapsulasi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

bentuk cair. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan bentuk terenkapsulasi 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan limfa. Berat limfa 

yang besar di dalamnya terdapat sel dendritik yang banyak, sehingga diharapkan 

antigen dan antibodi yang dihasilkan lebih banyak yang akhirnya mampu 

meningkatkan produktivitas ternak. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

Tizzard (1987) bahwa bagian limfa yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh 

terdiri dari jaringan limfoid dan sel dendritik. 

 

4.2 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk Cair 
Dan Terenkapsulasi Terhadap Persentase Karkas Dan Berat Organ 
Dalam  

  
Data rataan dari penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi dalam 

pakan basal terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam pedaging 

yang meliputi hati, empedu, pankreas, dan limfa dari hasil penelitian ditunjukkan 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Data Rataan Penggunaan Asam Laktat Cair Dan Terenkapsulasi 
Terhadap Persentase Karkas, Berat Hati, Berat Empedu, Berat Pankreas, 
Dan Berat Limfa  

Karkas  Hati Empedu Pankreas Limfa Perlakuan 
(%) -----------------------(g/ 100g BB)--------------------- 

P1 70,36±3,13 2,44±0,32 0,07±0,02 0,19±0,02 0,10±0,03
P2 68,48±2,07 2,70±0,25 0,07±0,01 0,19±0,01 0,11±0,02
P3 71,52±1,58 2,61±0,29 0,07±0,01 0,20±0,02 0,12±0,04Cair 

P4 68,24±0,52 2,50±0,15 0,06±0,01 0,22±0,01 0,09±0,00
P1 69,07±0,35 2,57±0,08 0,07±0,03 0,20±0,02 0,11±0,02
P2 70,86±3,11 2,68±0,33 0,06±0,02 0,21±0,02 0,09±0,01
P3 70,01±0,05 2,69±0,19 0,04±0,01 0,22±0,01 0,09±0,05Enkapsulasi 

P4 69,25±0,99 2,41±0,30 0,06±0,02 0,21±0,04 0,13±0,02
 
 
4.2.1 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk Cair 

Dan Terenkapsulasi Terhadap Persentase Karkas   
 

Rata-rata persentase karkas tertinggi diperoleh pada penggunaan asam 

laktat bentuk cair adalah level 0,6 % (71,52±1,58 %) dan nilai persentase karkas 

terendah adalah level 0,8 % (68,24±0,52 %). Pada perlakuan penggunaan asam 

laktat bentuk terenkapsulasi, persentase karkas tertinggi adalah level 0,4 % 

(70,86±3,11 %) dan persentase karkas terendah adalah level 0,2 % (69.07±3.13 

%). Secara umum dari semua perlakuan, persentase karkas tertinggi terdapat pada 

penggunaan asam laktat bentuk cair level 0,6  % (71,52±1,58 %), sedangkan 

persentase karkas terendah terdapat pada penggunaan asam laktat cair level 0,8 % 

(68,24±0,52 %). 

Hasil analisis statistik Lampiran 3. menunjukkan bahwa beberapa level 

penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0.05) terhadap persentase karkas. Hal ini disebabkan kandungan 

makanan pada masing-masing level hampir sama sehingga pengaruh penggunaan 

asam laktat tidak jauh beda. Peningkatan persentase karkas pada masing-masing 

level bentuk cair tidak seiring dengan pertambahan bobot badan (Lampiran 8). 
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Pertambahan berat badan tertinggi diperoleh pada pakan perlakuan dengan 

penggunaan asam laktat cair level 0,8 %, namun pada perlakuan ini memperoleh 

nilai persentase karkas terendah. Begitu juga dengan pakan perlakuan dengan 

penggunaan asam laktat terenkapsulasi, pertambahan berat badan tertinggi 

diperoleh pada penggunaan asam laktat enkapsulasi level 0,6 %, namun tidak 

berpengaruh pada persentase karkas pada perlakuan tersebut. Hal ini tidak sesuai 

dengan Fatimah dan Neswita (1984), bahwa semakin meningkatnya berat badan 

maka karkas meningkat pula. Di duga peningkatan hanya terjadi pada bagian non 

karkas. Bagian yang termasuk termasuk non karkas adalah hati/jantung 1,5 %, 

rempela 1,5 %, paru – paru 0,9 %, usus 8 %, leher/kepala 5,6 %, darah 3,5 %, kaki 

3,9 % bulu 6 %, karkas 60,1 % serta air 9 % (Ensminger, 1998).   

