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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to carried out the effect of 
corn substitution with combinations of noodle waste, sambiloto, 
turmeric and cassava flour in feed toward broiler performances. The 
materials used for this experiment were 144 day old Lohmann broiler 
chicks (unsexed). The experiment has 9 treatments repeated 4 times 
and was divided into 3 group treatments : control (basal diet), corn 
subtitution with noodle waste diet (25 %, 50 %, 75 % and 100 % 
subtitution levels) and corn subtitution with combination of noodle 
waste, sambiloto, turmeric and cassava flour diet (25 %, 50 %, 75 % 
and 100 % subtitution levels), with 4 chicks each. The variables 
measured were feed intake, weight gain, feed conversion ratio, feed 
efficiency, mortality percentage, shank color and income over feed 
cost. The data were subjected to analysis of variance in completely 
randomized design, If there was significant different among the 
treatments, it was followed by Duncan’s Multiple Range Test and 
continued with Contrast Orthogonal Analysis. The result of this 
research showed that the corn substitution with noodle waste 
combination in diet has no effect (P>0.05) on feed intake and 
mortality percentage, but it has significant effect (P<0.01) on 
increasing weight gain, feed efficiency, shank color and IOFC and 
decreasing FCR. The conclusion of this experiment is that corn 
substitution with noodle waste combination is better than noodle 
waste in broiler performance and corn subtitution with noodle waste 
combination could 25 % replace in diet is the most optimal to 
improve broiler performance.  

Key words : broiler, corn, noodle waste combination, broiler performances. 
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PENGARUH PENGGANTIAN JAGUNG DENGAN 
KOMBINASI LIMBAH MIE, SAMBILOTO,KUNYIT 

DAN TEPUNG GAPLEK TERHADAP  PENAMPILAN  
PRODUKSI AYAM PEDAGING 

 
RINGKASAN 

 
Produksi jagung dalam negeri tidak dapat memenuhi 

kebutuhan nasional sepanjang tahun, akibatnya pemenuhan 
kebutuhan jagung dalam negeri masih tergantung dan 
mengandalkan dari jagung impor. Keadaan inilah yang 
mempengaruhi mahalnya harga jagung dalam negeri, terutama 
bila dipergunakan untuk pakan ternak. Mahalnya harga jagung 
tersebut secara tidak langsung menyebabkan peternak mencari 
bahan pakan alternatif yang lebih murah sebagai pengganti 
jagung. Salah satu komoditas yang mempunyai potensi 
sebagai alternatif yaitu limbah mie. Oleh karena itu, penelitian 
dengan bahan baku limbah mie perlu dilakukan, untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan limbah mie dalam pakan. 
Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penggantian jagung dengan kombinasi limbah mie, 
sambiloto, kunyit dan tepung gaplek terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging. 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium lapang Sumber 
Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 
Semanding, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada tanggal 
15 Februari 2011 hingga 30 Maret 2011. Pengolahan bahan 
pakan laboratorium lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. Analisis proksimat dilaksanakan di 
laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ayam 
pedaging dipelihara mulai umur 1 hari atau masih DOC (Day 
Old Chicken). DOC ayam pedaging yang digunakan adalah 
strain Lohmann unsexed. sebanyak 144 ekor dan dipelihara 
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selama 35 hari. Rata-rata berat badan DOC 40,09 + 1,77 g 
dengan koefisien keragaman yaitu 4,41 %. Penelitian ini 
menggunakan sembilan perlakuan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu : P0 = pakan tanpa penggantian jagung; P1 
= penggantian jagung dengan LM 25 % (15 % dalam pakan); 
P2 = penggantian jagung dengan LM 50 % (30 % dalam 
pakan); P3 = penggantian jagung dengan LM 75 % (45 % 
dalam pakan); P4 = penggantian jagung dengan LM 100 %  
(60 % dalam pakan); P5 = penggantian jagung dengan KLM 
25 % (15 % dalam pakan); P6 = penggantian jagung dengan 
KLM 50 % (30 % dalam pakan); P7 = penggantian jagung 
dengan KLM 75 % (45 % dalam pakan); P8 = penggantian 
jagung dengan KLM 100 % (60 % dalam pakan). Setiap 
perlakuan diulang 4 kali dan setiap ulangan digunakan 4 ekor 
ayam pedaging. Variabel yang diukur adalah konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan (PBB), konversi pakan, efisiensi 
pakan, warna kulit kaki, persentase mortalitas dan income over 
feed cost (IOFC). Metode penelitian yang digunakan adalah 
percobaan dengan analisis variansi Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola searah, selanjutnya dilakukan uji antar kelompok 
perlakuan dengan uji kontras ortogonal untuk mengetahui 
perlakuan yang terbaik. 

Hasil analisis variansi menggunakan RAL pada data 
penelitian menunjukkan bahwa penggantian jagung 
menggunakan LM dan KLM tidak menunjukkan pengaruh 
yang nyata terhadap konsumsi pakan dan persentase mortalitas 
(P>0.05), namun menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0.01) terhadap PBB, konversi pakan, efisiensi pakan, 
warna kulit kaki dan IOFC. 

Disimpulkan bahwa ditinjau dari hasil penelitian dan 
analisis data perlakuan penggantian jagung dengan KLM lebih 
optimal daripada jagung dan penggantian jagung dengan LM 
dalam pakan ayam pedaging. Level penggantian jagung yang 
paling optimal dalam pakan ayam pedaging adalah 
penggantian jagung dengan KLM sebesar 25 %.   
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
Pakan menjadi salah satu bagian yang berperan penting 

dalam penentuan keberhasilan usaha peternakan. Biaya pakan 
dalam peternakan ayam pedaging menempati sedikitnya 70 % 
dari biaya produksi. Salah satu bahan pakan yang harganya 
meningkat cukup tajam dan selalu mengalami fluktuasi adalah 
jagung. Jagung menempati urutan tertinggi dalam hal 
persentase komponen bahan pakan dalam pakan ayam 
pedaging. Tingkat penggunaan jagung dalam pakan ayam 
berkisar antara 50 – 60 %, sehingga dapat diperhitungkan 
bahwa untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan industri 
peternakan unggas akan sangat bergantung pada bahan pakan 
tersebut. Oleh karena itu, fluktuasi harga dan ketersediaan 
jagung menjadi hal yang sangat penting untuk terus dicermati 
oleh peternak. Di lain pihak, jagung juga dipakai sebagai 
bahan pangan manusia sehingga mengakibatkan adanya 
kompetisi antara manusia dan ayam pedaging.  

Produksi jagung dalam negeri tidak dapat memenuhi 
kebutuhan nasional sepanjang tahun karena keberadaan jagung 
dalam negeri masih tergantung musim, akibatnya pemenuhan 
kebutuhan jagung dalam negeri masih tergantung dan 
mengandalkan dari jagung impor. Keadaan inilah yang 
mempengaruhi mahalnya harga jagung dalam negeri, terutama 
bila dipergunakan untuk pakan ternak. Fluktuasi harga jagung 
dalam negeri terus terjadi sepanjang tahun, menurut beberapa 
pedagang di beberapa daerah di Jawa Timur harga jagung rata-
rata per kg di bulan Januari 2010 – September 2010 adalah 
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berkisar antara Rp. 3.700,- - Rp.  4.900,-. Mahalnya harga 
jagung tersebut secara tidak langsung menyebabkan peternak 
mencari bahan pakan alternatif yang lebih murah sebagai 
pengganti jagung sehingga dapat menurunkan biaya pakan dan 
memaksimalkan pendapatan. Ketersediaan jagung yang 
terbatas dan terus dikembangkan dari segi kuantitas dan 
kualitas menyebabkan ternak harus mengalah demi 
pemenuhan kebutuhan manusia, dalam hal ini kebutuhan 
pangan harus didahulukan dan pakan ternak diambil dari sisa 
keperluan manusia. Dari sinilah timbul suatu pemikiran untuk 
memanfaatkan segala potensi pakan ternak dari bahan pakan 
non konvensional yang tidak bersaing dengan kebutuhan 
manusia.     

Salah satu bahan alternatif adalah limbah mie. Limbah 
mie sangat potensial dilihat dari segi kuantitas maupun 
kualitas. Limbah mie mudah didapatkan dengan harga yang 
lebih murah daripada jagung sedangkan dari segi kualitas 
kandungan energi metabolis (EM) dan protein kasar (PK) 
limbah mie lebih tinggi daripada jagung.  

Menurut Agustin (2007) limbah mie memiliki kandungan 
EM dan PK berturut-turut adalah 3650 Kkal/kg dan 11,61 %, 
sedangkan kandungan EM dan PK jagung berturut-turut 
adalah 3370 Kkal/kg dan 8,6 %. Namun, disisi lain ada 
kelemahan dari limbah mie jika digunakan sebagai pengganti 
jagung yaitu hampir tidak ada zat pigmen warna yang sangat 
berguna dalam memberi warna kuning pada karkas dan bentuk 
fisiknya yang berupa tepung (mash). Limbah mie juga 
mempunyai densitas yang lebih rendah dan kandungan lemak 
kasar yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya 
kombinasi bahan pakan tambahan (feed additive) yaitu dengan 
sambiloto, kunyit dan tepung gaplek akan menambah 



3 

 

kandungan zat makanan dari limbah mie sehingga bisa 
menutup kekurangan dari limbah mie tersebut. Limbah mie 
yang berbentuk mash akan mempengaruhi konsumsi pakan 
sehingga penggunaan teknologi pelleting dan crumbling pada 
kombinasi pakan akan mengurangi seleksi pakan ayam 
pedaging, dengan demikian produksi ayam pedaging dapat 
tercapai secara optimal. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah 
bagaimana pengaruh penggantian jagung dengan limbah mie, 
sambiloto, kunyit dan tepung gaplek terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggantian jagung dengan limbah mie, sambiloto, kunyit dan 
tepung gaplek terhadap penampilan produksi ayam pedaging.  
 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan informasi bagi peternak, maupun bagi pihak 
yang membutuhkan tentang pemanfaatan limbah mie dengan 
kombinasi tepung daun sambiloto dan tepung kunyit hasil 
pelleting dan crumbling yang optimal sebagai pengganti 
jagung dalam pakan ayam pedaging. 
 
1.5 Kerangka Pikir 

Jagung termasuk tanaman pokok bagi sebagian 
masyarakat di Indonesia. Jagung juga merupakan bahan pakan 
dengan persentase terbesar dalam pakan ayam pedaging. 
Berkisar antara 50 - 60 % bahan pakan dalam pakan ayam 
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pedaging adalah tepung jagung. Hal tersebut dikarenakan 
jagung merupakan bahan pakan sumber energi yang memiliki 
efisiensi yang tinggi. Namun kelemahan dari jagung adalah 
harganya yang fluktuatif dan ketersediaannya sangat 
bergantung pada musim. Oleh karena itu, diperlukan bahan 
pakan alternatif yang dapat mengganti jagung. 

Salah satu bahan alternatif adalah limbah mie. Limbah 
mie merupakan bahan pakan sumber energi yang dapat 
dijadikan bahan pakan alternatif pengganti jagung. Hal 
tersebut disebabkan harga limbah mie lebih murah daripada 
harga jagung, ketersediaannya tidak bergantung pada musim, 
mudah didapat, dan kandungan zat makanannya hampir sama 
dengan tepung jagung (Djaenuddin dkk., 2005). 

Penggunaan limbah mie relatif lebih efisien dari segi 
harga maupun ketersediaan, tetapi tidak sepenuhnya 
keberadaan jagung dalam pakan digantikan secara langsung, 
karena terdapat beberapa zat makanan yang tidak terdapat 
pada limbah mie. Oleh karena itu, digunakan kombinasi feed 
additive yang dicampurkan dalam limbah mie yaitu 
diantaranya adalah daun sambiloto, kunyit dan tepung gaplek. 
Penambahan feed additive dalam kombinasi pakan ini dapat 
meningkatkan kandungan serat kasar, pigmen warna kuning 
dan mengusahakan agar penggantian jagung dalam pakan 
dengan kombinasi pakan ini mempunyai kandungan zat 
makanan yang setera dengan bahan yang digantikan. 

Kandungan protein kasar dari daun sambiloto cukup 
tinggi untuk memenuhi kebutuhan ternak, namun apabila 
digunakan dalam unggas kurang optimal karena mengandung 
serat kasar yang cukup tinggi yaitu 20,79 %, tetapi dapat 
dicampur dengan limbah mie karena telah diketahui bahwa 
limbah mie memiliki kandungan serat kasar yang sangat kecil 
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yaitu 0,65 % sehingga semakin banyak penambahan limbah 
mie dalam pakan dengan sambiloto maka akan semakin 
menurunkan kadar serat kasar yang terkandung dalam 
sambiloto tersebut. Zat aktif dalam tepung daun sambiloto 
bersifat bakteriostatik pada Staphylococcus Aureus, 
Pseudomonas aeruginosa. Proteus vulgaris, Shigella 
dysenteriae dan Escherichia Coli yang bersifat patogen pada 
saluran pencernaan ayam pedaging. Penambahan sambiloto 
juga dapat menurunkan tingkat stress pada ayam akibat adanya 
kandungan zat aktif tersebut (Anonymous, 2010). Efek 
farmakologis dari sambiloto tersebut dapat meningkatkan 
konversi pakan dari ayam pedaging sehingga penampilan 
produksi juga akan meningkat. 

Penambahan kunyit diharapkan dapat meningkatkan kerja 
organ pencernaan dan akhirnya berpengaruh terhadap kualitas 
karkas ayam pedaging yaitu dengan pigmen warna kuning 
yang terdapat dalam kunyit. Pada beberapa penelitian 
dilaporkan bahwa warna kuning pakan dapat merangsang 
ayam untuk segera makan, di samping itu warna kuning dapat 
terdeposisi dalam karkas sehingga mempengaruhi warna 
kuning kaki maupun karkas (Supriadi, 2001). 

Penambahan tepung gaplek diharapkan dapat 
menurunkan energi pakan sehingga penggantian jagung 
dengan tepung gaplek masih bisa dikatakan iso-energi dan 
tidak mempengaruhi konsumsi pakan. Selain itu, tepung 
gaplek tergolong sebagai karbohidrat yang mudah dicerna 
sehingga mudah diserap oleh saluran pencernaan ayam 
pedaging. Kelemahan lain dari limbah mie adalah memiliki 
kerapatan jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan 
jagung, sehingga perlu adanya teknologi pelleting dan 
crumbling yang ditujukan untuk mengurangi seleksi pakan 
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ayam pedaging dan meningkatkan kerapatan jenis pakan dan 
pada akhirnya kombinasi bahan pakan tersebut akan dapat 
menggantikan komposisi jagung dalam pakan serta dapat 
meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging (Tillman 
dkk., 1998). 

 
Flow chart Kerangka Pikir Penelitian 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakan Ayam Pedaging 

Jagung Harga Fluktuatif 

Alternatif Bahan Pakan 

Limbah Mie (LM) Kandungan Zat Makanan 
Jagung ≠ LM 

Kombinasi Bahan 
Pakan 

LM  
+  

(Sambiloto, Kunyit dan 
Tepung Gaplek) 

 

Jagung 
ME : 3370 Kkal/kg 
PK : 8,6 % 
LK : 3,9 % 
SK : 2,0 % 
β-caroten : 0,161 % 

 

LM 
ME : 3528 Kkal/kg 
PK : 10,42 % 
LK : 17,57 % 
SK : 0,84 % 
β-caroten : 0,017 % 

 

Meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging 



7 

 

Informasi tentang penggunaan kombinasi pakan ternak 
berbahan baku limbah mie yang dikombinasi dengan feed 
additive ini belum pernah dilakukan, sehingga diperlukan 
suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh penggantian 
jagung dengan limbah mie serta untuk mengetahui 
perbandingan efektifitas antara penggantian jagung dengan 
limbah mie tanpa penambahan feed additive dengan kombinasi 
limbah mie, sambiloto, kunyit dan tepung gaplek terhadap 
peningkatan penampilan produksi ayam pedaging. 
 
 
1.6 Hipotesis 

1. Limbah mie dapat menggantikan jagung dalam pakan 
ayam pedaging. 

2. Kombinasi limbah mie, sambiloto, kunyit dan tepung 
gaplek lebih baik daripada limbah mie dalam 
penggantian jagung dalam pakan ayam pedaging dan 
dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
pedaging. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Ayam Pedaging 
Ayam Pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh 

cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif 
singkat (5-7 minggu) (Sugito dkk., 2006), sedangkan Ahmad 
dan Elfawati (2008) menambahkan bahwa ayam pedaging 
merupakan ternak yang penting dalam pemenuhan kebutuhan 
protein hewani. Permintaan terhadap daging ayam semakin 
bertambah seiring dengan meningkatnya penghasilan dan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani. 

Suprijatna (2005) menyatakan bahwa ayam pedaging 
adalah jenis ayam yang telah lama mengalami pemuliaan 
sehingga merupakan ayam yang unggul. Ayam pedaging 
dipanen 5 minggu dengan berat sekitar 1,7 - 2,0 kg/ekor. 
Pemanenan ayam pedaging pada saat beratnya masih rendah 
disebabkan oleh permintaan konsumen yang cenderung 
membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga 
karena dagingnya cukup lunak, lemak belum cukup banyak 
serta tulang tidak terlalu keras.  

Masa pemeliharaan dibagi menjadi dua periode yaitu 
mulai umur 1 – 3  minggu disebut periode awal (starter) dan 
lebih dari 3 minggu disebut periode akhir (finisher) (NRC, 
1994). Berbagai galur unggul ayam pedaging banyak tersedia 
di pasaran, salah satunya adalah galur Lohmann. Ciri-ciri 
ayam pedaging galur tersebut adalah warna bulu putih, kulit 
kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek dan besar. 
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Periode pemeliharaan adalah dalam kurun waktu 35 hari, ayam 
pedaging galur Lohmann dapat mencapai bobot badan hidup 
1,7 kg/ekor (Agustin, 2007). 

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah 
faktor pakan. Periode pertumbuhan yang cepat menyebabkan 
ayam pedaging sangat sensitif terhadap kandungan zat 
makanan dalam pakan terutama kandungan protein. Semakin 
banyak protein yang digunakan untuk pertumbuhan maka 
semakin sedikit energi yang dibutuhkan (Riyanti, 2000). 
 
 
2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Kebutuhan zat makanan dari ayam pedaging 
tergantung pada tipe ayam, umur, produksi, iklim dan 
kandang. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari DOC 
sampai umur potong dibagi menjadi dua bagian yaitu starter 
(umur 0-3 minggu) dan finisher (umur 3-6 minggu) (Astuti 
dkk., 2005). Ayam pedaging memerlukan zat makanan untuk 
hidup pokok, pertumbuhan dan produksi dengan imbangan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan zat 
makanan untuk ayam pedaging cukup beragam sesuai dengan 
tahap perkembangannya (Anonymous, 2003). 

Salah satu faktor yang penting yang harus 
diperhatikan adalah faktor pakan. Periode pertumbuhan yang 
cepat menyebabkan ayam pedaging sangat sensitif terhadap 
tingkat zat zat makanan dalam pakan, terutama kecukupan dan 
keseimbangan asam amino dan energi. Energi bukan 
merupakan zat makanan. Energi merupakan hasil oksidasi zat 
makanan (karbohidrat, lemak dan protein). Karbohidrat dan 
lemak diberikan pada ternak unggas terutama sebagai sumber 
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energi sedangkan protein diberikan sebagai sumber asam 
amino untuk sintesa protein tubuh (Anggorodi, 1995). Standar 
kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging disajikan pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

Zat makanan 
Unit Periode 

Starter Finisher 
Energi Metabolis (EM) 
Protein Kasar (PK) 
Lemak Kasar (LK) 
Serat Kasar (SK) 
Ca 
P 
N 
K 
Cl 
Mn 
Zn  
Arginin 
Sistin 
Glisin 
Histidin 
Isoleusin 
Leusin 
Lisin 
Metionin 
Fenilalamin 
Treonin 
Triptofan 
Tirosin 
Valin 

(Kkal/kg) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

(ppm) 
(ppm) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

3100 
23 
5-8 
3-5 

0.9-1.1 
0.7-0.9 

0,2 
0,3 
0,2 
60 
40 

1,25 
0.4 
1 

0,35 
0,8 
1,2 
1,1 
0,5 
0,72 
0,8 
0,2 
0,62 
0,9 

3200 
20 
5-8 
3-5 

0,9-1,1 
0,7-0,9 
0,15 
0,3 
0,15 
60 
40 
1,1 
0,34 
0,9 
0,32 
0,73 
1,09 

1 
0,38 
0,65 
0,74 
0,18 
0,57 
0,82 

Sumber : National Research Council (1994) 
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Protein adalah unsur pokok pembentuk jaringan tubuh 
ternak unggas. Zat makanan tersebut diperlukan untuk 
pertumbuhan dan produksi. Menurut Wahju (2004) kebutuhan 
protein untuk ayam pedaging berkisar antara 20-23 %. 
Kebutuhan energi untuk ayam pedaging berkisar antara 2800-
3300 Kkal/kg (Rizal, 2006).  

Kebutuhan zat makanan ayam pedaging selain energi, 
protein dan lemak adalah serat, vitamin dan mineral. Serat 
dibutuhkan oleh ayam pedaging tetapi hanya berkisar antara 3-
5 % dalam pakan karena kandungan serat dalam pakan ayam 
pedaging hanya berperan sebagai bulky yaitu untuk 
memperlancar saluran pencernaan. Kandungan serat kasar 
yang terlalu tinggi dalam pakan menyebabkan ayam akan 
cepat merasa kenyang karena serat juga bersifat voluminous 
(menempati volume yang besar dalam alat pencernaan unggas) 
dan akan mengembang jika terkena air (Rizal, 2006). 