Tabel 6. menunjukkan kecenderungan bahwa penggunaan asam laktat 

bentuk cair dapat memberikan peningkatan yang optimal terhadap persentase 

karkas pada level 0,6 %. Hal ini disebabkan pada perlakuan dengan penggunaan 

asam laktat cair level 0,6 % mempunyai jumlah villi yang cenderung lebih tinggi, 

pH yang rendah (Wahyuni, 2007), sehingga kondisi usus menjadi asam dan 

bakteri non patogen dapat bertahan hidup untuk membantu proses pencernaan 

menjadi lebih optimal yang nantinya akan memberikan pengaruh pada 

pertambahan berat badan dan persentase karkas. Persentase karkas rata-rata yang 

dihasilkan pada penelitian ini sejalan dengan pendapat Siregar dkk. (1982) bahwa 

persentase karkas ayam pedaging bervariasi antara 65 – 75 % dari bobot badan.  
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4.2.2 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk Cair 
Dan Terenkapsulasi Terhadap Berat Organ Dalam 

 
4.2.2.1 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk 

Cair Dan Terenkapsulasi Terhadap Berat Hati  
 

Rata-tata berat hati pada Tabel 6. menunjukkan bahwa berat hati tertinggi 

pada penggunaan asam laktat bentuk cair adalah level 0,4 % (2,70±0,25 g/100g 

BB),  sedangkan berat hati terendah adalah level 0,2 % (2,44±0,32 g/100g BB). 

Pada perlakuan penggunaan asam laktat bentuk terenkapsulasi, berat hati tertinggi 

adalah level 0,6 % (2,69±0,19 g/100g BB), sedangkan berat hati terendah adalah 

level 0,8 % (2,41±0,30 g/100g BB). Secara umum dari semua perlakuan, berat 

hati tertinggi terdapat pada penggunaan asam laktat dalam bentuk cair pada level 

0,4 % (2,70±0,25 g/100g BB), sedangkan berat hati terendah terdapat pada 

penggunaan asam laktat bentuk terenkapsulasi pada level 0,8 % (2,41±0,30 

g/100g BB). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa beberapa 

level penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat hati. Hal ini disebabkan berat hati 

dipengaruhi oleh jenis/ kandungan zat makanan yang diberikan, sedangkan zat 

makanan yang diberikan pada masing-masing level hampir sama. Hal ini sejalan 

dengan pedapat Whittow (2000) bahwa besar dan berat hati dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti jenis hewan, besar tubuh, geetik serta pakan yang 

diberikan.  

Tabel 6. menunjukkan bahwa berat hati pada penggunaan asam laktat cair 

cenderung tertinggi pada level 0,4 %, sedangkan berat hati pada penggunaan asam 

laktat terenkapsulasi cenderung tertinggi pada level 0,6 %, dimana pada level 
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tersebut berat hati diatas berat normal. Berat hati yang baik harus sesuai dengan 

standar yaitu berkisar 1,95 - 2,47 g/100g bobot badan (Murtidjo, 2006). Hal ini 

tidak sesuai dengan pendapat Denli et al. (2003) bahwa penggunaan asam organik 

dalam pakan tidak memberikan berpengaruh terhadap berat hati, pH usus, dan 

berat lemak abdominal. Ini mungkin karena dalam penelitiannya menggunakan 

konsentrasi asam organik hanya 0,2 %.  

 

4.2.2.2 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk 
Cair Dan Terenkapsulasi Terhadap Berat Empedu  

 
Rataan berat empedu pada Tabel 6. menunjukkan bahwa berat empedu 

pada penggunaan asam laktat cair dengan level 0,2 %, 0,4 %, 0,6 % adalah sama 

(0,07±0,02 g/100g BB), (0,07±0,01 g/100g BB), (0,07±0,01 g/100g BB), 

sedangkan berat empedu terendah pada level 0,8 % (0,06±0,01 g/100g BB). Berat 

empedu dengan penggunaan asam laktat terenkapsulasi tertinggi diperoleh pada 

level 0,2 %  (0,07±0,03 g/100g BB ) dan terendah pada level 0,6 %  (0,04±0,01 

g/100g BB).  

Hasil anaslisis statistik pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa level 

penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat empedu. Tabel 6. menunjukkan bahwa 

kesamaan berat empedu pada beberapa level penggunaan asam laktat cair 

dikarenakan kandungan lemak yang terdapat dalam pakan perlakuan rata-rata 

hampir sama, sehingga kerja empedu pada masing-masing perlakuan hampir sama 

pula. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa level penggunaan asam laktat cair 

perlu konsentrasi yang lebih tinggi untuk mempengaruhi kondisi pH sesuai 

dengan pendapat Gauthier (2002) bahwa penambahan asam organik dalam bentuk 
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cair membutuhkan level yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang positif. Berat 

empedu pada penggunaan asam laktat terenkapsulasi dengan level 0,2 % 

cenderung paling tinggi. Hal ini diduga bahwa pada level tersebut dapat 

menciptakan kondisi pH yang optimal yang membantu proses sekresi cairan 

empedu sehingga proses pencernaan lemak dalam usus halus semakin baik dan 

pakan yang digunakan untuk produktivitas semakin efektif.  

Empedu melakukan dua fungsi, pertama membantu pencernaan dan 

penyerapan lemak, kedua mengeluarkan beberapa produk buangan yang penting 

dalam darah meliputi billirubin, suatu produk akhir dari penghancuran 

hemoglobin dan kelebihan kolesterol yang dibentuk oleh sel-sel hati. Empedu 

yang disekresikan secara terus-menerus oleh sel-sel hati normalnya disimpan 

dalam kantung empedu sampai diperlukan di dalam duodenum. Ketika makanan 

mulai dicerna di dalam tractus digestivus kantung empedu mulai dikosongkan 

terutama sewaktu makanan berlemak masuk duodenum (Guyton dan Hall, 1997). 

Semakin banyak zat makanan yang masuk maka semakin banyak pula cairan 

empedu yang disekresikan ke dalam kantong empedu. 

 

4.2.2.3 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk 
Cair Dan Terenkapsulasi Terhadap Berat Pankreas 

 
Berat pankreas tertinggi penggunaan asam laktat cair diperoleh pada level 

0,6 % (0,22±0,01 g/100g BB),  sedangkan  berat  pankreas  terendah  pada  level 

0,2 % (0,19±0,02 g/100g BB). Pada perlakuan dengan penggunaan asam laktat 

terenkapsulasi, diperoleh berat pankreas tertinggi pada level 0,6 % (0,22±0,01 

g/100g BB), sedangkan berat pankreas terendah adalah pada level 0,2 % 

(0,20±0,02 g/100g BB). Secara umum dari semua perlakuan, berat pankreas 
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tertinggi terdapat pada penggunaan asam laktat dalam bentuk terenkapsulasi pada 

level 0,6 % (0,22±0,01 g/100g BB) dan berat pankreas terendah terdapat pada 

penggunaan asam laktat dalam bentuk cair pada level 0,2 % (0,19±0,02 g/100g 

BB).  

Hasil analisis statistik Lampiran 6. diketahui bahwa level penggunaan 

asam laktat cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap berat pankreas. Hal ini karena kerja pankreas 

berhubungan dengan kerja organ yang lain dalam membantu proses metabolisme 

zat makanan. Sedangkan zat makanan pada masing-masing level perlakuan 

hampir sama. 

 Tabel 6. menunjukkan bahwa berat pankreas pada penggunaan asam laktat 

cair dengan level 0,8 % cenderung tertinggi, dan berat pankreas tertinggi pada 

penggunaan asam laktat terenkapsulasi diperoleh pada level 0,6 %. Pada 

Lampiran 8. diketahui bahwa pertambahan bobot badan tertinggi perlakuan pakan 

dengan penggunaan asam laktat cair adalah level 0,8 %, sedangkan  pertambahan 

bobot badan tertinggi perlakuan pakan dengan penggunaan asam laktat 

terenkapsulasi adalah level 0,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa berat pankreas 

seiring dengan pertambahan berat badan yang dipengaruhi banyaknya zat 

makanan yang dapat diserap oleh tubuh, sehingga getah pankreas yang 

dikeluarkan semakin banyak. Ini sangat berguna dalam metabolisme karbohidrat, 

protein dan lemak dengan bantuan enzim-enzim pankreas, sebagaimana 

diungkapkan Indarto (1984) pankreas mengeluarkan getah pankreas yang 

mengandung enzim amilase, protease, lipolitik yang berguna untuk menghidrolisis 

pati, pepton, dan lemak yang kemudian dialirkan ke duodenum.   
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Pada level 0,8 % bentuk cair dan level 0,6 % bentuk terenkapsulasi efektif 

untuk meningkatkan konsumsi dan pertambahan bobot badan sehingga 

meningkatkan berat pankreas yang membantu dalam proses metabolisme zat 

makanan. Hal ini menunjukan bahwa asam organik (asam laktat) mampu 

meningkatkan aktivitas enzim pencernaan yaitu pankreas, cairan mukosa usus 

halus dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ayam, sejalan dengan pendapat 

Jang et al. (2002) bahwa penggunaan campuran minyak essensial, asam organik 

dan antibiotik dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap berat dan 

aktivitas pankreas untuk mensekresikan getah pankreas, meningkatkan aktivitas 

trypsin dan aktivitas amylase. 

 

4.2.2.4 Pengaruh Level Penggunaan Asam Laktat Tersarang Pada Bentuk 
Cair Dan Terenkapsulasi Terhadap Berat Limfa 

 
Berat limfa tertinggi penggunaan asam laktat cair diperoleh pada level 0,6 

% (0,12±0,04 g/100g BB) dan berat limfa terendah pada level 0,8 % (0,09±0,00 

g/100g BB). Berat limfa tertinggi penggunaan asam laktat terekapsulasi diperoleh 

pada level 0,8 % (0,13±0,02 g/100g BB) dan berat limfa terendah pada level 0,4 

% (0,09±0,01 g/100g BB). Secara umum dari semua perlakuan, berat limfa 

tertinggi terdapat pada penggunaan asam laktat dalam bentuk terenkapsulasi pada 

level 0,8 % (0,13±0,02 g/100g BB) dan berat limfa terendah terdapat pada 

penggunaan asam laktat dalam bentuk cair pada level 0,8 % (0,09±0,00 g/100g 

BB).  

Hasil analisis statistik pada Lampiran 7. menunjukkan bahwa beberapa 

level penggunaan asam laktat cair dan terenkapsulasi memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap berat limfa. Hal ini disebabkan masing-
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masing level perlakuan memberikan pengaruh yang sama, sehingga kerja limfa 

dalam memberikan respon kekebalan tubuh terhadap ternakpun hampir sama. 