 
 

2.3 Limbah Mie 
Limbah mie merupakan salah satu limbah dari pabrik mie 

instan. Sama dengan produk yang dihasilkan, limbah mie 
instan merupakan sisa (rontokan) dari proses pengemasan dan 
sudah tidak layak dikonsumsi manusia atau tidak sesuai 
dengan standar yang ditentukan oleh pabrik. Bentuk fisik 
pakan berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Pakan bentuk 
butiran lebih disukai oleh unggas daripada dalam bentuk mash. 
Semakin tinggi tingkat penggunaan limbah mie dalam pakan 
sebagai bahan campuran dalam pakan akan menyebabkan 
terjadinya kecenderungan penurunan konsumsi pakan karena 
pakan lebih berbentuk mash (Agustin, 2007) 
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Menurut Anggorodi (1995) limbah mie memiliki 
kandungan zat makanan yang berpotensi sebagai bahan baku 
pakan ternak, dalam pembuatannya berasal dari bahan-bahan 
seperti tepung terigu, minyak sayur, garam mineral, anti 
oksidan dan additive. Pembuatan mie instan berbahan dasar 
gandum. Protein dalam gandum merupakan protein dalam 
bentuk glutelin. Protein dalam bentuk glutelin, umumnya 
defisien terhadap satu atau lebih asam amino atau mempunyai 
beberapa zat yang mengurangi ketersediaan asam amino, 
sedangkan dari segi harga, limbah mie memiliki harga yang 
lebih murah daripada jagung yaitu sekitar Rp. 1.250,- – Rp. 
1.500,-/kg. Limbah mie juga memiliki kandungan zat makanan 
yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan ternak. 
Analisis kandungan zat makanan dalam limbah mie 
berdasarkan As fed dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan limbah mie (berdasarkan 
100% BK) 

Parameter Unit Kandungan 
Protein Kasar (PK) (%) 11,61 
Lemak Kasar (LK) (%) 18,28 
Serat Kasar (SK) (%) 0,65 
Energi Metabolis (EM) Kkal/kg 3650 
Sumber : Agustin (2007) 

Berdasarkan data pada Tabel 2. kandungan energi limbah 
mie cukup tinggi sebagai campuran bahan pakan, demikian 
pula dengan kandungan proteinnya. Limbah mie juga 
mempunyai kandungan serat kasar yang cukup rendah, 
sehingga semakin tinggi penggunaan limbah mie dalam pakan 
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akan dapat menurunkan serat kasar bahan pakan lain yang 
mempunyai serat kasar yang lebih tinggi. 

 
 
2.4 Tumbuhan sambiloto (Andrographis paniculata Ness.) 

Sambiloto tumbuh liar di tempat terbuka seperti kebun, 
tepi sungai tanah kosong yang agak lembab atau di pekarangan 
rumah. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berhadapan 
silang, bentuk laset, pangkal runcing, ujung meruncing, tepi 
rata, warna permukaan atas hijau tua, bagian bawah hijau 
muda, panjang 2-8 cm, lebar 1-3 cm. Bunga berbibir 
berbentuk tabung, kecil-kecil, warnanya putih bernoda ungu, 
Buah kapsul berbentuk jorong. Perkembangbiakan dengan biji 
atau stek batang (Anonymous, 2009). Klasifikasi sambiloto 
adalah sebagai berikut : 

Kingdom           : Plantae (tumbuhan) 
Divisio               : Magnoliophyta (berbunga) 
Kelas                : Magnoliopsida (berkeping  
   dua/dikotil) 
Ordo                 : Scrophulariales 
Familia  : Acanthaceae 
Genus                : Andrographis 
Spesies  : Andrographis paniculata Nees. 

 Sumber : Anonymous (2009) 

Tanaman sambiloto mempunyai ciri-ciri antara lain rasa 
pahit, dingin, masuk meridian paru, lambung, usus besar dan 
usus kecil. Sambiloto mengandung deoksiandrografolid, 
andrografolid (zat pahit), neoandrgrafolid, 14-deoksi-11-12-
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didehidroandrografolid, dan homoandrografolid, flavonoid, 
alkene, keton, aldehid, mineral (kalium, kalsium dan natrium), 
asam kersik dan damar. Zak aktif andrografolid terbukti 
berkhasiat sebagai hepatoprotektor (melindungi sel hati dari 
zat  toksin) (Anonymous, 2010). Kandungan zat makanan 
yang terdapat dalam tepung ekstrak sambiloto disajikan pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi tepung daun sambiloto (Andrographis 
paniculata Ness.) 

Komponen  Unit Persentase 
Protein Kasar 
Lemak Kasar  
Serat Kasar  
Ca  
P  
Mg  
Fe  
Zn  
Arginin  
Histidin  
Lisin  
Tripthopan  
Fenilalanin  
Metionin  
Leusin  
Isoleusin 

(%) 
(%) 
(%) 

(mg/100 g) 
(mg/100 g) 
(mg/100 g) 
(mg/100 g) 
(mg/100 g) 

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

20,79 
1,58 
10,2 
1,627 
705 
581 

25,32 
6,51 
11,3 
1,3 
0,61 
1,3 
0,43 
1,39 
1,95 
0,83 

Sumber : Fahey (2008) 

Menurut Sidhajatra (2009) efek farmakologis yang 
dimiliki Andrographis paniculata Nees antara lain 
sebagai bakteriostatik pada Staphylococcus Aureus, 
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Pseudomonas aeruginosa. Proteus vulgaris, Shigella 
dysenteriae dan Escherichia Coli. Andrografolid 
menurunkan demam yang ditimbulkan oleh pemberian 
vaksin yang menyebabkan panas pada kelinci. Maulana 
(2006) menambahkan bahwa zat aktif yang terdapat 
dalam sambiloto jika ditambahkan dengan komposisi 
yang sesuai akan dapat menurunkan konversi pakan, 
sehingga pakan yang dikonsumsi lebih efisien karena 
terjadi penurunan jumlah mikroflora patogen dalam 
saluran pencernaan ayam pedaging. 
 
 
2.5 Kunyit (Curcuma domestica) 

Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan 
bersifat tahunan (perenial) yang tersebar di seluruh daerah 
tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar disekitar 
hutan/bekas kebun. Diperkirakan berasal dari India pada 
ketinggian 1300-1600 m diatas permukaan laut (Rahayu, 
2008). Adapun klasifikasi ilmiah dari kunyit sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 
Divisio  : Magnolioophyta 
Kelas  : Liliopsida 
Ordo  : Zingiberales 
Famili  : Zingiberaceae 
Genus  : Curcuma 
Spesies  : Curcuma domestica 
Sumber : Anonymous (2008a) 
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Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-
100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, 
membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan 
tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk 
bulat telur memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan 
pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga 
majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, 
panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 
cm, berwarna putih/kekuningan. Ujung dan pangkal daun 
runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna 
jingga kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-
kuningan (Liang et al., 1985). Kandungan zat kimia pada 
tepung  kunyit disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan zat kimia pada kunyit 
Kandungan Zat (dari 
berat kering) 

Unit Jumlah 

Minyak astiriosa (%) 2,50 – 3,00 
Pati (%) 47,81 – 55,03 
Serat kasar (%) 2,87 – 3,44 
Abu (%) 6,47 – 7,52 
β-Caroten (%) 5,97 
Kurkumin (%) 10,92 
Glukosa (%) 28 
Fruktosa (%) 12 
Protein (%) 8 

Sumber : Taryono dkk. (1987) 

Penambahan kunyit dalam pakan diharapkan dapat 
meningkatkan kerja organ pencernaan dan akhirnya 
berpengaruh terhadap kualitas karkas ayam pedaging. Fungsi 
kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 
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adalah merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 
cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas yang 
mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang berguna 
untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 
karbohidrat, lemak, dan protein. Disamping itu minyak atsiri 
yang dikandung kunyit dapat mempercepat pengosongan isi 
lambung (Supriadi, 2001).  

 

2.6 Tepung Gaplek 
Gaplek adalah singkong segar yang dikupas dan 

dikeringkan, dengan cara dijemur atau dioven. Tepung gaplek 
adalah gaplek yang digiling halus kemudian diayak. Selain 
tepung gaplek dalam perdagangan internsional dikenal pula 
tepung tapioka (pati singkong). Tapioka diperoleh melalui 
penggilingan singkong segar, penyaringan ampas dan 
pengendapan (Sugito et al, 2006). 

Tepung gaplek mempunyai kadar energi yang tinggi, 
hampir menyamai jagung akan tetapi rendah kadar protein 
maupun asam amino. Tepung gaplek tergolong sebagai 
karbohidrat yang mudah dicerna (Tillman dkk., 1998). Hasil 
penelitian dan aplikasi di daerah panas telah banyak 
membuktikan bahwa bahan pakan asal singkong mempunyai 
nilai biologis yang lebih baik dibandingkan dengan dedak padi 
kualitas rendah. Tepung gaplek secara proksimat mempunyai 
kadar PK lebih tinggi daripada dedak padi. Pemanfaatan 
tepung gaplek dapat mencapai 75% dalam konsentrat 
komersial. Penambahan tepung gaplek diharapkan dapat 
menurunkan energi pakan sehingga penggantian jagung 
dengan tepung gaplek masih bisa dikatakan iso-energi dan 
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tidak mempengaruhi konsumsi pakan. Selain itu, tepung 
gaplek tergolong sebagai karbohidrat yang mudah dicerna 
sehingga mudah diserap oleh saluran pencernaan ayam 
pedaging (Nurkhamim, 1995). 

 
 
2.7 Kombinasi Bahan Pakan 

Kombinasi yang digunakan adalah menggunakan teknik 
fortifikasi. Fortifikasi adalah upaya untuk meningkatkan zat 
makanan dalam pakan dengan mencampurkan bahan pakan 
tambahan (feed additive) dengan kandungan zat makanan 
tertentu dalam pakan, dimana zat makanan tersebut belum 
terdapat dalam pakan ternak. Fortifikasi terbukti telah 
mengatasi masalah kekurangan zat makanan di Eropa, 
Amerika Utara dan di Amerika Latin (Anonymous, 2006).  

 
 

2.8 Pelleting dan Crumbling 
Pelleting yaitu proses mengubah tepung yang sudah 

dicampur menjadi bentuk pellet yaitu diawali dengan proses 
mixing, dilanjutkan dengan proses pelleting, untuk produk 
crumble (hancuran), setelah dilakukan pelleting maka produk 
tersebut didinginkan dan kemudian dihancurkan dengan 
memakai mesin crumbling (Ziggers, 2003). Menurut Behnke 
(2008) keuntungan dari pelleting adalah meningkatkan 
penampilan produksi ternak, mengurangi bahan pakan yang 
terbuang, mengurangi seleksi pakan dan meningkatkan 
kerapatan jenis pakan. 
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Peningkatan nilai manfaat limbah sebagai bahan pakan 
ternak dapat dilakukan dengan meningkatkan kandungan zat 
makanan melalui perlakuan dan pengolahan. Jenis perlakuan 
yang diterapkan sangat bervariasi dan bergantung pada jenis, 
asal dan faktor pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak 
secara umum meliputi kualitas zat makanan yang rendah 
akibat kandungan serat yang tinggi, kandungan anti nutrisi dan 
kadar air yang tinggi. Limbah-limbah pertanian (crop residu) 
dan beberapa limbah yang berasal dari industri pengolahan 
hasil pertanian (agro industry by - product) umumnya 
mempunyai kandungan serat yang tinggi, maka perlakuan 
yang diarahkan pada pemutusan ikatan yang terjadi diantara 
komponen serat. Salah satu perlakuan yang dapat dilakukan 
dalam upaya untuk mengurangi kandungan serat yang tinggi 
adalah dengan cara pembuatan pellet (pelleting) (Moritz et al., 
2002). 
 
 
2.9 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 
 
2.9.1 Konsumsi Pakan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 
adalah kerapatan jenis bahan pakan, bentuk fisik bahan pakan, 
tingkat palatabilitas pakan dan kandungan energi dalam pakan. 
Limbah mie yang digunakan dalam pakan digiling terlebih 
dahulu hingga menyerupai bentuk jagung. Walaupun hampir 
menyerupai jagung giling akan tetapi limbah mie tidak sepadat 
jagung. Limbah mie memiliki kerapatan jenis jagung 674 g/l 
(Agustin, 2007). Wahju (2004) menyatakan bahwa ayam yang 
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diberi pakan dengan kerapatan jenis rendah akan kesulitan 
dalam meningkatkan konsumsi pakan dalam upaya memenuhi 
energi untuk pertumbuhan. Tillman et al. (1984) 
menambahkan bahwa semakin tinggi tingkat palatabilitas 
suatu pakan ayam pedaging maka akan semakin banyak 
jumlah pakan yang dikonsumsi. Semakin tinggi penggunaan 
limbah mie dalam pakan sebagai pengganti jagung maka akan 
terjadi penurunan konsumsi pakan. 

Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah 
kandungan energi dan lemak dalam pakan. Kandungan EM 
jagung lebih tinggi dibanding limbah mie, yakni 3650 
Kkal/kg, sedangkan pada jagung 3370 Kkal/kg. Hunton (1995) 
menyatakan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh energi 
dalam pakan.  

Scott et al. (1992) menyatakan bahwa energi dalam pakan 
berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi pakan, jika 
kandungan energi dalam pakan tinggi maka konsumsi pakan 
rendah, sebaliknya jika kandungan enegi dalam pakan rendah 
maka konsumsi menjadi tinggi. Anggorodi (1995) 
menambahkan bahwa kandungan lemak yang terlalu tinggi 
dalam pakan dapat menurunkan konsumsi pakan dan pada 
umumnya pemberian pakan yang paling baik untuk ayam 
pedaging adalah secara ad libitum dengan tujuan ayam 
pedaging setiap saat dapat memperoleh pakan. 

 
2.9.2 Pertambahan Bobot Badan  

Pertambahan bobot badan adalah laju pertambahan ayam 
yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan bobot 
badan digunakan sebagai landasan dalam produksi ayam 
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pedaging. Pengukuran pertambahan bobot badan dilakukan 
dalam jangka waktu satu minggu sekali. Hal ini untuk 
mempermudah pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari 
agar ayam tidak stress jika dilakukan setiap hari. 

Kandungan zat makanan dalam pakan dapat menjadi 
faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan pada 
ayam pedaging, Anggorodi (1995) menyatakan bahwa 
kandungan lemak yang terlalu tinggi dalam pakan dapat 
menurunkan konsumsi pakan yang lain sehingga dapat 
mempengaruhi pertumbuhan. Wahju (2004) menambahkan 
kandungan lemak yang terlalu tinggi pada pakan akan 
mengakibatkan penurunan pertambahan bobot badan pada 
ayam dan kecernaan pakan yang semakin menurun dapat 
meningkatkan konsumsi pakan, sehingga berpengaruh 
terhadap pertambahan bobot badan. 
 
2.9.3 Konversi Pakan  

Konversi pakan merupakan salah satu cara untuk 
mengukur efisiensi produksi pada usaha peternakan. Konversi 
pakan merupakan perbandingan antara pakan yang dikonsumsi 
dengan pertambahan bobot badan dalam waktu tertentu 
(Anggorodi, 1990). Konversi pakan yang tinggi menunjukkan 
penggunaan pakan yang kurang efisien, sebaliknya konversi 
pakan yang rendah menunjukkan penggunaan pakan yang 
efisien dalam menghasilkan pertambahan bobot badan. 
Menurut North (1992), konversi pakan dapat bervariasi 
tergantung umur ternak, jenis kelamin, bobot badan serta 
temperatur lingkungan. Suprijatna (2005) menyatakan bahwa 
ayam yang diberi pakan dengan kualitas protein yang rendah 
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dapat memperburuk nilai konversi pakan. North (1992) 
menyatakan bahwa angka konversi pakan yang kecil 
menunjukkan bahwa pakan semakin efisien karena konsumsi 
pakannya digunakan secara optimal untuk pertumbuhan ayam. 
 
2.9.4 Efisiensi Pakan 

Efisiensi pakan merupakan suatu ukuran yang dapat 
digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan pakan serta 
kualitas pakan. Efisiensi pakan adalah perbandingan antara 
pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu dengan 
jumlah pakan yang dikonsumsi (North, 1992). Salah satu 
ukuran efisiensi adalah dengan membandingkan hasil yang 
diperoleh baik itu daging atau telur (output) dengan jumlah 
pakan yang diberikan (input). Semakin tinggi angka efisiensi 
ransum berarti kualitas pakan semakin baik. Anggorodi (1995) 
menyatakan bahwa nilai efisiensi pakan dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu lingkungan, 
kecernaan pakan, bentuk fisik pakan dan konsumsi pakan. 

 
2.9.5 Mortalitas 

Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang 
menunjukkan jumlah ayam yang mati selama pemeliharaan. 
Mortalitas merupakan faktor penting dan harus diperhatikan 
dalam suatu usaha pengembangan peternakan ayam. Menurut 
Tillman et al. (1998) tingkat kematian ayam banyak terjadi 
pada minggu-minggu pertama pemeliharaan dan sangat 
ditentukan oleh kondisi anak ayam pada saat penetasan sampai 
pemeliharaan ayam. Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, tipe ayam, 
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iklim, kebersihan lingkungan, penyakit, sanitasi peralatan dan 
kandang serta suhu lingkungan (North, 1992). Usaha-usaha 
dan pemberantasan penyakit yang dilaksanakan secara teratur  
pada suatu peternakan ayam akan menguntungkan peternak, 
karena dapat mengurangi tingkat kematian. Menurut Moritz 
(1992) tingkat kematian sebesar 5% tidak terlalu 
mempengaruhi biaya produksi tetapi untuk kematian sebesar 
20-30% pengaruhnya besar sekali terhadap biaya produksi. 
Salah satu untuk menekan angka kematian adalah dengan 
memilih bibit ayam yang bermutu baik.  
 
2.9.6 Warna Kulit Kaki 

Kaki (shank) merupakan bagian tubuh ayam yang dapat 
mengindikasikan kandungan pigmen warna xanthofil dan 
karoten yang dimanfaatkan oleh ayam. Tingkat kandungan 
pigmen pada kulit kaki menyebabkan variasi warna mulai dari 
kuning pucat sampai jingga gelap. Tampilan warna kulit kaki 
tidak hanya ditentukan oleh kadar pigmen tetapi juga tekanan 
warnanya yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara 
pigmen kuning dan merah (Anonymous, 2008c).  

 
2.9.7 Income Over Feed Cost 

Amri (2007) menyatakan bahwa IOFC adalah pendapatan 
yang diperoleh dengan cara mengurangi peneriamaan dengan 
biaya produksi untuk pakan. IOFC didapatkan dengan 
mengurangi harga berat badan akhir dengan total yang 
dihabiskan selama penelitian (Hasnelly dan Kuntoro, 2006).  

Nilai IOFC sangat tergantung dengan konversi pakan, 
apabila dikaitkan dengan segi teknis maka semakin efisien 
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ayam mengubah pakan menjadi daging maka nilai IOFC juga 
semakin baik. IOFC dihitung dengan mengetahui harga pakan 
dan jumlah konsumsi pakan serta harga jual ayam. Menurut 
Amri (2007) nilai IOFC untuk ayam pedaging adalah sebagai 
berikut : 
IOFC = (BB x harga ayam hidup/kg) – (∑ konsumsi pakan x 

biaya pakan/kg) 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Ayam Pedaging 
Ayam Pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh 

cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif 
singkat (5-7 minggu) (Sugito dkk., 2006), sedangkan Ahmad 
dan Elfawati (2008) menambahkan bahwa ayam pedaging 
merupakan ternak yang penting dalam pemenuhan kebutuhan 
protein hewani. Permintaan terhadap daging ayam semakin 
bertambah seiring dengan meningkatnya penghasilan dan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani. 

Suprijatna (2005) menyatakan bahwa ayam pedaging 
adalah jenis ayam yang telah lama mengalami pemuliaan 
sehingga merupakan ayam yang unggul. Ayam pedaging 
dipanen 5 minggu dengan berat sekitar 1,7 - 2,0 kg/ekor. 
Pemanenan ayam pedaging pada saat beratnya masih rendah 
disebabkan oleh permintaan konsumen yang cenderung 
membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga 
karena dagingnya cukup lunak, lemak belum cukup banyak 
serta tulang tidak terlalu keras.  

Masa pemeliharaan dibagi menjadi dua periode yaitu 
mulai umur 1 – 3  minggu disebut periode awal (starter) dan 
lebih dari 3 minggu disebut periode akhir (finisher) (NRC, 
1994). Berbagai galur unggul ayam pedaging banyak tersedia 
di pasaran, salah satunya adalah galur Lohmann. Ciri-ciri 
ayam pedaging galur tersebut adalah warna bulu putih, kulit 
kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek dan besar. 
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Periode pemeliharaan adalah dalam kurun waktu 35 hari, ayam 
pedaging galur Lohmann dapat mencapai bobot badan hidup 
1,7 kg/ekor (Agustin, 2007). 

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah 
faktor pakan. Periode pertumbuhan yang cepat menyebabkan 
ayam pedaging sangat sensitif terhadap kandungan zat 
makanan dalam pakan terutama kandungan protein. Semakin 
banyak protein yang digunakan untuk pertumbuhan maka 
semakin sedikit energi yang dibutuhkan (Riyanti, 2000). 
 