Tabel 6. menunjukkan bahwa penggunaan asam laktat cair pada level 0,6 

% dan penggunaan asam laktat terenkapsulasi pada level 0,8 % kerja limfa sangat 

aktif dalam meningkatkan immunitas tubuh untuk menghasilkan anti bodi, 

ditunjukkan dengan nilainya cenderung lebih tinggi. Menurut Tizzard (1987) 

bagian limfa yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh terdiri dari jaringan limfoid 

dan sel dendritik. Limfa  yang semakin berat umumnya mempunyai sel dendritik 

yang banyak, sehingga diharapkan antigen dan antibodi yang dihasilkan lebih 

banyak.  
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
5.1 Kesimpulan 
 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan asam laktat bentuk 

cair maupun terenkapsulasi serta beberapa level penggunaannya tidak 

memberikan pengaruh terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam 

pedaging. Penggunaan asam laktat bentuk terenkapsulasi cenderung memberikan 

pengaruh lebih baik dibandingkan bentuk cair. Penggunaan asam laktat sampai 

level 0,8  % tidak memberikan pengaruh yang negatif terhadap persentase karkas 

dan berat organ dalam ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 
 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut pengaruh penggunaan asam laktat 

dengan level di atas 0,8 % terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam 

pedaging. 
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Lampiran 1. Skema Pembuatan Asam Laktat Cair Dan Terenkapsulasi Sebagai 
Aditif Pakan 

 
 
 

Penyaringan 

Asam laktat cair 

Penyerbukan dengan dioven vacuum 
pada :  

  Suhu       : 120o C 
             Tekanan : 900 m Bar 

Homogenisasi 

75%  Larutan Asam laktat : 25% Maltodekstrin 

20% Asam Laktat : 80% Aquadest 

Asam laktat 
terenkapsulasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebagai aditif pakan perlakuan  
 
 
 

Persentase Karkas 

Ayam pedaging  
 
 

Berat Organ Dalam : 
• Hati 
• Empedu 
• Pankreas 
• Limfa 
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Lampiran 2. Koefisien Keragaman Bobot Badan (g/ ekor) Ayam Pedaging Umur 
1 Hari Yang Digunakan Selama Penelitian 

  
Ayam Ke- Bobot Badan (g) x -   x¯ (x - x¯)2

1 44,70 1,46 2,14 
2 39,40 -3,84 14,72 
3 40,20 -3,04 9,22 
4 42,40 -0,84 0,70 
5 42,50 -0,74 0,54 
6 39,20 -4,04 16,30 
7 44,00 0,76 0,58 
8 40,80 -2,44 5,94 
9 39,40 -3,84 14,72 
10 40,70 -2,54 6,44 
11 41,70 -1,54 2,36 
12 42,40 -0,84 0,70 
13 44,20 0,96 0,93 
14 44,10 0,86 0,74 
15 48,30 5,06 25,63 
16 41,20 -2,04 4,15 
17 47,20 3,96 15,71 
18 50,30 7,06 49,89 
19 42,50 -0,74 0,54 
20 47,00 3,76 14,16 
21 41,90 -1,34 1,79 
22 45,40 2,16 4,68 
23 45,00 1,76 3,11 
24 43,10 -0,14 0,02 
25 40,40 -2,84 8,05 
26 43,40 0,16 0,03 
27 46,30 3,06 9,38 
28 41,10 -2,14 4,57 
29 44,70 1,46 2,14 
30 43,60 0,36 0,13 
31 38,90 -4,34 18,81 
32 43,90 0,66 0,44 
33 42,40 -0,84 0,70 
34 40,70 -2,54 6,44 
35 41,60 -1,64 2,68 
36 39,60 -3,64 13,23 
37 47,40 4,16 17,33 
38 47,00 3,76 14,16 
39 49,30 6,06 36,76 
40 43,80 0,56 0,32 
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Ayam Ke- Bobot Badan (g) x -   x¯ (x - x¯)2

41 47,10 3,86 14,92 
42 46,40 3,16 10,00 
43 43,10 -0,14 0,02 
44 42,90 -0,34 0,11 
45 47,60 4,36 19,04 
46 42,00 -1,24 1,53 
47 43,40 0,16 0,03 
48 45,20 1,96 3,85 
49 43,30 0,06 0,00 
50 44,10 0,86 0,74 
51 41,60 -1,64 2,68 
52 44,20 0,96 0,93 
53 41,90 -1,34 1,79 
54 41,10 -2,14 4,57 
55 38,00 -5,24 27,43 
56 40,70 -2,54 6,44 
57 41,20 -2,04 4,15 
58 46,00 2,76 7,63 
59 39,60 -3,64 13,23 
60 39,30 -3,94 15,50 
61 46,40 3,16 10,00 
62 41,60 -1,64 2,68 
63 44,60 1,36 1,86 
64 40,80 -2,44 5,94 
65 44,70 1,46 2,14 
66 41,00 -2,24 5,00 
67 47,80 4,56 20,82 
68 40,00 -3,24 10,48 
69 47,50 4,26 18,17 
70 42,20 -1,04 1,08 
71 44,00 0,76 0,58 
72 42,40 -0,84 0,70 
73 43,40 0,16 0,03 
74 44,20 0,96 0,93 
75 44,60 1,36 1,86 
76 44,20 0,96 0,93 
77 43,20 -0,04 0,00 
78 40,80 -2,44 5,94 
79 44,60 1,36 1,86 
80 39,60 -3,64 13,23 
81 47,60 4,36 19,04 
82 41,90 -1,34 1,79 
83 40,00 -3,24 10,48 
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Ayam Ke- Bobot Badan (g) x -   x̅ (x - x¯)2