 
2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Kebutuhan zat makanan dari ayam pedaging 
tergantung pada tipe ayam, umur, produksi, iklim dan 
kandang. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari DOC 
sampai umur potong dibagi menjadi dua bagian yaitu starter 
(umur 0-3 minggu) dan finisher (umur 3-6 minggu) (Astuti 
dkk., 2005). Ayam pedaging memerlukan zat makanan untuk 
hidup pokok, pertumbuhan dan produksi dengan imbangan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan zat 
makanan untuk ayam pedaging cukup beragam sesuai dengan 
tahap perkembangannya (Anonymous, 2003). 

Salah satu faktor yang penting yang harus 
diperhatikan adalah faktor pakan. Periode pertumbuhan yang 
cepat menyebabkan ayam pedaging sangat sensitif terhadap 
tingkat zat zat makanan dalam pakan, terutama kecukupan dan 
keseimbangan asam amino dan energi. Energi bukan 
merupakan zat makanan. Energi merupakan hasil oksidasi zat 
makanan (karbohidrat, lemak dan protein). Karbohidrat dan 
lemak diberikan pada ternak unggas terutama sebagai sumber 
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energi sedangkan protein diberikan sebagai sumber asam 
amino untuk sintesa protein tubuh (Anggorodi, 1995). Standar 
kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging disajikan pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

Zat makanan 
Unit Periode 

Starter Finisher 
Energi Metabolis (EM) 
Protein Kasar (PK) 
Lemak Kasar (LK) 
Serat Kasar (SK) 
Ca 
P 
N 
K 
Cl 
Mn 
Zn  
Arginin 
Sistin 
Glisin 
Histidin 
Isoleusin 
Leusin 
Lisin 
Metionin 
Fenilalamin 
Treonin 
Triptofan 
Tirosin 
Valin 

(Kkal/kg) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

(ppm) 
(ppm) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

3100 
23 
5-8 
3-5 

0.9-1.1 
0.7-0.9 

0,2 
0,3 
0,2 
60 
40 

1,25 
0.4 
1 

0,35 
0,8 
1,2 
1,1 
0,5 
0,72 
0,8 
0,2 
0,62 
0,9 

3200 
20 
5-8 
3-5 

0,9-1,1 
0,7-0,9 
0,15 
0,3 
0,15 
60 
40 
1,1 
0,34 
0,9 
0,32 
0,73 
1,09 

1 
0,38 
0,65 
0,74 
0,18 
0,57 
0,82 

Sumber : National Research Council (1994) 
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Protein adalah unsur pokok pembentuk jaringan tubuh 
ternak unggas. Zat makanan tersebut diperlukan untuk 
pertumbuhan dan produksi. Menurut Wahju (2004) kebutuhan 
protein untuk ayam pedaging berkisar antara 20-23 %. 
Kebutuhan energi untuk ayam pedaging berkisar antara 2800-
3300 Kkal/kg (Rizal, 2006).  

Kebutuhan zat makanan ayam pedaging selain energi, 
protein dan lemak adalah serat, vitamin dan mineral. Serat 
dibutuhkan oleh ayam pedaging tetapi hanya berkisar antara 3-
5 % dalam pakan karena kandungan serat dalam pakan ayam 
pedaging hanya berperan sebagai bulky yaitu untuk 
memperlancar saluran pencernaan. Kandungan serat kasar 
yang terlalu tinggi dalam pakan menyebabkan ayam akan 
cepat merasa kenyang karena serat juga bersifat voluminous 
(menempati volume yang besar dalam alat pencernaan unggas) 
dan akan mengembang jika terkena air (Rizal, 2006). 

 
2.3 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 
 
2.3.1 Konsumsi Pakan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 
adalah kerapatan jenis bahan pakan, bentuk fisik bahan pakan, 
tingkat palatabilitas pakan dan kandungan energi dalam pakan. 
Limbah mie yang digunakan dalam pakan digiling terlebih 
dahulu hingga menyerupai bentuk jagung. Walaupun hampir 
menyerupai jagung giling akan tetapi limbah mie tidak sepadat 
jagung. Limbah mie memiliki kerapatan jenis jagung 674 g/l 
(Agustin, 2007). Wahju (2004) menyatakan bahwa ayam yang 
diberi pakan dengan kerapatan jenis rendah akan kesulitan 
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dalam meningkatkan konsumsi pakan dalam upaya memenuhi 
energi untuk pertumbuhan. Tillman et al. (1984) 
menambahkan bahwa semakin tinggi tingkat palatabilitas 
suatu pakan ayam pedaging maka akan semakin banyak 
jumlah pakan yang dikonsumsi. Semakin tinggi penggunaan 
limbah mie dalam pakan sebagai pengganti jagung maka akan 
terjadi penurunan konsumsi pakan. 

Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah 
kandungan energi dan lemak dalam pakan. Kandungan EM 
jagung lebih tinggi dibanding limbah mie, yakni 3650 
Kkal/kg, sedangkan pada jagung 3370 Kkal/kg. Hunton (1995) 
menyatakan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh energi 
dalam pakan.  

Scott et al. (1992) menyatakan bahwa energi dalam pakan 
berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi pakan, jika 
kandungan energi dalam pakan tinggi maka konsumsi pakan 
rendah, sebaliknya jika kandungan enegi dalam pakan rendah 
maka konsumsi menjadi tinggi. Anggorodi (1995) 
menambahkan bahwa kandungan lemak yang terlalu tinggi 
dalam pakan dapat menurunkan konsumsi pakan dan pada 
umumnya pemberian pakan yang paling baik untuk ayam 
pedaging adalah secara ad libitum dengan tujuan ayam 
pedaging setiap saat dapat memperoleh pakan. 

 
 

2.3.2 Pertambahan Bobot Badan  
Pertambahan bobot badan adalah laju pertambahan ayam 

yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan bobot 
badan digunakan sebagai landasan dalam produksi ayam 
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pedaging. Pengukuran pertambahan bobot badan dilakukan 
dalam jangka waktu satu minggu sekali. Hal ini untuk 
mempermudah pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari 
agar ayam tidak stress jika dilakukan setiap hari. 

Kandungan zat makanan dalam pakan dapat menjadi 
faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan pada 
ayam pedaging, Anggorodi (1995) menyatakan bahwa 
kandungan lemak yang terlalu tinggi dalam pakan dapat 
menurunkan konsumsi pakan yang lain sehingga dapat 
mempengaruhi pertumbuhan. Wahju (2004) menambahkan 
kandungan lemak yang terlalu tinggi pada pakan akan 
mengakibatkan penurunan pertambahan bobot badan pada 
ayam dan kecernaan pakan yang semakin menurun dapat 
meningkatkan konsumsi pakan, sehingga berpengaruh 
terhadap pertambahan bobot badan. 
 
 
2.3.3 Konversi Pakan  

Konversi pakan merupakan salah satu cara untuk 
mengukur efisiensi produksi pada usaha peternakan. Konversi 
pakan merupakan perbandingan antara pakan yang dikonsumsi 
dengan pertambahan bobot badan dalam waktu tertentu 
(Anggorodi, 1990). Konversi pakan yang tinggi menunjukkan 
penggunaan pakan yang kurang efisien, sebaliknya konversi 
pakan yang rendah menunjukkan penggunaan pakan yang 
efisien dalam menghasilkan pertambahan bobot badan. 
Menurut North (1992), konversi pakan dapat bervariasi 
tergantung umur ternak, jenis kelamin, bobot badan serta 
temperatur lingkungan. Suprijatna (2005) menyatakan bahwa 
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ayam yang diberi pakan dengan kualitas protein yang rendah 
dapat memperburuk nilai konversi pakan. North (1992) 
menyatakan bahwa angka konversi pakan yang kecil 
menunjukkan bahwa pakan semakin efisien karena konsumsi 
pakannya digunakan secara optimal untuk pertumbuhan ayam. 
 
2.3.4 Efisiensi Pakan 

Efisiensi pakan merupakan suatu ukuran yang dapat 
digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan pakan serta 
kualitas pakan. Efisiensi pakan adalah perbandingan antara 
pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu dengan 
jumlah pakan yang dikonsumsi (North, 1992). Salah satu 
ukuran efisiensi adalah dengan membandingkan hasil yang 
diperoleh baik itu daging atau telur (output) dengan jumlah 
pakan yang diberikan (input). Semakin tinggi angka efisiensi 
ransum berarti kualitas pakan semakin baik. Anggorodi (1995) 
menyatakan bahwa nilai efisiensi pakan dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu lingkungan, 
kecernaan pakan, bentuk fisik pakan dan konsumsi pakan. 

 
2.3.5 Mortalitas 

Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang 
menunjukkan jumlah ayam yang mati selama pemeliharaan. 
Mortalitas merupakan faktor penting dan harus diperhatikan 
dalam suatu usaha pengembangan peternakan ayam. Menurut 
Tillman et al. (1998) tingkat kematian ayam banyak terjadi 
pada minggu-minggu pertama pemeliharaan dan sangat 
ditentukan oleh kondisi anak ayam pada saat penetasan sampai 
pemeliharaan ayam. Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, tipe ayam, 
iklim, kebersihan lingkungan, penyakit, sanitasi peralatan dan 
kandang serta suhu lingkungan (North, 1992). Usaha-usaha 
dan pemberantasan penyakit yang dilaksanakan secara teratur  
pada suatu peternakan ayam akan menguntungkan peternak, 
karena dapat mengurangi tingkat kematian. Menurut Moritz 
(1992) tingkat kematian sebesar 5% tidak terlalu 
mempengaruhi biaya produksi tetapi untuk kematian sebesar 
20-30% pengaruhnya besar sekali terhadap biaya produksi. 
Salah satu untuk menekan angka kematian adalah dengan 
memilih bibit ayam yang bermutu baik.  
 
2.3.6 Warna Kulit Kaki 

Kaki (shank) merupakan bagian tubuh ayam yang dapat 
mengindikasikan kandungan pigmen warna xanthofil dan 
karoten yang dimanfaatkan oleh ayam. Tingkat kandungan 
pigmen pada kulit kaki menyebabkan variasi warna mulai dari 
kuning pucat sampai jingga gelap. Tampilan warna kulit kaki 
tidak hanya ditentukan oleh kadar pigmen tetapi juga tekanan 
warnanya yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara 
pigmen kuning dan merah (Anonymous, 2008c).  

 
2.3.7 Income Over Feed Cost 

Amri (2007) menyatakan bahwa IOFC adalah pendapatan 
yang diperoleh dengan cara mengurangi peneriamaan dengan 
biaya produksi untuk pakan. IOFC didapatkan dengan 
mengurangi harga berat badan akhir dengan total yang 
dihabiskan selama penelitian (Hasnelly dan Kuntoro, 2006).  
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Nilai IOFC sangat tergantung dengan konversi pakan, 
apabila dikaitkan dengan segi teknis maka semakin efisien 
ayam mengubah pakan menjadi daging maka nilai IOFC juga 
semakin baik. IOFC dihitung dengan mengetahui harga pakan 
dan jumlah konsumsi pakan serta harga jual ayam. Menurut 
Amri (2007) nilai IOFC untuk ayam pedaging adalah sebagai 
berikut : 
IOFC = (BB x harga ayam hidup/kg) – (∑ konsumsi pakan x 

biaya pakan/kg) 
 
 

2.4 Limbah Mie 
Limbah mie merupakan salah satu limbah dari pabrik mie 

instan. Sama dengan produk yang dihasilkan, limbah mie 
instan merupakan sisa (rontokan) dari proses pengemasan dan 
sudah tidak layak dikonsumsi manusia atau tidak sesuai 
dengan standar yang ditentukan oleh pabrik. Bentuk fisik 
pakan berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Pakan bentuk 
butiran lebih disukai oleh unggas daripada dalam bentuk mash. 
Semakin tinggi tingkat penggunaan limbah mie dalam pakan 
sebagai bahan campuran dalam pakan akan menyebabkan 
terjadinya kecenderungan penurunan konsumsi pakan karena 
pakan lebih berbentuk mash (Agustin, 2007) 

Menurut Anggorodi (1995) limbah mie memiliki 
kandungan zat makanan yang berpotensi sebagai bahan baku 
pakan ternak, dalam pembuatannya berasal dari bahan-bahan 
seperti tepung terigu, minyak sayur, garam mineral, anti 
oksidan dan additive. Pembuatan mie instan berbahan dasar 
gandum. Protein dalam gandum merupakan protein dalam 
bentuk glutelin. Protein dalam bentuk glutelin, umumnya 



17 

 

defisien terhadap satu atau lebih asam amino atau mempunyai 
beberapa zat yang mengurangi ketersediaan asam amino, 
sedangkan dari segi harga, limbah mie memiliki harga yang 
lebih murah daripada jagung yaitu sekitar Rp. 1.250,- – Rp. 
1.500,-/kg. Limbah mie juga memiliki kandungan zat makanan 
yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan ternak. 
Analisis kandungan zat makanan dalam limbah mie 
berdasarkan As fed dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan limbah mie (berdasarkan 
100% BK) 

Parameter Unit Kandungan 
Protein Kasar (PK) (%) 11,61 
Lemak Kasar (LK) (%) 18,28 
Serat Kasar (SK) (%) 0,65 
Energi Metabolis (EM) Kkal/kg 3650 
Sumber : Agustin (2007) 

Berdasarkan data pada Tabel 2. kandungan energi limbah 
mie cukup tinggi sebagai campuran bahan pakan, demikian 
pula dengan kandungan proteinnya. Limbah mie juga 
mempunyai kandungan serat kasar yang cukup rendah, 
sehingga semakin tinggi penggunaan limbah mie dalam pakan 
akan dapat menurunkan serat kasar bahan pakan lain yang 
mempunyai serat kasar yang lebih tinggi. 

 
 
2.5 Tumbuhan sambiloto (Andrographis paniculata Ness.) 

Sambiloto tumbuh liar di tempat terbuka seperti kebun, 
tepi sungai tanah kosong yang agak lembab atau di pekarangan 
rumah. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berhadapan 
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silang, bentuk laset, pangkal runcing, ujung meruncing, tepi 
rata, warna permukaan atas hijau tua, bagian bawah hijau 
muda, panjang 2-8 cm, lebar 1-3 cm. Bunga berbibir 
berbentuk tabung, kecil-kecil, warnanya putih bernoda ungu, 
Buah kapsul berbentuk jorong. Perkembangbiakan dengan biji 
atau stek batang (Anonymous, 2009). Tanaman sambiloto 
mempunyai ciri-ciri antara lain rasa pahit, dingin, masuk 
meridian paru, lambung, usus besar dan usus kecil. Sambiloto 
mengandung deoksiandrografolid, andrografolid (zat pahit), 
neoandrgrafolid, 14-deoksi-11-12-didehidroandrografolid, 
dan homoandrografolid, flavonoid, alkene, keton, aldehid, 
mineral (kalium, kalsium dan natrium), asam kersik dan 
damar. Zak aktif andrografolid terbukti berkhasiat sebagai 
hepatoprotektor (melindungi sel hati dari zat  toksin) 
(Anonymous, 2010). Klasifikasi sambiloto adalah sebagai 
berikut : 

Kingdom           : Plantae (tumbuhan) 
Divisio               : Magnoliophyta (berbunga) 
Kelas                : Magnoliopsida (berkeping  
   dua/dikotil) 
Ordo                 : Scrophulariales 
Familia  : Acanthaceae 
Genus                : Andrographis 
Spesies  : Andrographis paniculata Nees. 

 Sumber : Anonymous (2009) 

Menurut Sidhajatra (2009) efek farmakologis yang 
dimiliki Andrographis paniculata Nees antara lain 
sebagai bakteriostatik pada Staphylococcus Aureus, 
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Pseudomonas aeruginosa. Proteus vulgaris, Shigella 
dysenteriae dan Escherichia Coli. Andrografolid 
menurunkan demam yang ditimbulkan oleh pemberian 
vaksin yang menyebabkan panas pada kelinci. Kandungan 
zat makanan yang terdapat dalam tepung ekstrak sambiloto 
disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi tepung daun sambiloto (Andrographis 
paniculata Ness.) 

Komponen  Unit Persentase 
Protein Kasar 
Lemak Kasar  
Serat Kasar  
Ca  
P  
Mg  
Fe  
Zn  
Arginin  
Histidin  
Lisin  
Tripthopan  
Fenilalanin  
Metionin  
Leusin  
Isoleusin 

(%) 
(%) 
(%) 

(mg/100 g) 
(mg/100 g) 
(mg/100 g) 
(mg/100 g) 
(mg/100 g) 

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

20,79 
1,58 
10,2 
1,627 
705 
581 

25,32 
6,51 
11,3 
1,3 
0,61 
1,3 
0,43 
1,39 
1,95 
0,83 

Sumber : Fahey (2008) 

 Maulana (2006) menambahkan bahwa zat aktif yang 
terdapat dalam sambiloto jika ditambahkan dengan 
komposisi yang sesuai akan dapat menurunkan konversi 
pakan, sehingga pakan yang dikonsumsi lebih efisien 
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karena terjadi penurunan jumlah mikroflora patogen 
dalam saluran pencernaan ayam pedaging. 
 
 
2.6 Kunyit (Curcuma domestica) 

Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan 
bersifat tahunan (perenial) yang tersebar di seluruh daerah 
tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar disekitar 
hutan/bekas kebun. Diperkirakan berasal dari India pada 
ketinggian 1300-1600 m diatas permukaan laut (Rahayu, 
2008). Adapun klasifikasi ilmiah dari kunyit sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 
Divisio  : Magnolioophyta 
Kelas  : Liliopsida 
Ordo  : Zingiberales 
Famili  : Zingiberaceae 
Genus  : Curcuma 
Spesies  : Curcuma domestica 
Sumber : Anonymous (2008a) 

Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-
100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, 
membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan 
tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk 
bulat telur memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan 
pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga 
majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, 
panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 
cm, berwarna putih/kekuningan. Ujung dan pangkal daun 
runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna 
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jingga kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-
kuningan (Liang et al., 1985). Kandungan zat kimia pada 
tepung  kunyit disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan zat kimia pada kunyit 
Kandungan Zat (dari 
berat kering) 

Unit Jumlah 

Minyak astiriosa (%) 2,50 – 3,00 
Pati (%) 47,81 – 55,03 
Serat kasar (%) 2,87 – 3,44 
Abu (%) 6,47 – 7,52 
β-Caroten (%) 5,97 
Kurkumin (%) 10,92 
Glukosa (%) 28 
Fruktosa (%) 12 
Protein (%) 8 

Sumber : Taryono dkk. (1987) 

Penambahan kunyit dalam pakan diharapkan dapat 
meningkatkan kerja organ pencernaan dan akhirnya 
berpengaruh terhadap kualitas karkas ayam pedaging. Fungsi 
kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 
adalah merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 
cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas yang 
mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang berguna 
untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 
karbohidrat, lemak, dan protein. Disamping itu minyak atsiri 
yang dikandung kunyit dapat mempercepat pengosongan isi 
lambung (Supriadi, 2001).  
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2.7 Tepung Gaplek 
Gaplek adalah singkong segar yang dikupas dan 

dikeringkan, dengan cara dijemur atau dioven. Tepung gaplek 
adalah gaplek yang digiling halus kemudian diayak. Selain 
tepung gaplek dalam perdagangan internsional dikenal pula 
tepung tapioka (pati singkong). Tapioka diperoleh melalui 
penggilingan singkong segar, penyaringan ampas dan 
pengendapan (Sugito et al, 2006). 

Tepung gaplek mempunyai kadar energi yang tinggi, 
hampir menyamai jagung akan tetapi rendah kadar protein 
maupun asam amino. Tepung gaplek tergolong sebagai 
karbohidrat yang mudah dicerna (Tillman dkk., 1998). Hasil 
penelitian dan aplikasi di daerah panas telah banyak 
membuktikan bahwa bahan pakan asal singkong mempunyai 
nilai biologis yang lebih baik dibandingkan dengan dedak padi 
kualitas rendah. Tepung gaplek secara proksimat mempunyai 
kadar PK lebih tinggi daripada dedak padi. Pemanfaatan 
tepung gaplek dapat mencapai 75% dalam konsentrat 
komersial. Penambahan tepung gaplek diharapkan dapat 
menurunkan energi pakan sehingga penggantian jagung 
dengan tepung gaplek masih bisa dikatakan iso-energi dan 
tidak mempengaruhi konsumsi pakan. Selain itu, tepung 
gaplek tergolong sebagai karbohidrat yang mudah dicerna 
sehingga mudah diserap oleh saluran pencernaan ayam 
pedaging (Nurkhamim, 1995). 
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2.8 Kombinasi Bahan Pakan 
Kombinasi yang digunakan adalah menggunakan teknik 

fortifikasi. Fortifikasi adalah upaya untuk meningkatkan zat 
makanan dalam pakan dengan mencampurkan bahan pakan 
tambahan (feed additive) dengan kandungan zat makanan 
tertentu dalam pakan, dimana zat makanan tersebut belum 
terdapat dalam pakan ternak. Fortifikasi terbukti telah 
mengatasi masalah kekurangan zat makanan di Eropa, 
Amerika Utara dan di Amerika Latin (Anonymous, 2006).  

 
 

2.9 Pelleting dan Crumbling 
Pelleting yaitu proses mengubah tepung yang sudah 

dicampur menjadi bentuk pellet yaitu diawali dengan proses 
mixing, dilanjutkan dengan proses pelleting, untuk produk 
crumble (hancuran), setelah dilakukan pelleting maka produk 
tersebut didinginkan dan kemudian dihancurkan dengan 
memakai mesin crumbling (Ziggers, 2003). Menurut Behnke 
(2008) keuntungan dari pelleting adalah meningkatkan 
penampilan produksi ternak, mengurangi bahan pakan yang 
terbuang, mengurangi seleksi pakan dan meningkatkan 
kerapatan jenis pakan. 