84 42,70 -0,54 0,29 
85 42,00 -1,24 1,53 
86 39,50 -3,74 13,97 
87 40,60 -2,64 6,95 
88 48,00 4,76 22,69 
89 46,30 3,06 9,38 
90 38,20 -5,04 25,37 
91 44,00 0,76 0,58 
92 42,80 -0,44 0,19 
93 39,10 -4,14 17,12 
94 51,80 8,56 73,32 
95 47,00 3,76 14,16 
96 48,60 5,36 28,76 
97 40,20 -3,04 9,22 
98 42,80 -0,44 0,19 
99 47,50 4,26 18,17 
100 41,60 -1,64 2,68 
101 41,40 -1,84 3,37 
102 43,70 0,46 0,21 
103 49,30 6,06 36,76 
104 41,90 -1,34 1,79 
105 44,70 1,46 2,14 
106 38,20 -5,04 25,37 
107 42,60 -0,64 0,41 
108 37,60 -5,64 31,78 

Total 4669,60   947,39 
Rata-rata 43,24     

 
 

Sd rata-rata = 
( )

1

2

−

−∑
n

xx
   

             

 = 
107

39,947
 

  
 = 2,98  
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Koefisien Keragaman (KK) 
 
 

KK = %100Χ
−
−

rataXrata
rataSdrata  

     

 = %100
24,43
98,2

Χ  

   
 = 6,89 % 

 
 
Kesimpulan : dari hasil koefisien keragaman (KK) dapat disimpulkan bahwa 

materi yang digunakan dapat dikatakan seragam karena 

mempunyai KK kurang dari 10 %.  
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Lampiran 3. Analisis Statistik Untuk Persentase Karkas  
Ulangan Bentuk Perlakuan 

U1 U2 U3 
Total  Jumlah  

(u1
2

+ u2
2+ u3

2
)

R1 70,80 67,04 73,25 211,08 14870,76 
R2 66,20 70,26 68,98 205,44 14076,90 
R3 70,97 70,29 73,30 214,56 15350,72 

Cair 

R4 67,72 68,76 68,24 204,72 13971,25 
Total      835,80 58269,63 

R1 68,68 69,20 69,33 207,21 14312,64 
R2 72,75 67,27 72,57 212,59 15084,68 
R3 69,95 70,01 70,06 210,02 14702,65 

Enkapsulasi 

R4 70,35 68,42 68,98 207,75 14388,50 
Total      837,57 58488,48 

Jumlah total     167,38 116758,10 
 
 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
2 

 
 
Faktor Koreksi (FK) 
                           

FK = 
axbxr

r

k

b

j

a

i
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

=== 111
        

           

 = ( )
342

38,1673 2

xx
      

                              
 = 116674,5855  
 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
 

JKT = yijk2-  FK  

r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑

          
 = (70,802 + .... +68,982) – 116674,5855 
 
 = 83,5162 
 
 

 46



Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKBentuk = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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===

2

111
  

  

 = 5855,116674
34
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−
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 = 0,1307  
 
 
Jumlah Kuadrat Level (JKL - Cair) 
 

JK(L-Cair) = 
( ) ( )
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Jumlah Kuadrat Level (JKL-Enkapsulasi) 
                                                      
 

JK(L-Enkap) = 
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 = 
34
57,837

3
75,20702,21059,21221,207 22222

x
−

+++                                               

                       
 = 6,0301 
 
 
Jumlah Kuadrat Level-Bentuk (JK(L-Bentuk)) 
 
JK(L-Bentuk) = JK(L-Cair) + JK(L-Enkapsulasi) 
                        
 = 22,0715+ 6,0301 
 
 = 28,1017 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JK Galat = JKtotal – JKbentuk – JK(L-Bentuk) 
 
 = 83,5162  – 0,1307 – 28,1017 
 
 = 55,2838 
 
 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 
 

KTB = 
dbB
JKB   

 

 = 
1

1307,0   

 = 0,1307 
 
 
Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

 = 
6
1017,28  

 = 4,6836 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
 

KTG = 
dbGalat
JKGalat  

 

 = 
16
2838,55  

 = 3,4552 
 
 
F hitung Bentuk 

Fhit Bentuk = 
)( BLKT

KTB
−

                        

 = 
6836,4
1307,0                           

 = 0,0279 
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F hitung (L-Bentuk)  

Fhit (L-Bentuk) = ( )
KTGalat

BLKT −  

                           

 = 
4552,3
6836,4  

                           
 = 1,3555 
 
Tabel sidik ragam 
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 
Bentuk 1 0,1307 0,1307 0,0279 4,49 8,53 
(L - B) 6 28,1017 4,6836 1,3555 2,74 4,2 
Galat 16 55,2838 3,4552    
Total  23 83,5162         

Kesimpulan : F hitung < F tabel, berarti penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan 
terenkapsulasi dalam berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas. 
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Lampiran 4. Analisis Statistik Untuk Berat Hati (g/100 g BB) 
Ulangan Bentuk Perlakuan 

U1 U2 U3 
Total  Jumlah  

(u1
2
+ u2

2+ u3
2
)

R1 2,07 2,68 2,56 7,31 18,02 
R2 2,96 2,47 2,66 8,09 21,95 
R3 2,86 2,29 2,68 7,83 20,61 

Cair 

R4 2,35 2,65 2,50 7,50 18,81 
Total     30,74 79,39 

R1 2,65 2,58 2,49 7,72 19,86 
R2 2,31 2,77 2,96 8,04 21,77 
R3 2,47 2,79 2,79 8,06 21,71 

Enkapsulasi 

R4 2,38 2,13 2,73 7,24 17,66 
Total     31,06 81,00 

Jumlah Total     61,79 160,39 
 
 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
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Faktor Koreksi (FK) 
                           

FK = 
axbxr

r

k
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i
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑
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 = ( )
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79,61 2

xx
      

                              
 = 159,0867  
 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
 

JKT = yijk
r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑ 2-  FK  

          
 = (2,072 + .... +2,732) – 159,0867 
 
 = 1,3083 
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Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKBentuk = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑∑

===

2

111
  

  

 = 0867,159
34

)06,31()74,30( 22

−
+
x

           

  
 = 0,0043  
 
 
Jumlah Kuadrat Level (JKL - Cair) 
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 = 
34
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50,783,709,831,7 22222

x
−

+++  

 
 = 0,1209 
 
 
Jumlah Kuadrat Level (JKL-Enkapsulasi) 
                                                      
 

JK(L-Enkap) = 
( ) ( )
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 = 
34

06,31
3

24,706,804,872,7 22222

x
−

+++                                                                 

                       
 = 0,1467 
 
 
Jumlah Kuadrat Level-Bentuk (JK(L-Bentuk)) 
 
JK(L-Bentuk) = JK(L-Cair) + JK(L-Enkapsulasi) 
                        
 = 0,1209+ 0,1467 
 
 = 0,2675 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JK Galat = JKtotal – JKbentuk – JK(L-Bentuk) 
 
 = 1,3083 – 0,0043 – 0,2675 
 
 = 1,0365 
 
 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 
 

KTB = 
dbB
JKB   

 

 = 
1

0043,0   

 = 0,0043 
 
 
Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

 = 
6

2675,0   

 = 0,0446 
 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
 

KTG = 
dbGalat
JKGalat  

 

 = 
16
0365,1  

 = 0,0648 
 
 
F hitung Bentuk 

Fhit Bentuk = 
)( BLKT

KTB
−

                        

                 

 = 
0446,0
0043,0                           

 = 0,0954 
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F hitung (L-Bentuk) 

Fhit (L-Bentuk)  = ( )
KTGalat

BLKT −  

                           

                           = 
0648,0
0446,0  

                           
                           = 0,6883 
 
Tabel sidik ragam 
SK db JK KT Fhitung F0.05  F0.01 
Bentuk 1 0,0043 0,0043 0,0954 4,49 8,53 
(L-B) 6 0,2675 0,0446 0,6883 2,74 4,2 
Galat 16 1,0365 0,0648    
Total  23 1,3083         

Kesimpulan : F hitung < F tabel, berarti penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan 
terenkapsulasi dalam berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap persentase berat hati. 
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Lampiran 5. Analisis Statistik Untuk Berat Empedu (g/100 g BB) 
Ulangan Bentuk Perlakuan 

U1 U2 U3 
Total   Jumlah  

(u1
2
+ u2

2+ u3
2
)

R1 0,05 0,07 0,08 0,20 0,01 
R2 0,06 0,08 0,06 0,20 0,01 
R3 0,07 0,06 0,08 0,22 0,02 

Cair 

R4 0,05 0,08 0,06 0,19 0,01 
Total      0,81 0,06 

R1 0,10 0,05 0,06 0,21 0,02 
R2 0,06 0,08 0,05 0,19 0,01 
R3 0,06 0,04 0,04 0,13 0,01 

Enkapsulasi

R4 0,08 0,04 0,06 0,18 0,01 
Total      0,71 0,05 
     1,52 0,10 

 
 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
)xx(

−

−∑
2    

 
  
Faktor Koreksi (FK) 
                           

FK = 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
 

JKT = yijk
r

k

b

j

a

i 111 ===
∑∑∑ 2-  FK  

          
 = (0,052 + .... +0,062) – 0,0962 
 
 = 0,0058 
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Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKBentuk = FK
bxr

yijk
r

k

b

j

a

i
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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34
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−
+
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 = 0,0004  
 
 
Jumlah Kuadrat Level (JKL - Cair) 
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81,0
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19,022,020,020,0 22222

x
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+++  

 
 = 0,0001 
 
 
Jumlah Kuadrat Level (JKL-Enkapsulasi) 
                                                      
 

JK(L-Enkap) = 
( ) ( )
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 = 
34