Peningkatan nilai manfaat limbah sebagai bahan pakan 
ternak dapat dilakukan dengan meningkatkan kandungan zat 
makanan melalui perlakuan dan pengolahan. Jenis perlakuan 
yang diterapkan sangat bervariasi dan bergantung pada jenis, 
asal dan faktor pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak 
secara umum meliputi kualitas zat makanan yang rendah 
akibat kandungan serat yang tinggi, kandungan anti nutrisi dan 
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kadar air yang tinggi. Limbah-limbah pertanian (crop residu) 
dan beberapa limbah yang berasal dari industri pengolahan 
hasil pertanian (agro industry by - product) umumnya 
mempunyai kandungan serat yang tinggi, maka perlakuan 
yang diarahkan pada pemutusan ikatan yang terjadi diantara 
komponen serat. Salah satu perlakuan yang dapat dilakukan 
dalam upaya untuk mengurangi kandungan serat yang tinggi 
adalah dengan cara pembuatan pellet (pelleting) (Moritz et al., 
2002). 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium lapang 

Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di 
Desa Semanding, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada 
tanggal 15 Februari 2011 hingga 30 Maret 2011. Pengolahan 
bahan pakan dilaksanakan di laboratorium hijauan Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Analisis proksimat 
dilaksanakan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 
 
 
3.2 Materi Penelitian 
 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini menggunakan ayam pedaging. Ayam 
pedaging dipelihara mulai umur 1 hari atau masih DOC (Day 
Old Chicken). DOC ayam pedaging yang digunakan adalah 
galur Lohmann straight run atau unsexed tipe platinum, 
diproduksi oleh PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. 
sebanyak 144 ekor dan dipelihara selama 35 hari. Rata-rata 
berat badan DOC 40,09 + 1,77 g dengan koefisien keragaman 
yaitu 4,41 %.  

 
3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan berbentuk persegi sebanyak 36 
unit. Kandang berukuran panjang x lebar x tinggi = 70 cm x 70 
cm x 70 cm, terbuat dari anyaman bambu dan masing-masing 
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unit kandang dilengkapi dengan 1 buah lampu pijar 25 watt 
yang berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. Alas 
kandang menggunakan sekam padi, namun pada umur 1 hari 
diberi penutup koran pada alas kandang untuk membiasakan 
ayam dengan pakan. Pada fase brooding yaitu umur 1-10 hari 
ventilasi kandang ditutup menggunakan plastik. Setelah fase 
brooding ventilasi kandang dibuka pada siang hari. Setiap unit 
kandang ditempati 4 ekor ayam pedaging.  

 
3.2.3 Alat dan bahan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Timbangan digital kapasitas 20 kg dengan ketelitian 

0,01 kg digunakan untuk perhitungan sisa pakan, 
pencampuran pakan dan bobot badan ayam pedaging 
per minggu.  

2. Timbangan shelter dengan kapasitas 50 kg untuk 
menimbang ayam waktu panen. 

3. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 
kandang. 

4. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara. 
5. Tempat pakan dan tempat minum ayam pedaging 
6. Peralatan dan perlengkapan kandang lainnya. 
 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Vaksin ND Lasota merupakan vaksin New Castle 

Disease yang diberikan pada umur 3 hari masa 
pemeliharaa, vaksinasi dilakukan dengan cara tetes 
mata/hidung. 

2. Vaksin ND Hitcher B1 merupakan gabungan vaksin 
New Castle Disease dan Gumboro yang diberikan 
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pada umur 14 hari masa pemeliharaan ,vaksinasi 
dilakukan dengan cara tetes mata/hidung. 

3. Vitamin untuk ayam (Vita Stress, Vita chick) 
merupakan gabungan beberapa vitamin yang berguna 
untuk menurunkan tingkat stress ayam pedaging dan 
sebagai sumber vitamin yang tidak dibentuk secara 
alami oleh tubuh ayam pedaging. 

4. Bahan yang digunakan untuk analisa proksimat. 
5. Desinfektan yang digunakan untuk melakukan 

sterilisasi kandang dan untuk melakukan pencucian 
peralatan kandang, tempat makan dan tempat minum 
ayam pedaging. 

 
3.2.4 Pakan 

Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
KLM, LM, jagung, konsentrat dan bekatul yang disusun 
berdasarkan kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging. 
Adapun kandungan zat makanan KLM yang digunakan dalam 
peneltian ini disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Kandungan zat makanan KLM 

Bahan 
Pakan 

Parameter 
ME 

(Kkal/kg) 
PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

β-caroten 
(%) 

LM 1 3528 10,42 17,57 0,84 0,02 
Sambiloto1 2773 11,05 1,30 27,38 - 
T. gaplek1 2970 1,50 1,80 10,00 - 
Kunyit2 1000 6,56 2,87 0,50 5,97 
Sumber     :   1 Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak  
   Fapet Universitas Brawijaya, Malang 

     2 Anonymous (2008b) 
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 Kombinasi Limbah Mie (KLM) adalah kombinasi antara 
limbah mie dengan fortifikasi bahan pakan tambahan (feed 
additive) yaitu sambiloto, kunyit dan yang tepung gaplek 
disusun berdasarkan rumus perhitungan ransum pearson 
square dan disesuaikan dengan kandungan zat makanan 
jagung yang akan disubtitusi. Pembuatan KLM secara lengkap 
disajikan pada lampiran 2.  

 
 
3.2.4.1 Kombinasi Limbah Mie 
 
3.2.4.2.1 Limbah Mie 

Limbah Mie (LM) yang diperoleh dari PT. Indofood 
Sukses Makmur, Pasuruan, Jawa Timur dalam bentuk crumble 
sebanyak 350 kg. LM kemudian digiling dengan saringan 0,5 
mm untuk menyamakan ukuran partikel dengan partikel bahan 
pakan lain sebelum melalui proses pelleting dan crumbling. 
 
3.2.4.1.2 Sambiloto 

Sambiloto diperoleh dari perkebunan tanaman obat 
keluarga (TOGA) milik bapak Supardi di desa Cepokolimo 
kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto dalam bentuk kering 
(batang dan daun) sebanyak 15 kg. Sambiloto kemudian 
digiling dengan saringan 0,5 mm untuk menyamakan ukuran 
partikel dengan partikel bahan pakan lain sebelum melalui 
proses pelleting dan crumbling. 
 
3.2.4.3.3 Kunyit 

Kunyit diperoleh dari toko jamu tradisional di pasar 
Dinoyo kota Malang sebanyak 10 kg dalam bentuk tepung.  
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3.2.4.4.4 Tepung Gaplek 
Tepung gaplek diperoleh dari pasar Besar kota Malang 

sebanyak 20 kg, khusus pada tepung gaplek tidak dilakukan 
proses lanjut karena bentuk fisik tepung gaplek sudah berupa 
mash sehingga siap untuk proses pelleting dan crumbling. 
 
3.2.4.2 Jagung 

Jagung yang diperoleh dari penjual pakan ternak di desa 
Beji kecamatan Junrejo kabupaten Malang. Jagung yang dibeli 
mempunyai beberapa grade, diantaranya grade 1, 2 dan 3 
dimana penelitian menggunakan jagung dengan grade 2, 
karena dari segi zat makanan dan nilai ekonomis yang tidak 
terpaut jauh dari LM, diharapkan dari penggunaan jagung 
grade 2 sebagai substitusi tidak mempengaruhi variabel yang 
digunakan dalam penelitian. Rizal (2006) menambahkan 
bahwa jagung mempunyai tingkat kualitas (grade) dimulai 
dari tingkat 1 sampai 5. Jagung kualitas 1 ditandai dengan 
ukuran partikel jagung seragam, bijinya tidak pecah, tidak ada 
jamur serta pengotor lainnya dan kandungan airnya tidak lebih 
dari 14 %. Kualitas 2 mempunyai biji pecah dan kandungan 
airnya 15,5 %. Kualitas 3 ditandai kandungan air 17,7 %, 
terdapat biji yang lunak dan terdapat pengotor lainnya, 
sedangkan jagung kualitas 4 dan 5 masing-masing mempunyai 
kandungan air 20 dan 23 % disamping banyaknya biji yang 
pecah dan pengotor lainnya. 
 
3.2.4.3 Konsentrat dan Bekatul 

Konsentrat dan bekatul yang diperoleh dari penjual pakan 
ternak di desa Beji kecamatan Junrejo kabupaten Malang. 
Konsentrat yang digunakan untuk pakan adalah konsentrat 
broiler yang diproduksi oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Unit 
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Sidoarjo. Bekatul yang dibeli mempunyai kriteria tidak 
tercampur dengan sekam padi dan jika digenggam dengan 
tekanan kemudian dilepaskan tidak segera terurai kembali. 
 
3.2.4.4 Pelleting dan Crumbling 

KLM dicampur dengan cara manual hingga homogen 
kemudian diproses pelleting dan crumbling dengan ukuran 
partikel yang disesuikan umur ternak, sehingga diharapkan 
tidak mempengaruhi palatabilitas ayam pedaging. Proses 
pelleting dan crumbling dilakukan di laboratorium hijauan 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 
 
3.3 Metode Penelitian 

Pakan perlakuan disusun berdasarkan periode 
pemeliharaan, yaitu periode starter dan finisher. Analisis 
proksimat kandungan zat makanan bahan pakan, susunan 
pakan perlakuan dan kandungan zat makanan pakan perlakuan 
disajikan pada Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8. 

Tabel 6. Kandungan zat makanan yang digunakan selama 
penelitian (berdasarkan analisis proksimat di 
Laboratorium) 

Parameter  
Kandungan zat makanan 

Jagu
ng 

Konsent
rat1 

Bekat
ul 

LM KLM 

ME (Kkal/kg) 3370 2300 2860 3528 3325 
PK (%) 8,60 40,00 6,95 10,42 8,90 
LK (%) 3,90 7,00 6,45 17,57 12,83 
SK (%) 2,00 7,00 32,00 0,84 4,93 
Kerapatan 
Jenis (g/l) 

737,2 449,4 658,3 562,5 682,5 

Sumber : 1 Label Konsentrat Pedaging (KBR) produksi Japfa Comfeed   
                  Indonesia  (kode produksi :198/KBR 1,2/XI/2004) 
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Tabel 7. Susunan pakan perlakuan 

Bahan 
Pakan 

 
Penggantian Jagung 

dengan LM 
Penggantian Jagung 

dengan KLM 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Pakan starter (%) 
Jagung 60 45 30 15 0 45 30 15 0 
Konsentrat 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
LM 0 15 30 45 60 0 0 0 0 
KLM 0 0 0 0 0 15 30 45 60 

Pakan finisher (%) 
Jagung 60 45 30 15 0 45 30 15 0 
Konsentrat 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Bekatul 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
LM 0 15 30 45 60 0 0 0 0 
KLM 0 0 0 0 0 15 30 45 60 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Ada 
sembilan perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini. 
Setiap perlakuan diulang 4 kali dan setiap ulangan digunakan 
4 ekor ayam pedaging. Perlakuan selengkapnya adalah sebagai 
berikut : P0 = pakan tanpa penggantian jagung; P1 = pakan 
dengan penggantian jagung dengan LM 25 %  (15 % dalam 
pakan); P2 = pakan dengan penggantian jagung dengan LM 50 
% (30 % dalam pakan); P3 = pakan dengan penggantian 
jagung dengan LM 75 % (45 % dalam pakan); P4 = pakan 
dengan penggantian jagung dengan LM 100 %  (60 % dalam 
pakan); P5 = pakan dengan penggantian jagung dengan KLM 
25 % (15 % dalam pakan); P6 = pakan dengan penggantian 
jagung dengan KLM 50 % (30 % dalam pakan); P7 = pakan 
dengan penggantian jagung dengan KLM 75 % (45 % dalam 
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pakan) dan P8= pakan dengan penggantian jagung dengan 
KLM 100 % (60 % dalam pakan). 

Tabel 8. Kandungan   zat     makanan     pakan    perlakuan  
(berdasarkan persentase susunan pakan perlakuan) 

Perlakuan  
Kandungan zat makanan 

ME 
(Kkal/kg) 

PK (%) LK (%) SK (%) 

Starter 
P0 2942.00 21,56 4,34 3,60 
P1 3160.34 22,15 4,00 3,48 
P2 3209.43 22,73 3,65 3,37 
P3 3265.72 23,32 3,31 3,25 
P4 3296.87 23,90 2,97 3,14 
P5 2789.33 22,16 4,02 3,65 
P6 2908.57 22,75 3,70 3,70 
P7 2935.29 23,35 3,37 3,75 
P8 2965.14 23,95 3,05 3,80 

Finisher 
P0 2998.00 18,16 4,49 6,29 
P1 2916.34 18,74 4,14 6,17 
P2 3045.43 19,33 3,80 6,06 
P3 3061.72 19,91 3,45 5,94 
P4 3092.87 20,50 3,11 5,83 
P5 2645.33 18,75 4,16 6,34 
P6 2984.57 19,35 3,84 6,39 
P7 2991.29 19,95 3,52 6,44 
P8 3071.14 20,54 3,20 6,49 
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3.4 Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi : 
1. Konsumsi pakan, adalah selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 
menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 
dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode 
pemeliharaan (g/ekor) (Scott et al., 1992), diukur tiap 
minggu. 

 
2. Pertambahan bobot badan (PBB), adalah selisih bobot 

badan pada saat akhir tertentu dengan bobot badan semula 
(Rizal, 2006), diukur tiap minggu. 

PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

 Keterangan :  
 PBB    = Pertambahan bobot badan 
 BB akhir minggu  = Bobot badan pada akhir  minggu 
     BB awal minggu  = Bobot badan pada awal  minggu 
3. Konversi pakan, adalah pembagian jumlah pakan yang 

dikonsumsi pada minggu tertentu dengan pertambahan 
bobot badan yang dicapai pada minggu itu pula (Rizal, 
2006), diukur per minggu. 

     Konversi Pakan =            Konsumsi pakan (g)     .             
                                                             PBB(g) 
4. Efisiensi pakan, adalah pembagian pertambahan bobot 

badan yang dicapai pada minggu tertentu dengan jumlah 
pakan yang dikonsumsi yang dicapai pada minggu itu pula 
(Rizzal, 2006), diukur per minggu. 

Efisiensi Pakan =            PBB (g)             x 100% 
            Konsumsi pakan (g)  
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5. Warna kulit kaki yang berwarna kuning diukur setiap 
minggu hingga ayam  dipanen yang kemudian diambil rata-
rata dengan cara membandingkan warna kuning kaki ayam 
dalam keadaan hidup dengan skala yang terdapat pada 
kipas warna Roche. 

6. Mortalitas, yang dihitung dengan cara menghitung 
presentase angka kematian di akhir periode pemeliharaan       
Mortalitas =            Jumlah  ayam  mati (ekor)         x 100% 

                       Jumlah ayam hidup (ekor)  
  

7. Income Over Feed Cost (IOFC), merupakan pendapatan 
kotor yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan 
dari penjualan ayam hidup dengan biaya yang dikeluarkan 
untuk pakan (Rizal, 2006), dihitung setelah dilakukan 
penjualan ayam pedaging pada akhir penelitian. 
IOFC = (BB x harga ayam hidup/ kg) – (∑ Konsumsi  
              pakan x biaya pakan/ kg)  

      
3.5 Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
dengan analisis variansi Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
searah. Penelitian ini menggunakan RAL karena subjek 
penelitian yang berupa DOC relatif seragam atau homogen, 
karena media homogen maka media atau tempat percobaan 
tidak memberikan pengaruh pada respon yang diamati dan 
model RAL adalah sebagai berikut : 

Y ij = µ + Ti + €ij    

Keterangan : 
 Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-    
      i dan ulangan ke-j.  
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µ = nilai tengah umum 
Ti = pengaruh perlakuan ke-i 

€ij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i    
          dan ulangan ke-j 

 i   = 1, 2, …i 
 j   = 1, 2, …j 

Apabila terdapat perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s selanjutnya dilakukan uji 
antar kelompok perlakuan dengan Uji Kontras Ortogonal. Dari 
9 macam pakan perlakuan dibuat sebanyak 8 set kontras 
ortogonal disajikan pada Tabel 9. 
Tabel 9. Set ortogonal untuk analisis hasil penelitian 

Kontras 
Set Kontras 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 P0 vs P1-P8  -8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
2 P1-P4  

vs P5-P8 
0 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 

3 P1 vs P2-P4 0 -3 +1 +1 +1 0 0 0 0 
4 P2 vs P3-P4 0 0 -2 +1 +1 0 0 0 0 
5 P3 vs P4 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 
6 P5 vs P6-P8 0 0 0 0 0 -3 +1 +1 +1 
7 P6 vs P7-P8 0 0 0 0 0 0 -2 +1 +1 
8 P7 vs P8 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
 
3.6 Batasan Istilah 
1. Kombinasi : teknik perpaduan antara beberapa bahan pakan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan zat 
makanan campuran bahan pakan dengan menambahkan 
bahan pakan lain seperti feed supplement atau feed additive 
yang ditambahkan pada suatu campuran bahan pakan. 
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2. Pelleting : teknik pencampuran bahan pakan dengan cara 
pengubahan campuran bahan pakan yang telah ditepungkan 
menjadi bentuk pellet. 

3. Crumbling : biasa disebut hancuran dari pakan yang telah 
melalui proses pelleting. Teknik ini dilakukan untuk 
penyesuaian ukuran partikel dengan umur ternak.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Data hasil penelitian pengaruh penggantian jagung 
dengan limbah mie (LM) dan kombinasi limbah mie (KLM) 
dalam pakan terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan (PBB), konversi pakan, efisiensi pakan, warna kulit 
kaki, mortalitas dan IOFC selama penelitian disajikan pada 
Tabel 10  dan Tabel 11. 
Tabel 10. Rata-rata konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, 

efisiensi pakan 
Perla 
kuan 

Kon 
sumsi  

(g/ 
ekor) 

PBB  
(g/ekor) 

Konversi 
Pakan 

Efisiensi 
pakan  
(%) 

P0 
2443 + 
124.47 

1660.63 + 19.19b 1.47 + 0.07a 68.12 + 3.53b 

P1 
2550 + 
84.46 

1645.42 + 41.56 b 1.55 + 0.05 a 64.56 + 1.84 ab 

P2 
2513 + 
162.15 

1565.42 + 79.20 ab 1.60 + 0.05 ab 62.37 + 1.93 ab 

P3 
2548 + 
147.28 

1537.50 + 60.86 ab 1.66 + 0.13 ab 60.54 + 4.79 ab 

P4 
2623 + 
171.73 

1472.50 + 111.49 a 1.79 + 0.19 b 56.33 + 5.54 a 

P5 
2650 + 
203.14 

1775.00 + 44.49 b 1.49 + 0.08 a 67.19 + 3.61 b 

P6 
2560 + 
205.43 

1778.75 + 111.23 b 1.44 + 0.10 a 69.68 + 4.71 b 

P7 
2563 +   
93.23 

1712.50 + 53.66 b 1.50 + 0.07 a 66.89 + 2.93 b 

P8 
2558 + 
196.19 

1720.42 + 20.60 b 1.49 + 0.13 a 67.61 + 5.99 b 

Ket : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada masing-masing perlakuan. 
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Tabel 11. Rata-rata warna kulit kaki, mortalitas dan IOFC 
Perla 
kuan 

Warna kulit 
kaki 

Mortalitas (%) IOFC (Rp) 

P0 5.50 +1.00b 0.0 +0.00 9,495.15 +328.54ab 

P1 5.00 +0.20b 0.7 +0.50 9,353.98 +677.21ab 

P2 4.38 +1.40b 1.44 +0.58 9,249.73 +433.39a 

P3 1.31 +0.63a 0.00 +0.00 9,625.39 +968.11ab 

P4 1.06 +0.13a 0.00 +0.00 9,020.43 +1,648.88a 

P5 5.44 +0.59b 0.00 +0.00 11,152.49 +445.34b 

P6 4.31 +0.31b 0.00 +0.00 10,804.25 +764.17ab 

P7 2.44 +1.61a 0.00 +0.00 10,114.02 +508.21ab 

P8 2.42 +0.35a 0.72 +0.50 11,371.56 +1,041.15b 

Ket : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada masing-masing perlakuan. 

 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 
Tabel 10. Nilai konsumsi pakan tertinggi sampai terendah 
berturut-turut yaitu perlakuan P5 (2650 + 203.14 g/ekor), P4 
(2623 + 171.73 g/ekor), P7 (2563 + 93.23 g/ekor), P6 (2560 + 
205.43 g/ekor), P8 (2558 + 196.19 g/ekor), P1 (2550 + 84.46 
g/ekor), P3 (2548 + 147.28 g/ekor), P2 (2513 + 162.15 g/ekor) 
dan P0 (2443 + 124.47 g/ekor) dan untuk mengetahui 
pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, maka dilakukan 
analisis statistik. Hasil analisis statistik pada Lampiran 9. 
menunjukkan bahwa penggunaan LM dan KLM tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap 
konsumsi pakan, karena kandungan energi antar perlakuan 
hampir sama (Tabel 6) sehingga konsumsi pakan yang 
dihasilkan juga hampir sama.  

Menurut Suprijatna dkk. (2008) kandungan energi 
dalam pakan berkorelasi negatif dengan konsumsi pakan. 
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Semakin tinggi kandungan energi dalam pakan, maka 
konsumsi pakan cenderung menurun, demikian pula 
sebaliknya apabila kandungan energi semakin rendah, maka 
konsumsi pakan akan meningkat. Data rata-rata konsumsi 
pakan ayam pedaging pada kelompok pakan perlakuan 
kontrol, LM dan KLM ditampilkan pada Gambar 1.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perbandingan antar kelompok pakan perlakuan 
pakan terhadap konsumsi pakan 
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menambahkan bahwa bentuk fisik pakan berpengaruh 
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adalah kandungan zat makanan, kerapatan jenis dalam bahan 
pakan tersebut dan faktor lingkungan.  

Kandungan zat makanan yang berupa Lemak Kasar (LK) 
pada LM dan KLM lebih tinggi daripada pakan kontrol (Tabel 
6). Kandungan LK dalam pakan dapat meningkatkan jumlah 
energi yang diperoleh oleh ayam pedaging, terutama ayam 
pedaging dewasa. Rizal (2006) menambahkan bahwa 
kandungan lemak dapat menurunkan laju pakan dalam saluran 
pencernaan sehingga pakan memperoleh kesempatan untuk 
dicerna dan diserap serta jumlah energi yang diperoleh ayam 
pedaging juga akan meningkat. Kondisi ini disebut extra 
metabolic effect. Heat increment (panas yang terbuang) pada 
lemak lebih rendah daripada karbohidrat, sehingga lemak akan 
menghemat penggunaan energi, dengan demikian energi yang 
dimanfaatkan ayam pedaging meningkat, hal ini dinamakan 
extra caloric effect.  

Menurut Suprijatna (2005) kandungan arabinoxylan pada 
gandum yang merupakan bahan baku pembuatan mie instan 
dapat mengakibatkan digesta pekat sehingga mengurangi 
kecernaan. Penurunan kecernaan pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM dapat meningkatkan konsumsi 
pakan guna memenuhi kebutuhan zat makanan, konsumsi LM 
secara rata-rata lebih tinggi daripada KLM, hal ini disebabkan 
oleh laju kecernaan yang lebih rendah daripada LM. 
Kandungan LK yang tinggi pada LM tidak berpengaruh 
terhadap konsumsi pakan karena penurunan laju pakan tidak 
diimbangi dengan kecernaan LM itu sendiri sehingga 
konsumsi LM lebih tinggi daripada KLM dan perlakuan tanpa 
penggantian jagung, selain karena kecernaan suatu bahan 
pakan, tingkat konsumsi pakan juga disebabkan oleh kerapatan 
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jenis pakan. Kerapatan jenis pakan (g/l) disajikan pada Tabel 
12. 
Tabel 12. Kerapatan jenis masing masing perlakuan 

Perlakuan Kerapatan jenis (g/l) 

P0 622.08 

P1 595.88 

P2 569.67 

P3 543.47 

P4 517.26 

P5 613.88 

P6 605.67 

P7 597.47 

P8 589.26 

Pakan yang memiliki kerapatan jenis rendah berarti pakan 
dalam berat yang sama memiliki volume yang lebih besar. 
Volume pakan semakin meningkat dengan semakin tinggi 
penggunaan limbah mie dalam pakan perlakuan.  

Tingkat konsumsi pakan dipengaruhi oleh berbagai faktor 
salah satunya adalah faktor lingkungan pada lokasi penelitian. 
Rizal (2006) menyatakan bahwa penambahan lemak untuk 
meningkatkan energi dalam pakan lebih menguntungkan di 
daerah bersuhu panas daripada di daerah bersuhu sedang 
karena heat increment yang ditimbulkan, sehingga walaupun 
energi dalam pakan tinggi, ayam pedaging tidak akan 
kepanasan. Kondisi suhu dan kelembaban lingkungan selama 
penelitian disajikan pada Lampiran 3. Pada daerah yang cukup 
dingin, penambahan lemak juga menguntungkan karena jika 
ayam pedaging kedinginan, ayam pedaging akan 
mengkonsumsi pakan lebih banyak, dengan demikian energi 
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yang dikonsumsi ayam pedaging akan bertambah sehingga 
pertumbuhan atau produksi ayam pedaging akan meningkat.  

Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dapat dilihat pada Lampiran 10. menunjukkan bahwa pakan 
perlakuan tanpa penggantian jagung dibandingkan dengan 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM dan pakan 
perlakuan pergantian jagung dengan KLM dalam pakan 
menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap konsumsi 
pakan ayam pedaging (kontras 1). 

  Penggantian jagung dengan LM dibandingkan dengan 
pergantian jagung dengan KLM dalam pakan menunjukkan 
adanya pengaruh tidak nyata terhadap konsumsi pakan ayam 
pedaging (kontras 2). Besarnya rata-rata konsumsi pakan pada 
kelompok pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
dan KLM masing-masing sebesar 2582,50 g/ekor dan 2558,13 
g/ekor. Kelompok pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan LM secara numerik memiliki konsumsi pakan yang 
lebih tinggi daripada KLM. Konsumsi pakan yang lebih 
rendah pada kelompok pakan perlakuan jagung dengan KLM 
disebabkan oleh komponen pembentuk KLM. Komponen 
KLM adalah LM, kunyit, tepung gaplek dan sambiloto. 
Sambiloto yang mempunyai beberapa zat aktif, salah satu zat 
aktif tersebut yaitu senyawa andrografolid yang mempunyai 
rasa pahit. Meskipun senyawa ini berfungsi sebagai 
hapatoprotektor (melindungi sel hati dari zat  toksin), tetapi 
karena rasa pahitnya dapat menurunkan tingkat palatabilitas 
terhadap pakan. 

Perbandingan antar pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan LM (kontras 3-5) menunjukkan pengaruh yang tidak 
nyata. Namun secara numerik, konsumsi pakan terjadi 
peningkatan mulai dari pakan perlakuan penggantian jagung 
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dengan LM sebesar 50 % (P2) hingga pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 100 % (P4). 
Konsumsi pakan tertinggi pada pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan LM sebesar 100 % (P4) yaitu sebesar 2623 
g/ekor. Konsumsi pakan yang lebih tinggi daripada pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM dalam satu 
kelompok perlakuan disebabkan oleh kerapatan jenis P4 yang 
paling rendah yaitu 466.67 g/l. 

Pengaruh tidak nyata juga terdapat pada antar pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM (kontras 6-8). 
Namun secara numerik, konsumsi pakan cenderung semakin 
menurun seiring dengan meningkatnya tingkat penggantian 
jagung KLM. Konsumsi pakan tertinggi pada kelompok pakan 
perlakuan ini dicapai pada pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM sebesar 25 % (P5) yaitu 2650 g/ekor 
sedangkan konsumsi terendah pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan KLM sebesar 100 % (P8) yaitu 
2558 g/ekor. Konsumsi pakan yang menurun pada kelompok 
pakan perlakuan pakan tersebut disebabkan adanya kandungan 
zat aktif yang mempunyai rasa pahit yang dapat menurunkan 
tingkat palatabilitas dari ayam pedaging. 

  

 

4.2  Pengaruh Perlakuan  Terhadap  Pertambahan  Bobot 
Badan (PBB) 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 
10. Nilai PBB tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu 
perlakuan P6 (1778.75 + 111.23 g/ekor), P5 (1775.00 + 44.49 
g/ekor), P8 (1720.42 + 20.60 g/ekor), P7 (1712.50 + 53.66 
g/ekor), P0 (1660.63 + 19.19 g/ekor), P1 (1645.42 + 41.56 
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g/ekor), P2 (1565.42 + 79.20 g/ekor), P3 (1537.50 + 60.86 
g/ekor) dan P4 (1472.50 + 111.49 g/ekor). Hasil analisis 
statistik pada Lampiran 11. menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap 
PBB, karena konsumsi pakan, kandungan zat makanan yang 
berbeda pada tiap pakan dan bentuk fisik dari pakan tersebut. 
Moritz et al. (2002) menambahkan bahwa salah satu yang 
mempengaruhi besar kecilnya PBB ayam pedaging adalah 
konsumsi pakan dan terpenuhinya kebutuhan zat makanan 
ayam pedaging, maka konsumsi pakan seharusnya memiliki 
korelasi positif dengan PBB. Data rata-rata PBB ayam 
pedaging pada kelompok pakan perlakuan kontrol, LM dan 
KLM ditampilkan pada Gambar 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Perbandingan antar kelompok pakan perlakuan 
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Hasil UJBD disajikan pada Lampiran 12. menunjukkan 
bahwa PBB tertinggi dicapai pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan KLM sebesar 50 % (P6) yaitu 
1778,75 g/ekor, meskipun masih mempunyai notasi yang sama 
dengan pakan perlakuan tanpa penggantian jagung, pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % (P1) 
dan perlakuan penggantian jagung dengan KLM sebesar 25 % 
(P5), 75 % (P7) dan 100 % (P8), sedangkan PBB terendah 
dicapai pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 100 % (P4) yaitu 
1472,50 g/ekor. Perbedaan PBB disebabkan oleh perbedaan 
konsumsi protein masing-masing perlakuan. Menurut Agustin 
(2007) Konsumsi pakan sejalan dengan konsumsi protein. 
Konsumsi protein masing-masing perlakuan pada periode 
starter, finisher dan kumulatif disajikan pada Tabel 13.  
Tabel 13. Konsumsi protein masing-masing perlakuan        

Perlakuan 
konsumsi protein (g/ekor) 

Starter Finisher Kumulatif 
P0 163.57 293.18 456.75 
P1 162.80 328.58 491.39 
P2 168.47 339.05 507.51 
P3 169.66 363.18 532.84 
P4 199.25 359.13 558.38 
P5 171.56 324.56 496.12 
P6 163.15 321.12 484.28 
P7 147.32 322.15 469.48 
P8 159.56 320.50 480.06 

Anggorodi (1995) menyatakan bahwa tingkat protein 
pakan berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan bobot 
badan. Hal ini terjadi karena protein merupakan zat 
pembangun sel-sel tubuh. Konsumsi protein diperoleh sebagai 
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perkalian antara tingkat konsumsi pakan dan kandungan 
protein dalam pakan. Berdasarkan Tabel 13. terlihat konsumsi 
protein cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh 
kandungan PK yang terkandung di dalam pakan perlakuan. 
Rizal (2006) juga menambahkan bahwa fungsi protein adalah 
untuk membentuk bagian-bagian penting dari tubuh hewan, 
selain itu protein berfungsi membentuk enzim dan hormon 
dalam tubuh.  

Rata-rata konsumsi protein pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM lebih tinggi daripada rata-rata 
konsumsi protein dua perlakuan lain, tetapi rata-rata PBB 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM lebih rendah 
daripada dua perlakuan lain. Hal ini disebabkan oleh bentuk 
protein dalam LM adalah protein globular dalam bentuk 
glutelin. Glutelin tidak larut dalam air dan pelarut netral tetapi 
larut dalam larutan asam atau basa. Anggorodi (1995) 
menambahkan bahwa glutelin umumnya mempunyai 
defisiensi terhadap satu atau lebih asam amino atau 
mempunyai beberapa zat yang mengurangi ketersediaan asam 
amino. Disamping bentuk protein dalam LM juga karena 
terdapatnya kandungan arabynoxilan dalam LM yang 
mengakibatkan semakin tidak optimalnya kecernaan pakan 
meskipun kandungan PK semakin meningkat pada kelompok 
pakan penggantian jagung dengan LM. Moritz et al. (2002) 
menambahkan bahwa faktor lain yang menyebabkan 
menurunnya bobot badan tersebut adalah bentuk pakan, 
semakin tinggi tingkat penggantian jagung dengan LM maka 
akan semakin tinggi presentase pakan berbentuk mash. Pakan 
berbentuk pellet lebih efisien dalam membentuk daging 
dibandingkan dengan pakan berbentuk mash. 
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Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dapat dilihat pada Lampiran 13. menunjukkan bahwa 
perlakuan dengan penggantian jagung memberikan pengaruh 
tidak nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian 
jagung (kontras 1). Bobot badan DOC awal disajikan pada 
Lampiran 1 dan bobot akhir disajikan pada Lampiran 6. Rata-
rata PBB ayam pedaging yang diberi pakan tanpa penggatian 
jagung sebesar 1.660,63 g/ekor. Rata-rata PBB ayam pedaging 
yang diberi pakan dengan penggantian jagung menggunakan 
LM dan KLM masing-masing sebesar 1555,21 g/ekor dan 
1746,67 g/ekor.  

Penggantian jagung dengan LM dalam pakan 
menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata terhadap 
PBB dibandingkan dengan penggantian jagung dengan KLM 
(kontras 2). Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal 
konsumsi protein kedua kelompok pakan perlakuan tersebut 
(Tabel 12), pengaruh tersebut juga disebabkan oleh kandungan 
sambiloto, kunyit dan tepung gaplek yang mempunyai peran 
masing-masing pada proses pencernaan pada kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM. Secara numerik 
rata-rata PBB kelompok pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan KLM lebih tinggi daripada kelompok pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM masing-masing sebesar 
1746,67 g/ekor dan 1555,21 g/ekor. Adanya kecenderungan 
peningkatan PBB  pada ayam pedaging yang diberi pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM menunjukkan 
bahwa absorbsi zat makanan terjadi secara optimal. Maulana 
(2006) menyatakan bahwa sambiloto memiliki senyawa 
andrografolid yang berfungsi sebagai antibakteri dan 
antiradang yang dapat mengurangi populasi bakteri patogen 
dari saluran pencernaan terutama dalam usus halus, sehingga 
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proses pencernaan dan absorbsi zat makanan terutama dalam 
usus halus terjadi secara lancar.  

Bentuk KLM yang berupa crumble juga mempengaruhi 
kecernaan pakan, karena gesekan akibat bentuk pakan tersebut 
yang terjadi pada lambung akan merangsang pencernaan 
enzimatis bekerja secara optimal dan kandungan minyak atsiri 
dan curcumin pada kunyit akan menyebabkan pengosongan 
lambung lebih cepat dan pada akhirnya zat-zat makanan 
dicerna secara sempurna. Hal ini diperkuat dengan pendapat 
Bintang dan Nataamijaya (2004) yang menyatakan bahwa 
kunyit mengandung curcumin yang berfungsi merangsang 
dinding kantung empedu untuk mengeluarkan cairan empedu 
dan merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung 
enzim amilase, lipase dan protease yang berguna untuk 
meningkatkan pencernaan zat makanan seperti karbohidrat, 
lemak dan protein. 

Pengaruh yang sangat nyata terhadap PBB antar pakan 
perlakuan LM (kontras 3) yaitu pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % (P1) dengan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 50 %, 75 % dan 100 
% (P2-P4). Hal ini disebabkan oleh kandungan energi dalam 
pakan perlakuan yang lebih rendah pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % sehingga 
menyebabkan konsumsi pakan lebih tinggi. Pengaruh yang 
tidak nyata antar pakan perlakuan penggantian jagung dengan 
LM (kontras 4-5). Secara numerik PBB cenderung semakin 
menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM. PBB tertinggi pada 
kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada ayam pedaging 
yang diberi pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
sebesar 25 % (P1) yaitu 1645,42 g/ekor. Tingkat penggantian 
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jagung yang semakin tinggi menyebabkan konsumsi protein 
semakin meningkat, namun PBB pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM semakin menurun. Perbedaan 
numerik tersebut dikarenakan oleh LM berbahan dasar 
gandum. Gandum mengandung gula pentosan (arabynoxylan) 
5 – 8 % dan proteinnya bersifat lengket yang dapat 
menimbulkan digesta pekat (viscous) sehingga mengurangi 
kecernaan. Pada periode starter, ayam lebih peka terhadap 
arabynoxylan sehingga penggunaan LM dalam pakan pakan 
memberikan hasil yang lebih baik jika diberikan pada periode 
finisher. Aktifitas enzim pencernaan, khususnya α-amilase 
rendah pada anak ayam, seiring dengan meningkatnya umur, 
akan terjadi peningkatan aktifitas α-amilase mencapai 6 kali 
pada ayam dewasa. Menurut Rizal (2006) Penggunaan LM 
sampai 20 % dalam pakan ayam pedaging masih dapat 
ditolerir dan mampu meningkatkan bobot badan.  

Pengaruh tidak nyata juga terdapat pada antar perlakuan 
penggantian jagung dengan jagung dengan KLM (kontras 6-
8), namun secara numerik PBB cenderung meningkat seiring 
dengan meningkatnya tingkat penggantian jagung dengan 
KLM. PBB tertinggi pada kelompok pakan perlakuan ini 
dicapai pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan KLM sebesar 50% (P6) yaitu 
1778,75 g/ekor, sedangkan konsumsi pakan terendah dicapai 
pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM sebesar 75% (P7) yaitu 1712,50 g/ekor. 
Peningkatan PBB disebabkan oleh kandungan zat aktif dari 
sambiloto dan kunyit yang terdapat dalam KLM yang 
menyebabkan konversi pakan menjadi lebih efisien, selain itu 
konsumsi protein juga semakin meningkat. Menurut  Prapanza 
(2003) tanaman sambiloto mempunyai sifat bakteriostatik dan 
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meningkatkan daya phagositosis sel darah putih, sehingga 
bakteri patogen mengganggu proses pencernaan pada saluran 
pencernaan dapat ditekan.   

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 
Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 

10. Nilai konversi pakan tertinggi sampai terendah berturut-
turut yaitu perlakuan P6 (1.44 + 0.10), P0 (1.47 + 0.07), P8 
(1.49 + 0.13), P5 (1.49 + 0.08), P7 (1.50 + 0.07), P1 (1.55 + 
0.05), P2 (1.60 + 0.05), P3 (1.66 + 0.13) dan P4 (1.79 + 0.19). 
Hasil analisis statistik pada Lampiran 17. menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 
terhadap konversi pakan, karena terjadi perbedaan angka 
konversi pakan ini disebabkan oleh tidak adanya perbedaan 
dalam hal konsumsi pakan, namun terdapat perbedaan PBB 
pada masing-masing perlakuan. Data rata-rata konversi pakan 
ayam pedaging pada kelompok pakan perlakuan kontrol, LM 
dan KLM ditampilkan pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Perbandingan antar  kelompok  perlakuan  pakan 
terhadap konversi pakan. 

Hasil UJBD pada Lampiran 15. menunjukkan bahwa 
konversi pakan tertinggi dicapai pada ayam pedaging yang 
diberi pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
sebanyak 100 % (P4) yaitu 1,79, sedangkan konversi pakan 
terendah dicapai pada ayam pedaging yang diberi pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM sebanyak 50 % 
(P6) yaitu 1,44, meskipun masih mempunyai notasi yang sama 
dengan pakan perlakuan tanpa penggantian jagung, pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % (P1) 
dan perlakuan penggantian jagung dengan KLM sebesar 25 % 
(P5), 75 % (P7) dan 100 % (P8). 

Salah satu faktor yang menyebabkan lebih rendahnya 
konversi pakan ayam pedaging yang diberi pakan KLM 
dibandingkan dengan LM adalah adanya kandungan kunyit 
dan sambiloto pada KLM. Menurut Bintang dan Nataamijaya 
(2004) kunyit mengandung curcumin yang berfungsi 
merangsang dinding kantung empedu untuk mengeluarkan 
cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas yang 
mengandung enzim amilase, lipase dan protease yang berguna 
untuk meningkatkan pencernaan zat makanan seperti 
karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan sambiloto 
mempunyai sifat ba2���iostatik dan meningkatkan daya 
phagositosis sel darah putih, sehingga bakteri patogen yang  
mengganggu proses pencernaan pada saluran pencernaan 
dapat ditekan sehingga proses pencernaan lebih optimal dan 
penampilan produksi ayam pedaging akan meningkat. 

    Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dapat dilihat pada Lampiran 16. menunjukkan bahwa 
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perlakuan dengan penggantian dengan penggantian jagung 
memberikan pengaruh tidak nyata dibandingkan dengan pakan 
tanpa penggantian jagung (kontras 1). Data konversi pakan 
tiap pakan perlakuan disajikan secara lengkap pada Lampiran 
7. Rata-rata konversi pakan ayam pedaging yang diberi pakan 
tanpa penggantian jagung dan pakan dengan penggantian 
jagung dengan LM dan KLM masing-masing adalah 1,47, 1,63 
dan 1,48.  

Penggantian jagung dengan LM dalam pakan 
menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata terhadap konversi 
pakan dibandingkan dengan penggantian jagung dengan KLM 
(kontras 2). Besarnya rata-rata konversi pakan pada kelompok 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM dan 
kelompok pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
masing-masing sebesar 1,63 dan 1,48. Semakin tinggi tingkat 
penggunaan LM dalam penggantian jagung maka ada 
kecenderuangan semakin tinggi nilai konversi pakan dan 
semakin tinggi tingkat penggunaan KLM dalam penggantian 
jagung maka ada kecenderungan semakin rendah konversi 
pakan. 