71,0
3

18,013,019,021,0 22222

x
−

+++                                                                   

                       
 = 0,0011 
 
 
Jumlah Kuadrat Level-Bentuk (JK(L-Bentuk)) 
 
JK(L-Bentuk) = JK(L-Cair) + JK(L-Enkapsulasi) 
                        
 = 0,0001+ 0,0011 
 
 = 0,0012 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JK Galat = JKtotal – JKbentuk – JK(L-Bentuk) 
 
 = 0,0058 – 0,0004 – 0,0012 
 
 = 0,0042 
 
 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 
 

KTB = 
dbB
JKB   

 

 = 
1

0004,0   

 = 0,0004 
 
 
Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

 = 
6

0012,0   

 
 = 0,0002 
 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
 

KTG = 
dbGalat
JKGalat  

 

 = 
16
0042,0  

 
 = 0,0003 
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F hitung Bentuk 

Fhit Bentuk = 
)( BLKT

KTB
−

                        

                 

 = 
0002,0
0004,0        

                    
 = 1.9650 
 
 
F hitung (L-Bentuk) 

Fhit (L-Bentuk) = ( )
KTGalat

BLKT −  

                           

 = 
0003,0
0002,0  

                           
 = 0,7633 
 
 
Tabel sidik ragam 
SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 
Bentuk 1 0,0004 0,0004 1,9650 4,49 8,53 
(L-B) 6 0,0012 0,0002 0,7633 2,74 4,20 
Galat 16 0,0042 0,0003    
Total  23 0,0058         

Kesimpulan : F hitung < F tabel, berarti penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan 
terenkapsulasi dalam berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap persentase berat empedu. 
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Lampiran 6. Analisis Statistik Untuk Berat Pankreas (g/100 g BB) 
Ulangan Bentuk Perlakuan

U1 U2 U3 
Total  Jumlah  

(u1
2
+ u2

2+ u3
2

)  
R1 0,19 0,21 0,17 0,57 0,11 
R2 0,19 0,18 0,20 0,58 0,11 
R3 0,18 0,22 0,19 0,59 0,12 

Cair 

R4 0,23 0,20 0,22 0,65 0,14 
Total      2,38 0,49 

R1 0,21 0,21 0,18 0,61 0,12 
R2 0,21 0,23 0,19 0,63 0,13 
R3 0,22 0,23 0,22 0,67 0,15 

Enkapsulasi 

R4 0,16 0,24 0,21 0,62 0,13 
Total      2,52 0,53 

 Jumlah total      4,90 1,01 
 
Standart Deviasi 

Sd = 

1n
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−

−∑
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Faktor Koreksi (FK) 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
 

JKT = yijk
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b
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a

i 111 ===
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 = (0,192 + .... +0,212) – 1,0016 
 
 = 0,0096 
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Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKBentuk = FK
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Jumlah Kuadrat Level (JKL - Cair) 
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Jumlah Kuadrat Level (JKL-Enkapsulasi) 
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 = 
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62,067,063,061,0 22222

x
−
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 = 0,0007 
 
 
Jumlah Kuadrat Level-Bentuk (JK(L-Bentuk)) 
 
JK(L-Bentuk) = JK(L-Cair) + JK(L-Enkapsulasi) 
                        
 = 0,0014+ 0,0007 
 
 = 0,0021 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JK Galat = JKtotal – JKbentuk – JK(L-Bentuk) 
 
 = 0,01239 – 0,00003 – 0,00388 
 
 = 0,00848 
 
 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 
 

KTB = 
dbB
JKB   

 

 = 
1

0008,0   

 = 0,0008 
 
 
Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

 = 
6

0021,0   

 = 0,0003 
 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
 

KTG = 
dbGalat
JKGalat  

 

 = 
16
0067,0  

 = 0,0004 
 
 
F hitung Bentuk 

Fhit Bentuk = 
)( BLKT

KTB
−

                        

                 

 = 
0003,0
0008,0                           

 = 2,1533 
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F hitung (L-Bentuk) 

Fhit (L-Bentuk) = ( )
KTGalat

BLKT −  

                           

 = 
0004,0
0003,0  

                           
 = 0,8349 
 
 
Tabel Sidik Ragam 
SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 
Bentuk 1 0,0008 0,0008 2,1533 4,49 8,53 
(K-B) 6 0,0021 0,0003 0,8349 2,74 4,2 
Galat 16 0,0067 0,0004    
Total  23 0,0096         

Kesimpulan : F hitung < F tabel, berarti penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan 
terenkapsulasi dalam berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap persentase berat pankreas. 
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Lampiran 7. Analisis Statistik Untuk Berat Limfa (g/100 g BB) 
Ulangan Bentuk Perlakuan

U1 U2 U3 
Total  Jumlah  

(u1
2
+ u2

2+ u3
2
)  

R1 0,12 0,12 0,07 0,30 0,03 
R2 0,13 0,09 0,10 0,32 0,04 
R3 0,15 0,08 0,13 0,35 0,04 

Cair 

R4 0,09 0,09 0,09 0,27 0,03 
Total      1,25 0,14 

R1 0,13 0,12 0,09 0,34 0,04 
R2 0,09 0,08 0,10 0,27 0,03 
R3 0,07 0,07 0,15 0,28 0,03 

Enkapsulasi 

R4 0,11 0,12 0,15 0,39 0,05 
Total      1,28 0,15 
     2,53 0,28 

 
Standart Deviasi 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
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 = (0,122 + .... +0,152) – 0,26761 
 