Pengaruh yang nyata terhadap konversi pakan antar pakan 
perlakuan LM (kontras 3-5) yaitu pada pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % (P1) dengan 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 50 
%, 75 % dan 100 % (P2-P4). Hal ini disebabkan oleh 
kandungan energi pakan perlakuan yang lebih rendah pada 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % 
sehingga menyebabkan konsumsi pakan lebih tinggi tanpa 
diimbangi dengan peningkatan PBB ayam pedaging. 
Peningkatan jumlah konsumsi pakan dan tidak terjadinya 
peningkatan PBB ini akan menyebabkan angka konversi pakan 
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semakin meningkat. Konversi pakan tertinggi pada kelompok 
pakan perlakuan ini dicapai pada ayam pedaging yang diberi 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 100 
% (P4) yaitu 1,79, sedangkan konversi pakan terendah dicapai 
pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan LM sebesar 25 % (P2) yaitu 1,55. Semakin 
tinggi tingkat penggantian jagung dengan LM, menyebabkan 
kecenderungan angka konversi pakan akan semakin tinggi. 
Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi pakan yang hampir 
sama antar perlakuan penggantian jagung dengan LM, namun 
PBB cenderung semakin menurun seiring dengan 
bertambahnya tingkat penggantian jagung dengan LM. 
Penyebab menurunnya bobot badan tersebut adalah bentuk 
pakan dari LM, kecernaan pakan dan kerapatan jenis pakan 
meskipun kandungan zat zat makanan dari kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM cenderung 
meningkat. 

Perlakuan antar jenis pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM menunjukkan pengaruh tidak nyata 
terhadap konversi pakan (kontras 6 – 8). Konversi pakan 
tertinggi pada kelompok pakan ini dicapai pada ayam 
pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan KLM sebesar 75 % (P7) yaitu 1,50, sedangkan 
konversi pakan terendah pada kelompok pakan ini dicapai 
pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM sebesar 50 % (P6) yaitu 1,44. Secara 
numerik konversi pakan menunjukkan nilai yang hampir sama 
dan menurun pada P6 serta meningkat lagi pada P7, hal ini 
menunjukkan terdapat batasan maksimum dalam penggunaan 
KLM untuk menunjang efisiensi penggunaan pakan. 
Konsumsi protein (Tabel 9) dan kandungan PK dalam pakan 
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yang semakin meningkat tidak dapat meningkatkan PBB dari 
ayam pedaging yang diberi kelompok pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan KLM. Hal ini disebabkan oleh 
jenis, bentuk dan susunan asam amino dari protein yang 
terdapat dalam KLM protein. Menurut Wahju (2004) terdapat 
dua jenis protein yang termetabolisme oleh tubuh yaitu protein 
dicerna dan terjerap serta protein tak terjerap. Protein dicerna 
dan terjerap langsung dimetabolisme oleh tubuh menjadi 
energi melalui proses glukoneogenesis dan kebutuhan 
pertumbuhan tubuh ayam pedaging, sedangkan protein tak 
terjerap langsung keluar dari tubuh melalui manure. 
Kandungan PK yang tinggi dalam pakan tidak memastikan 
konversi pakan akan semakin efisien, jika kandungan protein 
dari pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM tidak 
dapat tercerna oleh tubuh ayam pedaging. 

 
 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Efisiensi Pakan 
Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 

10. Nilai efisiensi pakan tertinggi sampai terendah berturut-
turut yaitu perlakuan P6 (69.68 + 4.71 %), P0 (68.12 + 3.53 
%), P8 (67.61 + 5.99 %), P5 (67.19 + 3.61 %), P7 (66.89 + 
2.93 %), P1 (64.56 + 1.84 %), P2 (62.37 + 1.93 %), P3 (60.54 
+ 4.79 %) dan P4 (56.33 + 5.54 %). Hasil analisis statistik 
pada Lampiran 17. menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap 
efisiensi pakan, karena terjadi perbedaan angka efisiensi pakan 
ini disebabkan oleh tidak adanya perbedaan dalam hal 
konsumsi pakan, namun terdapat perbedaan PBB pada 
masing-masing perlakuan. Data rata-rata efisiensi pakan ayam 
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pedaging pada kelompok pakan perlakuan kontrol, LM dan 
KLM ditampilkan pada Gambar 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perbandingan antar kelompok  perlakuan  pakan  
terhadap efisiensi pakan. 

 
Hasil UJBD pada  Lampiran 18. menunjukkan bahwa 

pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM sebesar 50 
% (P6) memiliki nilai efisiensi pakan tertinggi yaitu 69,68 % 
meskipun masih mempunyai notasi yang sama dengan pakan 
perlakuan tanpa penggantian jagung dan perlakuan 
penggantian jagung dengan KLM sebesar 25 % (P5), 75 % 
(P7) dan 100 % (P8), sedangkan efisiensi pakan terendah 
dicapai pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebanyak 100 % (P4) yaitu 
56,33 %. Perbedaan efisiensi pakan disebabkan oleh 
perbedaan PBB, namun tidak adanya perbedaan dalam hal 
konsumsi pakan pada masing-masing perlakuan. Semakin 
tinggi nilai efisiensi pakan maka ayam pedaging akan semakin 
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efisien dalam mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi 
jaringan tubuh ayam pedaging tersebut, hal ini berkebalikan 
dengan konversi pakan. Secara numerik efisiensi semakin 
menurun pada kelompok pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan LM dan cenderung meningkat pada kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM.  

Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dapat dilihat pada Lampiran 19. menunjukkan bahwa 
perlakuan dengan penggantian dengan penggantian jagung 
memberikan pengaruh tidak nyata dibandingkan dengan pakan 
tanpa penggantian jagung (kontras 1). Rata-rata efisiensi 
pakan ayam pedaging yang diberi pakan tanpa penggantian 
jagung dan pakan dengan penggantian jagung dengan LM dan 
KLM masing-masing adalah 68,12 %, 64,39 % dan 67,84 %.  

Penggantian jagung dengan LM dalam pakan 
menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata terhadap efisiensi 
pakan dibandingkan dengan penggantian jagung dengan KLM 
(kontras 2). Besarnya rata-rata efisiensi pakan pada kelompok 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM dan 
kelompok pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
masing-masing sebesar 64,39 % dan 67,84 %. Semakin tinggi 
tingkat penggunaan LM dalam penggantian jagung maka ada 
kecenderuangan semakin rendah nilai efisiensi pakan dan 
semakin tinggi tingkat penggunaan KLM dalam penggantian 
jagung maka ada kecenderungan semakin tinggi efisiensi 
pakan. Hal tersebut dikarenakan adanya zat aktif yang bersifat 
bakteriostatik dan kandungan curcumin pada kunyit dan 
sambiloto yang  mampu meningkatkan efisiensi pakan. 

Perlakuan antar pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan LM menunjukkan pengaruh tidak nyata terhadap 
efisiensi pakan (kontras 3 – 5) dan secara numerik efisiensi 
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pakan cenderung menurun. Penurunan efisiensi pakan 
disebabkan adanya peningkatan konsumsi pakan yang tidak 
diimbangi dengan peningkatan PBB pada kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM. Pada kelompok 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM konsumsi 
pakan cenderung menurun dan PBB cenderung sama sehingga 
tingkat efisiensi pakan menjadi menurun.  

Perlakuan antar jenis pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM menunjukkan pengaruh tidak nyata 
terhadap konversi pakan (kontras 6 – 8). Efisiensi pakan 
tertinggi pada kelompok pakan ini dicapai pada ayam 
pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan KLM sebesar 50 % (P6) yaitu 69,68, sedangkan 
efisiensi pakan terendah pada kelompok pakan ini dicapai 
pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM sebesar 25 % (P5) yaitu 67,19 %. Secara 
numerik efisiensi pakan menunjukkan nilai yang meningkat 
pada P6 serta semakin menurun pada P7, hal ini menunjukkan 
terdapat batasan maksimum dalam penggunaan KLM untuk 
menunjang efisiensi penggunaan pakan, terdapat inkonsistensi 
dari data penelitian tersebut. Namun hal tersebut sangat wajar 
karena konsumsi protein (Tabel 12) dan kandungan PK dalam 
pakan yang semakin meningkat tidak dapat meningkatkan 
PBB dari ayam pedaging yang diberi kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM. Hal ini 
disebabkan oleh jenis, bentuk dan susunan asam amino dari 
PK yang terdapat dalam KLM protein. Kandungan PK yang 
tinggi dalam pakan tidak memastikan bahwa efisiensi pakan 
akan semakin tinggi, jika kandungan protein dari pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM tidak dapat 
tercerna oleh tubuh ayam. 
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4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kulit Kaki 
Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 

10. Nilai warna kulit kaki tertinggi sampai terendah berturut-
turut yaitu perlakuan P0 (5.50 +1.00), P5 (5.44 +0.59), P1 
(5.00 +0.20), P2 (4.38 +1.40), P6 (4.31 +0.31), P7 (2.44 
+1.61), P8 (2.42 +0.35), P3 (1.31 +0.63) dan P4 (1.06 +0.13). 
Hasil analisis statistik pada Lampiran 20. menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap warna kulit kaki, karena disebabkan oleh adanya 
perbedaan konsentrasi kandungan β-caroten pada pakan tanpa 
penggantian jagung, pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan LM serta pakan perlakuan penggantian jagung dengan 
KLM. Warna kuning sangat dipengaruhi oleh konsentrasi 
deposit pigmen karotenoid yang secara alami terdapat pada 
berbagai tanaman (sebagai pigmen kuning dan pigmen merah) 
(Anonymous, 2008b). Rizal (2006) menambahkan bahwa 
pigmen sering ditambahkan dalam ransum unggas yang 
berguna untuk membuat warna kuning dan warna produk 
unggas adalah karotenoid. Pigmen warna menyebabkan daging 
ayam berwarna kuning kemerahan, warna ini sangat disukai 
oleh konsumen karena ayam tampak segar.  

Hasil UJBD pada Lampiran 21. menunjukkan bahwa 
pakan perlakuan tanpa penggantian jagung (P0) memiliki nilai 
warna kulit kaki tertinggi sebesar 5,50 dan tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 25 
% dan 50 % serta tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM sebesar 25 % dan 50 %, 
ditunjukkan dengan notasi yang sama, sedangkan nilai warna 
kulit kaki terendah dicapai pada ayam yang  diberi pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 100 % (P4) 
yaitu 1,06. diketahui dari hasil tersebut bahwa tingkat 
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penggantian jagung pada bahan pakan dengan penggantian 
LM dan KLM mempunyai batasan yaitu 50 % penggantian 
jagung dalam bahan pakan. Data rata-rata warna kulit kaki 
ayam pedaging pada kelompok pakan perlakuan kontrol, LM 
dan KLM ditampilkan pada Gambar 5.  

 

 
 
 
Gambar 5. Perbandingan antar  kelompok  perlakuan  pakan  

terhadap warna kulit kaki. 

Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dilihat pada Lampiran 22. Menunjukkan bahwa perlakuan 
dengan penggantian jagung memberikan pengaruh sangat 
nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian jagung 
(kontras 1). Rata-rata nilai warna kulit kaki ayam pedaging 
yang diberi pakan tanpa penggantian jagung dan pakan dengan 
penggantian jagung dengan LM dan KLM masing-masing 
adalah 5,50, 2,93 dan 3,65. Rizal (2006) menyatakan bahwa 
vitamin A berasal dari provitamin A (β-caroten) pada tanaman 

In
de

ks
 W

ar
na

 K
ul

it 
K

ak
i 

2.93 

3.65  

Level Substitusi 

0% 
25% 

50% 
75% 

100% 



59 

 

yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh ayam pedaging. 
β-caroten merupakan salah satu anggota dari senyawa 
karotenoid. β-caroten dalam tubuh ayam pedaging di 
metabolisme menjadi retinal (vitamin A dalam bentuk 
aldehid), selanjutnya retinal diubah menjadi retinol (vitamin 
dalam bentuk alkohol) dan asam retinoat (vitamin A dalam 
bentuk asam). Retinol berwarna kuning pucat dan retinal 
berwarna kemerah-merahan. Defisiensi vitamin A dapat 
menyebabkan kebutaan pada ayam pedaging, ataxia dan 
warna kaki dan pial jadi pucat. 

Raghavan (2001) menambahkan bahwa xanthofil diserap 
dalam saluran gastrointestin dan menyatu dengan lipoprotein. 
Xanthofil merupakan derivat dari β-caroten. Setelah diserap, 
β-caroten masuk dan diangkut dalam sirkulasi darah, untuk 
selanjutnya dalam jumlah besar disimpan dalam kulit, bulu, 
jaringan lemak dan kuning telur. Sebagian besar karotenoid 
diserap di bagian atas usus halus bersama dengan senyawa 
lemak lainnya. Penimbunan karotenoid bisa dalam bentuk 
permanen atau dikonversi melalui berbagai jalur metabolik ke 
dalam bentuk cryptoxanthin, zeaxanthin, cantaxanthin, 
astaxanthin atau guraxanthin. cryptoxanthin merupakan 
prekursor vitamin A, sehingga β-caroten sangat penting untuk 
membantu pigmentasi pada kulit kaki.  

Penggantian jagung dengan LM dalam pakan 
menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap warna kulit kaki 
dibandingkan dengan penggantian jagung dengan KLM 
(kontras 2). Besarnya rata-rata warna kulit kaki pada 
kelompok pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
masing-masing sebesar 2,93 dan 3,65. Pengaruh tersebut 
diduga karena pigmen warna yang berasal dari kunyit yang 
yang dapat mempengaruhi pigmentasi kulit kaki ayam 
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pedaging seperti pada jagung. Warna kulit kaki semakin pucat 
seiring dengan meningkatnya tingkat penggantian jagung 
dengan LM, hal ini disebabkan semakin rendahnya kandungan 
β-caroten dalam pakan. Menurunnya kualitas warna tersebut 
disebabkan oleh semakin tingginya tingkat penggantian jagung 
dengan LM, sedangkan jagung merupakan sumber pigmen 
warna (karotenoid) (Bahari, 2010). Terdapat pengaruh sangat 
nyata antar pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
(kontras 3-4) dan pengaruh yang tidak nyata antar pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM (kontras 5). Secara 
numerik nilai warna kulit kaki tertinggi dalam kelompok 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM adalah 
penggantian jagung dengan LM sebesar 25% (P1) yaitu 5,00, 
sedangkan nilai terendah adalah penggantian jagung dengan 
LM sebesar 100 % (P4) yaitu 1,06. Kandungan β-caroten 
masing-masing bahan pakan disajikan pada Tabel 14. 
 

Tabel 14. Kandungan  β-caroten masing-masing bahan pakan 
Bahan Pakan β-caroten (%) 
Konsentrat1 0,113 
Jagung3 0,161 
Bekatul4 0,064 
LM 1 0,017 
KLM 2 0.070 
Sumber :   1 Bahari (2010) 
 2 menggunakan rumus perhitungan Pearson Square  

3 Wahju (2004) 
                  4 Rahayu (2008) 

Terdapat pengaruh sangat nyata antar pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan KLM (kontras 6-7) dan pengaruh 
yang tidak nyata antar pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan KLM (kontras 8). Nilai warna kulit kaki tertinggi 
dalam kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada ayam 
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pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan KLM sebesar 25 % (P5) yaitu 5,44, sedangkan diberi 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM sebesar 
100% yaitu 2,42. Nilai rata-rata warna kulit kaki yang lebih 
rendah daripada pakan tanpa penggantian jagung disebabkan 
oleh proses pembuatan KLM yang menggunakan proses 
pengeringan dengan panas matahari, karotenoid yang terdapat 
dalam kunyit kemungkinan mengalami kerusakan selama 
proses pengeringan tersebut. Pamungkas dan Kurniady (2010) 
menyatakan bahwa karotenoid dapat rusak jika disimpan pada 
tempat yang terdapat oksigen. Temperatur yang terlalu tinggi 
pada proses pembuatan pakan KLM dapat menyebabkan 
karotenoid rusak. 
 

 

4.6 Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas 

Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 
Tabel 10. Nilai mortalitas tertinggi sampai terendah berturut-
turut yaitu perlakuan P2 (1.44 +0.58), P1 (0.72 +0.50), P8 
(0.72 +0.50), P0 (0.00 +0.00), P3 (0.00 +0.00), P4 (0.00 
+0.00), P5 (0.00 +0.00), P6 (0.00 +0.00) dan P7 (0.00 +0.00). 
Hasil analisis statistik pada Lampiran 23. menunjukkan bahwa 
perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap mortalitas. Kematian pada ayam pedaging 
dimungkinkan adanya faktor teknis yang menyangkut kondisi 
lingkungan dan kandang. Pada pelaksanaan penelitian suhu 
dalam kandang dapat mencapai 32 0C dan suatu ketika terjadi 
hujan yang sangat lebat pada hari yang sama. Data suhu dan 
kelembaban disajikan secara lengkap pada Lampiran 3. 
Kondisi seperti ini menyebabkan ayam menjadi cepat stress 
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serta kedinginan, sehingga pertumbuhan ayam pedaging tidak 
terjadi secara maksimal dan beberapa ayam pedaging 
mengalami kematian. Kondisi kandang juga tidak bisa 
mengantisipasi melonjaknya kelembaban udara yang dapat 
mencapai 92 %. Hal ini diperkuat dengan beberapa ayam yang 
terserang penyakit snot, dengan ditandai  adanya lendir pada 
hidung ayam tersebut. Wiharto (2004) menyatakan bahwa 
suhu dan kelembaban optimal pada pemeliharaan ayam 
pedaging adalah 16 – 21 0C dan 60 %. Data rata-rata mortalitas 
ayam pedaging pada kelompok pakan perlakuan kontrol, LM 
dan KLM. ditampilkan pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.    Perbandingan antar  kelompok  perlakuan  pakan 
terhadap mortalitas. 

Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dilihat pada Lampiran 24. Menunjukkan bahwa perlakuan 
dengan penggantian jagung memberikan pengaruh sangat 
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nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian jagung 
(kontras 1). Rata-rata mortalitas ayam pedaging yang diberi 
pakan tanpa penggantian jagung dan pakan dengan 
penggantian jagung dengan LM dan KLM masing-masing 
adalah 0,00 %, 1,56 % dan 4,68 %. Mortalitas tertinggi dicapai 
pada ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan LM sebanyak 50 % (P3) yaitu 12,50 %. 
Berdasarkan rata-rata mortalitas tersebut menunjukkan 
mortalitas masih dalam keadaan normal. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Moritz (1992) tingkat kematian sebesar 5% tidak 
terlalu mempengaruhi biaya produksi tetapi untuk kematian 
sebesar 20-30% pengaruhnya besar sekali terhadap biaya 
produksi.   

Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji kontras 
dilihat pada Lampiran 20. Menunjukkan bahwa perlakuan 
dengan penggantian jagung memberikan pengaruh sangat 
nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian jagung 
(kontras 1). Penggantian jagung dengan LM dalam pakan tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap warna kulit kaki 
dibandingkan dengan penggantian jagung dengan KLM 
(kontras 2). 

Terdapat pengaruh yang tidak nyata terhadap mortalitas 
pada kelompok pakan perlakuan penggantian jagung dengan 
LM (kontras 3 dan 5), namun terdapat pengaruh yang nyata 
antara penggantian jagung dengan LM sebesar 50 % (P2) 
dengan penggantian jagung sebesar 75 % dan 100 % (kontras 
4). Hal ini dikarenakan ayam pedaging yang diberi pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 50 % (P2) 
terserang penyakit snot. 

Perlakuan antar jenis pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM menunjukkan pengaruh tidak nyata 
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terhadap mortalitas (kontras 6 – 8). Mortalitas tertinggi pada 
kelompok pakan ini dicapai pada ayam pedaging yang diberi 
pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM sebesar 100 
% (P8) yaitu 0.72. Hal ini dikarenakan ayam terkena penyakit 
aschitest pada periode starter karena kondisi salah satu 
kandang perlakuan P8 lembab sehingga konsentrasi amonia 
meningkat dan mengganggu pernapasan dari ayam pedaging 
tersebut.    

Selama penelitian penambahan sambiloto bekerja sangat 
baik dalam  membunuh bakteri patogen dalam usus halus. Hal 
ini ditunjukkan dengan tidak adanya serangan koksidiosis, 
pulorum atau saluran pencernaan lainnya pada pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM selama penelitian. 
Dutta dan Sukul (1982) menyatakan bahwa senyawa aktif 
andrografolid yang terkandung dalam tanaman sambiloto 
dapat menurunkan peradangan dan demam yang diakibatkan 
oleh infeksi bakteri. 
 

4.7 Pengaruh Perlakuan Terhadap IOFC 
Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 

10. Nilai IOFC tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu 
perlakuan P8 (Rp 11,371.56 +1,041.15), P5 (Rp 10,114.02 
+508.21), P6 (Rp 10,804.25 +764.17), P7 (Rp 10,114.02 
+508.21), P3 (Rp 9,625.39 +968.11), P0 (Rp 9,495.15 
+328.54), P1 (Rp 9,353.98 +677.21), P2 (Rp 9,249.73 
+433.39) dan P4 (Rp 9,020.43 +1,648.88). Hasil analisis 
statistik pada Lampiran 25. menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap IOFC, 
karena disebabkan oleh perbedaan harga pakan pada masing-
masing perlakuan dan perbedaan konversi pakan yang sangat 
nyata. Menurut Amri (2008) IOFC erat kaitannya dengan 
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harga dari bahan pakan yang digunakan dengan konversi 
pakan. IOFC yang optimal dapat dicapai apabila harga bobot 
badan ayam pedaging tinggi dan biaya pemeliharaan untuk 
bahan pakan yang digunakan murah. Harga masing-masing 
pakan perlakuan berdasarkan perhitungan ransum disajikan 
pada Tabel 15. 
Tabel 15. Harga pakan masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
harga pakan (Rp/kg) 

Starter Finisher 
P0 4630.00 4257.50 
P1 4380.40 4007.90 
P2 4130.80 3758.30 
P3 3881.20 3508.70 
P4 3631.60 3259.10 
P5 4460.50 4088.00 
P6 4291.00 3918.50 
P7 4121.50 3749.00 
P8 3952.00 3579.50 

Hasil UJBD pada Lampiran 26. menunjukkan bahwa 
pakan perlakuan tanpa penggantian jagung (P8) memiliki nilai 
IOFC tertinggi  yaitu Rp. 11.371,56 dan masih tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
sebesar 25 % dengan ditunjukkan dengan notasi yang sama 
karena disebabkan oleh harga pakan yang semakin murah 
yang diikuti konversi pakan yang efisien, sedangkan IOFC 
terendah dicapai pada ayam pedaging yang diberi pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM sebesar 75 % (P3) 
yaitu Rp. 6.462,88. Data rata-rata IOFC ayam pedaging pada 
kelompok pakan perlakuan kontrol, LM dan KLM ditampilkan 
pada Gambar 7. 
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Gambar 7.    Perbandingan  antar  kelompok pakan perlakuan 
pakan terhadap IOFC. 

Uji antar kelompok pakan perlakuan dengan uji 
kontras dilihat pada Lampiran 27. menunjukkan bahwa 
perlakuan dengan penggantian jagung memberikan pengaruh 
sangat nyata dibandingkan dengan pakan tanpa penggantian 
jagung (kontras 1). Data harga pakan per perlakuan secara 
lengkap disajikan pada Lampiran 8. Rata-rata IOFC ayam 
pedaging yang diberi pakan  tanpa penggantian jagung dan 
pakan dengan penggantian jagung dengan LM dan KLM 
masing-masing adalah Rp. 9.495,15, Rp. 9.312,38 dan Rp. 
10.860,58. Pengaruh tidak nyata ini disebabkan IOFC 
kelompok pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
lebih rendah dibandingkan dengan IOFC perlakuan tanpa 
penggantian jagung, sebaliknya IOFC kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM lebih tinggi 
dibandingkan dengan IOFC perlakuan tanpa penggantian 
jagung. Sehingga, rata-rata konversi IOFC kelompok pakan 
perlakuan pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
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dan KLM mendekati IOFC perlakuan tanpa penggantian 
jagung. 

Penggantian jagung dengan LM dalam pakan 
menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata terhadap IOFC 
dibandingkan dengan penggantian jagung dengan KLM 
(kontras 2). Besarnya rata-rata IOFC pada kelompok pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM dan KLM masing-
masing sebesar Rp. 7.745,39 dan Rp. 10.853,17. Apabila 
ditinjau dari segi harga, harga pakan semakin menurun seiring 
penambahan LM dan KLM dalam pakan, baik pada pakan 
periode starter maupun finisher (Tabel 15). Pengaruh sangat 
nyata tersebut disebabkan oleh konversi kelompok pakan 
perlakuan pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
lebih efisien daripada kelompok pakan perlakuan pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan LM. 

Perlakuan antar jenis pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan LM menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 
terhadap IOFC (kontras 3-5). IOFC cenderung menurun 
dengan meningkatnya penggunaan pakan perlakuan 
penggantian jagung dengan LM. IOFC tertinggi dalam 
kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada ayam pedaging 
yang diberi pakan perlakuan penggantian jagung dengan LM 
sebesar 75 % (P3) yaitu Rp. 9.625,39, sedangkan IOFC 
tertinggi dalam kelompok pakan perlakuan ini dicapai pada 
ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan LM sebesar 100 % (P4) yaitu 9.020,43. Harga 
pakan semakin menurun seiring dengan meningkatnya tingkat 
penggantian jagung dengan LM (Tabel 15). Hal ini disebabkan 
harga LM dan harga jagung yang berbeda. Harga per kilogram 
bahan pakan yang digunakan dalam penelitian disajikan pada 
Tabel 16.  
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Tabel 16. Harga per kilogram bahan pakan yang digunakan 
dalam penelitian 

Bahan Pakan Harga (Rp/kg) 
Jagung 3.900,- 
Konsentrat 5.725,- 
Bekatul 2.000,- 
Limbah Mie (LM) 2.236,- 
Kombinasi limbah mie (KLM) 2.770,- 

 
Perlakuan antar jenis pakan perlakuan penggantian 

jagung dengan KLM tidak menunjukkan pengaruh yang nyata 
(kontras 6-8). Namun secara numerik IOFC tertinggi pada 
ayam pedaging yang diberi pakan perlakuan penggantian 
jagung dengan KLM sebesar 100 % (P8) yaitu Rp. 11.371,56, 
sedangkan yang terendah adalah pada ayam pedaging yang 
diberi pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
sebesar 75 % (P7) yaitu Rp. 10.114,02. Perbedaan nilai IOFC 
disebabkan oleh harga pakan yang semakin murah diikuti 
konversi pakan yang efisien diantara kelompok pakan 
perlakuan pakan perlakuan penggantian jagung dengan KLM 
lainnya, sedangkan IOFC terendah (P7) disebabkan oleh harga 
pakan yang semakin murah namun tidak diikuti konversi 
pakan yang efisien diantara kelompok pakan perlakuan pakan 
perlakuan penggantian jagung dengan KLM. Konversi pakan 
dengan IOFC terendah (P7) tersebut adalah yang paling tinggi 
diantara kelompok pakan perlakuan penggantian jagung 
dengan KLM. 
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BAB V   
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Perlakuan penggantian jagung dengan kombinasi 

limbah mie lebih optimal daripada penggantian jagung 
dengan limbah mie dalam meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging. 

2. Penggantian jagung dengan kombinasi limbah mie 
(KLM) sebanyak 25 % menghasilkan penampilan 
produksi paling baik.  

 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa 
kombinasi limbah mie sebesar 25 % dapat digunakan sebagai 
pengganti jagung. 
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Lampiran 1. Data Bobot Badan Awal DOC (gram) 
 

Aya
m 
Ke- 

Ber
at 

Bad
an 

Ayam 
Ke- 

Bera
t 

Bada
n 

Ayam 
Ke- 

Bera
t 

Bad
an 

Aya
m 

Ke- 

Berat 
Bada

n 

1 41.2 37 40.5 73 42.5 109 36.2 

2 40.5 38 39.2 74 38.3 110 39.3 

3 38.6 39 40.2 75 37.3 111 38.5 

4 41.8 40 40.4 76 41.3 112 37.4 

5 36.8 41 38.4 77 41.6 113 40.6 

6 38.2 42 38.5 78 42.3 114 41.9 

7 37.5 43 36.4 79 39.4 115 42.8 

8 38.8 44 39.5 80 38.7 116 36.3 

9 39.9 45 41.6 81 37.2 117 37.4 

10 42.3 46 42.6 82 41 118 42.3 

11 38.8 47 40.8 83 42 119 38 

12 41.5 48 41.3 84 39 120 39.9 

13 40.7 49 37.6 85 37.9 121 40.7 

14 41.9 50 40.5 86 39.5 122 41.5 

15 36.9 51 40.5 87 41.8 123 38.6 

16 39.6 52 42.4 88 41.6 124 42.9 

17 41.5 53 42.7 89 40.4 125 41.7 

18 42.8 54 38.6 90 40.2 126 42 

19 40.4 55 41.8 91 40.9 127 40.2 

20 40.3 56 36.5 92 39.5 128 40.5 
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Aya
m 
Ke- 

Ber
at 

Bad
an 

Ayam 
Ke- 

Bera
t 

Bada
n 

Ayam 
Ke- 

Bera
t 

Bad
an 

Aya
m 

Ke- 

Berat 
Bada

n 

21 39.6 57 40.7 93 42.3 129 39.6 

22 42 58 40.5 94 42.9 130 41.4 

23 41.6 59 40.4 95 38.6 131 42.7 

24 37.7 60 39.8 96 37.5 132 38.6 

25 40.7 61 41.6 97 36.8 133 37.5 

26 36.7 62 40.3 98 41.3 134 36.7 

27 39.5 63 37.9 99 40.8 135 40.5 

28 41.4 64 41.6 100 41.6 136 40.9 

29 36.5 65 40.8 101 40 137 41.5 

30 39.6 66 40.9 102 42.4 138 39.2 

31 38.4 67 39.7 103 42.6 139 40.1 

32 40.9 68 39.3 104 41.9 140 41.5 

33 40.4 69 37.8 105 40.3 141 42.3 

34 39.5 70 42.9 106 41.6 142 38.3 

35 40.2 71 41.5 107 37.5 143 40.6 

36 41.7 72 40.7 108 38.7 144 40.2 

Rata-Rata bobot badan  = 40,09 g 
Standart Deviasi   = 1,77 
Koefisien Keragaman   =   

    =  

                                 = 4,41 % 
Kesimpulan : Koefisien keragaman kurang dari 10% menunjukkan 

badan yang relatif homogen 
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Lampiran 2. Prosedur Pembuatan Kombinasi LM 

 
                LM              Daun Sambiloto 

 
 
 

            Dikeringkan Matahari                      Grinding 
  

 
                                                      Daun Sambiloto Kering 

                     LM (Mash) 
           Tepung Daun Sambiloto 

                                                     Grinding 
 
 
                      Dicampurkan            Tepung Kunyit 

      Tepung Gaplek 
 
 

       Kombinasi Limbah (Mash) 
1. LM (Mash) : 70% 
2. Sambiloto : 9% 
3. Tepung Gaplek : 20% 
4. Tepung Kunyit : 1% 

 
 

 
               
   Pelleting 

 
 
 

              Crumbling sesuai fase pemeliharaan 
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Lampiran 3. Data Kisaran Suhu dan Kelembaban Lingkungan 
selama Penelitian 
 

No. Tanggal 
Suhu  
( oC ) 

Kelembaban  
( % ) 

08.00 15.00 Pagi Sore 
1 15 Februari 2011 30 28 85 90 
2 16 Februari 2011 32 26 94 90 
3 17 Februari 2011 32 29 95 92 
4 18 Februari 2011 31 32 86 85 
5 19 Februari 2011 32 32 85 85 
6 20 Februari 2011 30 26 74 90 
7 21 Februari 2011 28 25 82 84 
8 22 Februari 2011 27 24 72 61 
9 23 Februari 2011 26 24 81 54 
10 24 Februari 2011 30 26 80 67 
11 25 Februari 2011 32 24 90 67 
12 26 Februari 2011 33 28 73 67 
13 27 Februari 2011 30 30 90 86 
14 28 Februari 2011 31 27 81 74 
15 01 Maret 2011 30 28 81 90 
16 02 Maret 2011 32 28 81 74 
17 03 Maret 2011 30 30 90 74 
18 04 Maret 2011 29 28 81 61 
19 05 Maret 2011 29 27 81 67 
20 06 Maret 2011 28 28 82 84 
21 07 Maret 2011 30 28 73 82 
22 08 Maret 2011 27 29 82 84 
23 09 Maret 2011 27 28 84 82 
24 10 Maret 2011 30 27 67 82 
25 11 Maret 2011 32 27 90 67 
26 12 Maret 2011 31 28 90 60 
27 13 Maret 2011 30 27 72 61 
28 14 Maret 2011 32 28 90 55 
29 15 Maret 2011 31 28 81 74 
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30 16 Maret 2011 30 29 89 79 
31 17 Maret 2011 29 29 90 91 
32 18 Maret 2011 30 30 90 67 
33 19 Maret 2011 28 29 73 82 
34 20 Maret 2011 28 27 75 86 
35 21 Maret 2011 29 26 90 83 
 
 
Suhu Pagi 
Rata-rata = 29.89 ±  
1.75 oC 

Suhu Sore 
Rata-rata = 27.71 ± 
1.92oC 
 

Kelembaban Pagi 
Rata-rata = 82.86 ± 7.16 
% 
Kelembaban Sore 
Rata-rata = 76.49± 11.34
 % 
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Lampiran 4.  Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan Periode 
Starter (Berdasarkan Perhitungan dalam 100 % 
Bahan Kering) 

 
Per
lak
ua
n 

Bahan 
Pakan 

(%) 
PK 
(%) 

ME 
(Kkal/k

g) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

P0 

Jagung 60 5.16 2022.00 2.34 1.20 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

TOTAL 100 21.16 2942.00 5.14 4.00 

P1 

Jagung 45 3.87 1516.50 1.76 0.90 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

LM 15 1.82 547.50 0.24 0.18 

TOTAL 100 21.69 2984.00 4.80 3.88 

P2 

Jagung 30 2.58 1011.00 1.17 0.60 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

LM 30 3.65 1095.00 0.48 0.37 

TOTAL 100 22.23 3026.00 4.45 3.77 

P3 

Jagung 15 1.29 505.50 0.59 0.30 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

LM 45 5.47 1642.50 0.72 0.55 

TOTAL 100 22.76 3068.00 4.11 3.65 

P4 
Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

LM 60 24.00 1380.00 4.20 4.20 
TOTAL 100 40.00 2300.00 7.00 7.00 

P5 

Jagung 45 3.87 1516.50 1.76 0.90 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

KLM 15 1.30 498.45 1.92 0.76 
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TOTAL 100 21.17 2934.95 6.48 4.46 

P6 

Jagung 30 2.58 1011.00 1.17 0.60 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

KLM 30 2.60 996.90 3.84 1.52 

TOTAL 100 21.18 2927.90 7.81 4.92 

P7 

Jagung 15 1.29 505.50 0.59 0.30 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

KLM 45 3.89 1495.35 5.76 2.28 

TOTAL 100 21.18 2920.85 9.15 5.38 

P8 

Konsentrat 40 16.00 920.00 2.80 2.80 

KLM 60 5.19 1993.80 7.68 3.04 

TOTAL 100 21.19 2913.80 
10.4

8 
5.84 
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Lampiran 5.  Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan Periode 
Finisher (Berdasarkan Perhitungan dalam 100 
% Bahan Kering) 

 
Per
lak
ua
n 

Bahan 
Pakan 

(%) 
PK 
(%) 

ME 
(Kkal/k

g) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

P0 

Jagung 60 5.16 2022.00 2.34 1.20 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 17.86 2998.00 5.09 6.59 

P1 

Jagung 45 3.87 1516.50 1.76 0.90 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

LM 15 1.82 547.50 0.24 0.18 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 18.39 3040.00 4.74 6.47 

P2 

Jagung 30 2.58 1011.00 1.17 0.60 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

LM 30 3.65 1095.00 0.48 0.37 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 18.92 3082.00 4.40 6.36 

P3 

Jagung 15 1.29 505.50 0.59 0.30 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

LM 45 5.47 1642.50 0.72 0.55 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 19.45 3124.00 4.05 6.24 

P4 
Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

LM 60 24.00 1380.00 4.20 4.20 
bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 
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TOTAL 100 36.70 2356.00 6.95 9.59 

P5 

Jagung 45 3.87 1516.50 1.76 0.90 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

KLM 15 1.30 498.45 1.92 0.76 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 17.86 2990.95 6.42 7.05 

P6 

Jagung 30 2.58 1011.00 1.17 0.60 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

KLM 30 2.60 996.90 3.84 1.52 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 17.87 2983.90 7.76 7.51 

P7 

Jagung 15 1.29 505.50 0.59 0.30 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

KLM 45 3.89 1495.35 5.76 2.28 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 17.88 2976.85 9.09 7.97 

P8 

Konsentrat 30 12.00 690.00 2.10 2.10 

KLM 60 5.19 1993.80 7.68 3.04 

bekatul 10 0.70 286.00 0.65 3.29 

TOTAL 100 17.89 2969.80 10.43 8.42 
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Lampiran 6. Rata-rata bobot badan akhir (g/ekor) ayam 
pedaging yang digunakan selama penelitian yang 
disusun berdasarkan perlakuan dan ulangan. 

Per
lak
uan 

ula
nga
n 

Ayam ke- Rata-Rata 

1 2 3 4 

P0 

1 1600 1800 1710 1680 1698 +82.61 

2 1760 1620 1600 1640 1655 +71.88 

3 1790 1790 1740 1610 1733 +85.00 

4 1670 1760 1750 1730 1728 +40.31 

P1 

1 1910 1740 1500 - 1717 +205.99 

2 1790 1490 1500 1750 1633 +159.66 

3 1720 1620 1810 1670 1705 +81.03 

4 1610 1730 1510 1740 1648 +109.05 

P2 

1 1720 1550 1570 - 1613 +92.92 

2 1530 1600 1600 - 1577 +40.41 

3 1710 1600 1660 1400 1593 +135.98 

4 1690 1720 1510 1570 1623 +99.12 

P3 

1 1730 1520 1580 1450 1570 +119.16 

2 1560 1510 1470 1610 1538 +60.76 

3 1360 1800 1590 1470 1555 +188.41 

4 1830 1800 1540 1620 1698 +140.09 

P4 

1 1900 1600 1580 1520 1650 +170.10 

2 1900 1600 1310 1390 1550 +263.44 

3 1330 1400 1340 1320 1348 +35.94 

4 1740 1300 1400 1520 1490 +189.38 

        

        



87 
 

P5 

1 1900 1700 1700 1800 1775 +95.74 

2 1750 1760 1800 1810 1780 +29.44 

3 1650 1890 1890 1880 1828 +118.43 

4 1790 1910 1800 1850 1838 +55.00 

P6 

1 1810 1750 1700 1780 1760 +46.90 

2 1830 1600 2000 1750 1795 +166.63 

3 2090 1640 1700 2040 1868 +230.27 

4 1590 1800 1700 1740 1708 +88.46 

P7 

1 1900 1750 1750 1800 1800 +70.71 

2 1800 1800 1710 1800 1778 +45.00 

3 1590 1800 1750 1750 1723 +91.42 

4 1670 1800 1830 1650 1738 +90.69 

P8 

1 1760 1810 1750 - 1773 +32.15 

2 1700 1810 1800 1790 1775 +50.66 

3 1800 1800 1750 1700 1763 +47.87 

4 1670 1800 1650 1730 1713 +67.52 
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Lampiran 7. Rata-rata konversi pakan ayam pedaging tiap 
periode pemeliharaan selama penelitian 

 
 

Perlakuan  Ulangan  
Periode  

Kumulatif 
Starter  Finisher  

0 

1 1.14 1.50 1.55 

2 1.16 1.64 1.37 

3 1.19 1.49 1.49 

4 1.07 1.60 1.48 

rata-rata   1.14 1.56 1.47 

1 

1 1.00 1.71 1.54 
2 0.89 1.95 1.54 

3 1.13 1.81 1.51 

4 1.32 1.89 1.61 

rata-rata   1.09 1.84 1.55 

2 

1 1.32 1.79 1.66 

2 1.58 1.75 1.54 
3 1.20 1.94 1.60 

4 1.25 1.99 1.61 

rata-rata   1.34 1.87 1.60 

3 

1 1.20 2.73 1.82 

2 1.41 2.28 1.54 

3 1.44 1.79 1.72 
4 1.59 1.81 1.56 

rata-rata   1.41 2.15 1.66 
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4 

1 1.32 1.59 1.73 

2 0.75 1.80 1.66 

3 1.09 2.21 2.08 

4 0.96 2.26 1.69 

rata-rata   1.03 1.97 1.79 

5 

1 1.00 1.71 1.42 

2 1.28 1.38 1.44 

3 1.23 1.51 1.52 

4 1.41 1.54 1.59 

rata-rata   1.23 1.53 1.49 

6 

1 1.43 1.57 1.57 
2 1.17 1.25 1.46 

3 0.72 1.86 1.37 

4 1.34 1.35 1.36 

rata-rata   1.17 1.51 1.44 

7 

1 1.11 1.41 1.43 

2 1.08 1.54 1.55 
3 1.30 1.45 1.55 

4 0.90 1.67 1.46 

rata-rata   1.10 1.52 1.50 

8 

1 1.10 1.42 1.41 

2 1.11 1.42 1.34 

3 1.15 1.61 1.60 
4 1.20 1.57 1.60 

rata-rata   1.14 1.50 1.49 
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Lampiran 8. IOFC (Rp) ayam pedaging selama penelitian 

perla
kuan 

harga pakan (Rp) 
konsumsi 
(kg) harga 

pakan 
/ekor 
(Rp) 

harga 
ayam/e
kor 
(Rp) 

bobot 
badan 
akhir 
rata-
rata/ekor 
(g) 

harga 
ayam/ek
or (Rp) 

IOFC 
rata-rata 
IOFC 

starter finisher 
starte
r 

finish
er 

PO1 4630.00 4257.50 0.78 1.76 11103.86 11850 9011.52 20115.38 9011.52 

9495.14 
P02 4630.00 4257.50 0.74 1.52 9896.86 11850 9714.90 19611.75 9714.90 

P03 4630.00 4257.50 0.77 1.71 10844.68 11850 9685.45 20530.13 9685.45 

P04 4630.00 4257.50 0.81 1.68 10902.16 11850 9568.72 20470.88 9568.72 

P11 4380.40 4007.90 0.80 1.67 10196.77 11850 10145.73 20342.50 9167.61 

8301.27 
P12 4380.40 4007.90 0.70 1.80 10279.76 11850 9065.37 19345.13 8011.20 

P13 4380.40 4007.90 0.76 1.81 10582.66 11850 9621.59 20204.25 8561.57 

P14 4380.40 4007.90 0.75 1.91 10939.64 11850 8583.23 19522.88 7464.71 

P21 4130.80 3758.30 0.92 1.69 10151.12 11850 8966.88 19118.00 6987.24 
7196.96 P22 4130.80 3758.30 0.71 1.66 9170.90 11850 9512.60 18683.50 7568.06 

P23 4130.80 3758.30 0.57 1.81 9156.33 11850 9714.79 18871.13 7594.75 
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P24 4130.80 3758.30 0.84 1.85 10421.98 11850 8804.64 19226.63 6637.80 