 = 0,01523 
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Jumlah Kuadrat Bentuk (JKB) 

JKBentuk = FK
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Jumlah Kuadrat Level (JKL - Cair) 
 

JK(L-Cair) = 
( ) ( )

2

11

2

11

bxr

kijy

r

kijy
r

k

b

j

r

k

b

j
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞∑∑

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∑∑

====
        

 

 = 
34

25,1
3

27,035,032,030,0 22222

x
−

+++  
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Jumlah Kuadrat Level (JKL-Enkapsulasi) 
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 = 
34
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x
−

+++                                                                     

                       
 = 0,00282 
 
 
Jumlah Kuadrat Level-Bentuk (JK(L-Bentuk)) 
 
JK(L-Bentuk) = JK(L-Cair) + JK(L-Enkapsulasi) 
                        
 = 0,00100+ 0,00282 
 
 = 0,00383 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JK Galat = JKtotal – JKbentuk – JK(L-Bentuk) 
 
 = 0,01523 – 0,00004 – 0,00383 
 
 = 0,01136 
 
 
Kuadrat Tengah Bentuk (KTB) 
 

KTB = 
dbB
JKB   

 

 = 
1

00004,0   

 = 0,00004 
 
 
Kuadrat Tengah Level-Bentuk (KTL-B) 
 

KTL-B = ( )
( )BentukLdb

BentukLJK
−
−                            

 

 = 
6

00383,0   

 = 0,00064 
 
 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
 

KTG = 
dbGalat
JKGalat  

 

 = 
16

01136,0  

 = 0,00071 
 
 
F hitung Bentuk 

Fhit Bentuk = 
)( BLKT

KTB
−

                        

                 

 = 
00064,0
00004,0                           

 = 0,06621 
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F hitung (L-Bentuk) 

Fhit (L-Bentuk) = ( )
KTGalat

BLKT −  

                           

 = 
00071,0
00064,0  

                           
 = 0,89886 
 
 
Tabel sidik Ragam 
SK db JK KT Fhitung F 5% F 1% 
Bentuk 1 0,00004 0,00004 0,06621 4,49 8,53 
(K-B) 6 0,00383 0,00064 0,89886 2,74 4,2 
Galat 16 0,01136 0,00071    
Total  23 0,01523         

Kesimpulan : F hitung < F tabel, berarti penggunaan asam laktat dalam bentuk cair dan 
terenkapsulasi dalam berbagai level memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap persentase berat limfa. 
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Lampiran 8. Rata-Rata PBB (g/ ekor) Ayam Pedaging Selama Penelitian 
Perlakuan Ulangan BB awal (g) BB akhir (g) PBB (g/ekor) selama penelitian 

1 44,08 1615,50 1571,42 
2 46,75 1597,00 1550,25 Basal 
3 40,78 1543,50 1502,72 

Total  131,61 4756,00 4624,39 
Rata-rata   43,87 1585,33 1541,46 

1 42,53 1596,00 1553,47 
2 43,38 1611,00 1567,62 L0P1

3 44,10 1552,25 1508,15 
Total   130,01 4759,25 4629,24 

Rata-rata   43,34 1586,42 1543,08 
1 41,05 1522,25 1481,20 
2 42,05 1618,75 1576,70 L0P2

3 44,55 1694,75 1650,20 
Total   127,65 4835,75 4708,10 

Rata-rata   42,55 1611,92 1569,37 
1 46,63 1576,50 1529,87 
2 42,78 1633,00 1590,22 L0P3

3 43,30 1571,00 1527,70 
Total   132,71 4780,50 4647,79 

Rata-rata   44,24 1593,50 1549,26 
1 46,88 1723,00 1676,12 
2 41,68 1573,75 1532,07 L0P4

3 41,53 1558,00 1516,47 
Total   130,09 4854,75 4724,66 

Rata-rata   43,36 1618,25 1574,89 
1 43,03 1693,00 1649,97 
2 42,83 1713,25 1670,42 L1P1

3 41,08 1584,00 1542,92 
Total   126,94 4990,25 4863,31 

Rata-rata   42,31 1663,42 1621,10 
1 40,43 1676,67 1636,24 
2 44,88 1607,75 1562,87 L1P2

3 44,45 1795,50 1751,05 
Total   129,76 5079,92 4950,16 

Rata-rata   43,25 1693,31 1650,05 
1 42,80 1625,50 1582,70 
2 44,03 1764,50 1720,47 L1P3

3 41,63 1788,00 1746,37 
Total   128,46 5178,00 5049,54 

Rata-rata   42,82 1726,00 1683,18 
1 43,05 1681,67 1638,62 
2 43,35 1654,00 1610,65 L1P4

3 43,85 1675,33 1631,48 
Total   130,25 5011,00 4880,75 

Rata-rata   43,42 1670,33 1626,92 
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