P31 3881.20 3508.70 0.86 1.84 9793.10 11850 8811.41 18604.50 5578.70 

6462.88 
P32 3881.20 3508.70 0.60 1.75 8468.20 11850 9751.18 18219.38 6676.42 

P33 3881.20 3508.70 0.83 1.77 9431.05 11850 8995.70 18426.75 5885.84 

P34 3881.20 3508.70 0.70 1.84 9172.10 11850 10943.27 20115.38 7710.56 

P41 3631.60 3259.10 1.00 1.78 9432.05 11850 10120.45 19552.50 10120.45 
9020.43 P42 3631.60 3259.10 0.75 1.70 8263.43 11850 10104.08 18367.50 10104.08 

P43 3631.60 3259.10 0.93 1.83 9340.80 11850 6627.08 15967.88 6627.08 

P44 3631.60 3259.10 0.75 1.75 8426.38 11850 9230.12 17656.50 9230.12  
P51 4121.50 3749.00 0.63 1.81 9381.49 11850 11652.26 21033.75 10825.10 

10254.14 
P52 4121.50 3749.00 0.75 1.77 9726.11 11850 11366.89 21093.00 10512.61 

P53 4121.50 3749.00 0.88 1.89 10711.79 11850 10944.09 21655.88 10005.06 

P54 4121.50 3749.00 0.99 1.88 11127.66 11850 10646.72 21774.38 9673.79 

P61 4291.00 3918.50 0.93 1.83 11160.74 11850 9695.26 20856.00 9695.26 

10804.25 
P62 4291.00 3918.50 0.73 1.82 10263.36 11850 11007.40 21270.75 11007.40 

P63 4291.00 3918.50 0.81 1.84 10685.01 11850 11444.87 22129.88 11444.87 

P64 4291.00 3918.50 0.62 1.66 9164.39 11850 11069.49 20233.88 11069.49 
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P71 4460.50 4088.00 0.64 1.91 10662.06 11850 10667.95 21330.00 11532.40 

10982.70 
P72 4460.50 4088.00 0.84 1.82 11186.24 11850 9877.14 21063.38 10778.88 

P73 4460.50 4088.00 0.68 1.92 10881.36 11850 9530.27 20411.63 10411.67 

P74 4460.50 4088.00 0.63 1.81 10208.65 11850 10380.73 20589.38 11207.89 

P81 3952.00 3579.50 0.63 1.80 8932.12 11850 12081.89 21014.00 12081.89 

11371.56 
P82 3952.00 3579.50 0.58 1.77 8627.13 11850 12406.62 21033.75 12406.62 

P83 3952.00 3579.50 0.91 1.82 10110.27 11850 10775.36 20885.63 10775.36 

P84 3952.00 3579.50 0.90 1.82 10070.75 11850 10222.38 20293.13 10222.38 
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Lampiran 9. Analisis variansi konsumsi pakan (g/ekor) 

  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Jumlah 

1 2540 2470 2610 2700 2780 2440 2760 2550 2430 23280.0 

2 2260 2500 2370 2350 2450 2520 2550 2660 2350 22010.0 

3 2480 2570 2380 2600 2760 2770 2650 2600 2730 23540.0 

4 2490 2660 2690 2540 2500 2870 2280 2440 2720 23190.0 

Jumlah 9770.0 10200.0 10050.0 10190.0 10490.0 10600.0 10240.0 10250.0 10230.0 92020.0 

Rataan 2442.5 2550.0 2512.5 2547.5 2622.5 2650.0 2560.0 2562.5 2557.5 

Sd 124.47 84.46 162.15 147.28 171.73 203.14 205.43 93.23 196.19   
 

Standart Deviasi 

SD =        

 

 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

 = ((2540)2 + (2260)2 + (2480)2 + ....... + (2720)2) – 235,213,144.444 

= 805,055.556 
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Faktor Koreksi 

FK =  

 = (92020.00)2/ 4 x 5 

           = 235,213,144.444 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 805.055.556 – 

112,805.556 

 = 692,250.000 

KT Perlakuan =  

   =  

                       = 14,100.694 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP    = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 

          = ((9770.00)2 + (10200.00)2 + (10050.00)2 + ....... + (10230.00)2)/4 – 235,213,144.4           

 

KT Galat  =  

  =  

                      = 25,638.889 

 

F hitung =  

                        =  

                   = 0.550 
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SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 112,805.556 14,100.694 0.550 2.300 3.260 
Galat 27 692,250.000 25,638.889 
Total 35 805,055.556 

 
Kesimpulan  
Fhitung < Ftabel (P>0.05) berarti perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi 
pakan  
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Lampiran 10. Uji set kontras ortogonal konsumsi pakan (g/ekor) 
 

Jumlah 9770 10200 10050 10190 10490 10600 10240 10250 10230   

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L 

1 -8 1 1 1 1 1 1 1 1 4.090.000 

2 0 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 390.000 

3 0 -3 1 1 1 0 0 0 0 130.000 

4 0 0 -2 1 1 0 0 0 0 580.000 

5 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 300.000 

6 0 0 0 0 0 -3 1 1 1 1.080.000 

7 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 0.000 

8 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -20.000 
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S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 112805.5556 14100.69444 0.549973 2.3 3.26 

1 1 58,083.681 58,083.681 2.265 4.21 7.65 

2 1 4,753.125 4,753.125 0.185 4.21 7.65 

3 1 352.083 352.083 0.014 4.21 7.65 

4 1 14,016.667 14,016.667 0.547 4.21 7.65 

5 1 11,250.000 11,250.000 0.439 4.21 7.65 

6 1 24,300.000 24,300.000 0.948 4.21 7.65 

7 1 0.000 0.000 0.000 4.21 7.65 

8 1 50.000 50,000 0.002 4.21 7.65 

Acak 27 692,250.000 25,638.889       

Total 35 805,055.556         
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Lampiran 11. Analisis variansi pertambahan bobot badan (g/ekor) 
 

  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1 1640.0 1606.7 1568.3 1487.5 1602.5 1722.5 1752.5 1787.5

2 1650.0 1625.0 1535.8 1530.0 1477.5 1755.0 1747.5 1715.0

3 1670.0 1702.5 1485.0 1507.5 1330.0 1820.0 1937.5 1672.5

4 1682.5 1647.5 1672.5 1625.0 1480.0 1802.5 1677.5 1675.0

Jumlah 6642.50 6581.67 6261.67 6150.00 5890.00 7100.00 7115.00 6850.00

Rataan 1660.63 1645.42 1565.42 1537.50 1472.50 1775.00 1778.75 1712.50

Sd 19.19 41.56 79.20 60.86 111.49 44.49 111.23 53.66
 

Standart Deviasi 

SD =        

 

Faktor Koreksi (FK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

        = ((1640.0)2 + (1650.0)2 + (1670.0)2 + ....... + (1700.0

         = 496,392.188 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
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FK =  

 = (59472.50)2/ 4 x 5 

            = 98,249,396.007 

       

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

            = 496,392.188 – 369,922.222 

 = 126,469.965 

 

KT Perlakuan =  

   =  

JKP = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 

       = ((6642.50)2 + (6581.67)2 + (6261.67)2 + ....... + (6881.67

= 369,922.222 

 

KT Galat  =  

  =  

                      = 4,684.073 

 

F hitung =  

                        =  

                     = 9.872 
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                       = 46,240.278 

 
 

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 369,922.222 46,240.278 9.872 2.300 3.260 
Galat 27 126,469.965 4,684.073 
Total 35 496,392.188 

 
Kesimpulan  
Fhitung > Ftabel (P<0.01) berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata  terhadap 
pertambahan bobot badan  
 
 
 
 
 
Lampiran 12. Uji Jarak Berganda Duncan’s  (UJBD) pertambahan bobot badan (g/ekor) 
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SE  =  

      =  

     = 34.22014315 

 

JND 1%  = SE x JNT1% 

 

JNT1% 3.92 4.00 4.20 4.29 4.35 4.40 4.45 

JND1% 134.1429611 136.8805726 143.7246012 146.8044141 148.8576227 150.5686298 152.279637

  

Perlakuan Rataan PBB Notasi 

P4 1472.50 a 
P3 1537.50 ab 
P2 1565.42 ab 
P1 1645.42   b 
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P0 1660.63   b 
P7 1712.50   b 

P8 1720.42   b 

P5 1775.00   b 

P6 1778.75   b 

Lampiran 13. Uji set kontras ortogonal pertambahan bobot badan (g/ekor) 

Jumlah 6642.50 6581.67 6261.67 6150.00 5890.00 7100.00 7115.00 6850.00

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

1 -8 1 1 1 1 1 1 
2 0 -1 -1 -1 -1 1 1 
3 0 -3 1 1 1 0 0 
4 0 0 -2 1 1 0 0 
5 0 0 0 -1 1 0 0 
6 0 0 0 0 0 -3 1 
7 0 0 0 0 0 0 -2 
8 0 0 0 0 0 0 0 

S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01 
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Perlakuan 8 369922.2222 46240.278 9.8718103 2.3 3.26 

1 1 333.681 333.681 0.071 4.21 7.65 

2 1 293,250.347 293,250.347 62.606** 4.21 7.65 Ket 

3 1 43,400.231 43,400.231 9.265** 4.21 7.65 (    )

4 1 9,733.796 9,733.796 2.078 4.21 7.65 (*)  

5 1 8,450.000 8,450.000 1.804 4.21 7.65 (**)

6 1 4,281.481 4,281.481 0.914 4.21 7.65 

7 1 10,347.338 10,347.338 2.209 4.21 7.65 

8 1 125.347 125.347 0.027 4.21 7.65 

Acak 27 126,469.965 4,684.073       

Total 35 496,392.188         
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Lampiran 14. Analisis variansi konversi pakan 
 

  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 1.55 1.54 1.66 1.82 1.73 1.42 1.57 

2 1.37 1.54 1.54 1.54 1.66 1.44 1.46 

3 1.49 1.51 1.60 1.72 2.08 1.52 1.37 

4 1.48 1.61 1.61 1.56 1.69 1.59 1.36 

Jumlah 5.88 6.20 6.42 6.64 7.16 5.97 5.76 

Rataan 1.47 1.55 1.60 1.66 1.79 1.49 1.44 

Sd 0.074 0.045 0.049 0.133 0.193 0.081 0.101 0.065
 

Standart Deviasi 

SD =        

 

Faktor Koreksi (FK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

        = ((1.55)2 + (1.37)2 + (1.49)2 + ....... + (1700.0)2) –

         = 0.711 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
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FK =  

 = (55.97)2/ 4 x 5 

            = 87.003 

       

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 0.711– 0.402 

 = 0.309 

 

KT Perlakuan =  

   =  

JKP = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 

       = ((5.88)2 + (6.20)2 + (6.42)2 + ....... + (5.95)2)/4 – 87.003

= 0.402 

 

KT Galat  =  

  =  

                      = 0.011 

 

F hitung =  

                        =  

                     = 4.392 
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                       = 0.050 

 
 

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 0.402 0.050 4.392 2.300 3.260 
Galat 27 0.309 0.011 
Total 35 0.711 

 
Kesimpulan  
Fhitung > Ftabel (P<0.01) berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata  terhadap konversi 
pakan 
 
 
 
 
 
Lampiran 15. Uji Jarak Berganda Duncan’s  (UJBD) konversi pakan 
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SE  =  

      =  

     = 0.053481361 

 

JND 1%  = SE x JNT1% 

 

JNT1% 3.92 4.00 4.20 4.29 4.35 4.40 

JND1% 0.209646936 0.213925445 0.224621717 0.229435039 0.232643921 0.235317989 0.237992057

 

Perlakuan Rataan Konversi Notasi 

P6 1.44 a 
P0 1.47 a 
P8 1.49 a 
P5 1.49 a 
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P7 1.50 a 
P1 1.55 a 
P2 1.60 ab 
P3 1.66 ab 
P4 1.79   b 

Lampiran 16. Uji set kontras ortogonal konversi pakan 
 

Jumlah 5.883 6.200 6.418 6.639 7.157 5.967 5.761 5.989

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

1 -8 1 1 1 1 1 1 
2 0 -1 -1 -1 -1 1 1 
3 0 -3 1 1 1 0 0 
4 0 0 -2 1 1 0 0 
5 0 0 0 -1 1 0 0 
6 0 0 0 0 0 -3 1 
7 0 0 0 0 0 0 -2 
8 0 0 0 0 0 0 0 
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S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01 
Perlakuan 8 3 0.057 4.3911 2.3 3.26 

1 1 0.032 0.032 2.757 4.21 7.65 

2 1 0.236 0.236 20.616** 4.21 7.65 Ket 

3 1 0.054 0.054 4.749* 4.21 7.65 (  ) 

4 1 0.038 0.038 3.353 4.21 7.65 (*)  

5 1 0.034 0.034 2.937 4.21 7.65 (**)

6 1 0.001 0.001 0.072 4.21 7.65 

7 1 0.007 0.007 0.635 4.21 7.65 

8 1 0.000 0.000 0.016 4.21 7.65 

Acak 27 0.309 0.011       

Total 35 0.711         
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Lampiran 17. Analisis variansi efisiensi pakan (%) 

  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1 64.6 65.0 60.1 55.1 57.6 70.6 63.5 70.1 

2 73.0 65.0 64.8 65.1 60.3 69.6 68.5 64.5 

3 67.3 66.2 62.4 58.0 48.2 65.7 73.1 64.3 

4 67.6 61.9 62.2 64.0 59.2 62.8 73.6 68.6 

Jumlah 272.48 258.23 249.46 242.16 225.34 268.75 278.71 267.55

Rataan 68.12 64.56 62.37 60.54 56.33 67.19 69.68 66.89

Sd 3.533 1.840 1.929 4.792 5.540 3.608 4.709 2.932
 

Standart Deviasi 

SD =        

 

Faktor Koreksi (FK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

        = ((64.6)2 + (73.0)2 + (67.3)2 + ....... + (62.5)2) –151,207.962

         = 1,053.026 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
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FK =  

 = (2333.13)2/ 4 x 5 

            = 151,207.962 

       

 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 1,053.026 –  594.381 

 = 458.645 

 

KT Perlakuan =  

JKP = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 

       = ((272.48)2 + (258.23)2 + (249.46)2 + ....... + (270.45

= 594.381 

 

KT Galat  =  

  =  

                      = 16.987 

 

F hitung =  

                        =  

                     = 4.374 
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   =  

                       = 74.298 

 
 

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 594.381 74.298 4.374 2.300 3.260 
Galat 27 458.645 16.987 
Total 35 1,053.026 

 
Kesimpulan  
Fhitung > Ftabel (P<0.01) berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata  terhadap efisiensi 
pakan  
 
 
 
 
 
Lampiran 18. Uji Jarak Berganda Duncan’s  (UJBD) efisiensi pakan (%) 
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SE  =  

      =  

         = 2.060756401 
 

JND 1%  = SE x JNT1% 

 

JNT1% 3.92 4.00 4.20 4.29 4.35 4.40 4.45

JND1% 8.0782 8.2430 8.6552 8.8406 8.9643 9.0673 9.1704

 

Perlakuan Rataan Efisiensi Notasi 
P4 56.33 a 
P3 60.54 ab 
P2 62.37 ab 
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P1 64.56 ab 
P7 66.89   b 
P5 67.19   b 
P8 67.61   b 
P0 68.12   b 
P6 69.68   b 
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Lampiran 19. Uji set kontras ortogonal efisiensi pakan (%) 
 

Jumlah 272.484 258.228 249.462 242.156 225.338 268.746 278.713 267.546 270.452   

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 -8 1 1 1 1 1 1 1 1 -119.235

2 0 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 110.273

3 0 -3 1 1 1 0 0 0 0 -

4 0 0 -2 1 1 0 0 0 0 -
5 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 -3 1 1 1 
7 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 -
8 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 

S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01 
Perlakuan 8 594.3808723 74.2976 43826 2.3 3.26 

 

1 1 49.364 49.364 2.906 4.21 7.65 

2 1 380.004 380.004 22.370** 4.21 7.65 

3 1 69.429 69.429 4.087 4.21 7.65 

Ket 
(  ) = tidak berbeda nyata
(*) = berbeda nyata 
(**) = berbeda sangat nyata
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4 1 41.160 41.160 2.423 4.21 7.65 

5 1 35.354 35.354 2.081 4.21 7.65 

6 1 2.286 2.286 0.135 4.21 7.65 

7 1 15.728 15.728 0.926 4.21 7.65 

8 1 1.056 1.056 0.062 4.21 7.65 

Acak 27 458.645 16.987       

Total 35 1,053.026         
Lampiran 20. Analisis variansi warna kulit kaki 

  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Jumlah 

1 7.00 5.00 4.67 2.25 1.00 6.25 4.25 2.00 2.67 35.08 

2 5.00 5.00 2.33 1.00 1.00 5.00 4.25 4.75 2.25 30.58 

3 5.00 4.75 5.00 1.00 1.25 5.50 4.75 1.00 2.75 31.00 

4 5.00 5.25 5.50 1.00 1.00 5.00 4.00 2.00 2.00 30.75 

Jumlah 22.00 20.00 17.50 5.25 4.25 21.75 17.25 9.75 9.67 127.42 

Rataan 5.50 5.00 4.38 1.31 1.06 5.44 4.31 2.44 2.42   

Sd 1.000 0.204 1.404 0.625 0.125 0.591 0.315 1.612 0.354   
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Standart Deviasi 

SD =        

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

 = (127.42)2/ 4 x 5 

            = 450.972 

       

 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

        = ((7.00)2 + (5.00)2 + (5.00)2 + ....... + (2.0)2) – 450.972

         = 117.548 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 

       = ((22.00)2 + (20.00)2 + (17.50)2 + ....... + (9.67)2)/4 

= 97.779 

 

KT Galat  =  

  =  

                      = 0.732 
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= 117.548 –  97.779 

 = 19.769 

 

KT Perlakuan =  

   =  

                       = 12.222 

 

F hitung =  

                        =  

                     = 16.693 

 
 

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 97.779 12.222 16.693 2.300 3.260 
Galat 27 19.769 0.732 
Total 35 117.548 

 
Kesimpulan  
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Fhitung > Ftabel (P<0.01) berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap warna kulit 
kaki  
 
 
 
 
 
Lampiran 21. Uji Jarak Berganda Duncan’s  (UJBD) warna kulit kaki 
 

SE  =  

      =  

         = 0.427840153 
 
JND 1%  = SE x JNT1% 

 

JNT1% 3.92 4.00 4.20 4.29 4.35 4.40 
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JND1% 1.6771334 1.711360612 1.796928643 1.835434256 1.861104665 1.882496673 1.903888681

 

Perlakuan Rataan Warna Kulit Kaki Notasi 

P4 1.06 a 
P3 1.31 a 
P8 2.42 a 
P7 2.44 a 
P6 4.31    b 

P2 4.38    b 

P1 5.00    b 

P5 5.44    b 

P0 5.50    b 
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Lampiran 22. Uji set kontras ortogonal warna kulit kaki 
 

Jumlah 22 20 17.5 5.25 4.25 21.75 17.25 9.75 9.6666667   

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L 
1 -8 1 1 1 1 1 1 1 1 -70.583 
2 0 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 11.417 
3 0 -3 1 1 1 0 0 0 0 -33.000 
4 0 0 -2 1 1 0 0 0 0 -25.500 
5 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1.000 
6 0 0 0 0 0 -3 1 1 1 -28.583 
7 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 -15.083 
8 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -0.083 

S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 97.77932 12.222415 16.692983 2.3 3.26 

1 1 17.299 17.299 23.626** 4.21 7.65 

 

2 1 4.073 4.073 5.563* 4.21 7.65 
Ket 
(  ) = tidak berbeda nyata 
(*) = berbeda nyata 
(**) = berbeda sangat nyata 
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3 1 22.688 22.688 30.986** 4.21 7.65 

4 1 27.094 27.094 37.004** 4.21 7.65 

5 1 0.125 0.125 0.17 4.21 7.65 

6 1 17.021 17.021 23.247** 4.21 7.65 

7 1 9.479 9.479 12.947** 4.21 7.65 

8 1 0.001 0.001 0.001 4.21 7.65 

Acak 27 19.769 0.732       

Total 35 117.548         
Lampiran 23. Analisis variansi mortalitas (%) 
 
 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Jumlah 

1 0 25 25 0 0 0 0 0 25 75.00 
2 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25.00 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Jumlah 0.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 

Rataan 0.00 6.25 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25  

Sd 0.00 0.50 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50  
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Standart Deviasi 

SD =        

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

 = (100.00)2/ 4 x 5 

            = 277.778 

       

 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

        = ((0)2 + (0)2 + (0)2 + ....... + (0)2) – 277.778 

         = 2,222.222 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 

       = ((0.00)2 + (25.00)2 + (50.00)2 + ....... + (25.00)2)/4 

= 659.722 

 

KT Galat  =  

  =  
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    = 2,222.222–  659.722 

 = 1,562.500 

 

KT Perlakuan =  

   =  

                       = 82.465 

                      = 57.870 

 

F hitung =  

                        =  

                     = 1.425 

 
SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01     

Perlakuan 8 659.722 82.465 1.425 2.300 3.260     
Galat 27 1,562.500 57.870        
Total 35 2,222.222         

 
Kesimpulan  
Fhitung < Ftabel (P>0.05) berarti perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap mortalitas 
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Lampiran 24. Uji set kontras ortogonal mortalitas (%) 
 
Jumlah 0 25 50 0 0 0 0 0 25  

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L 

1 -8 1 1 1 1 1 1 1 1 100.000 

2 0 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -50.000 

3 0 -3 1 1 1 0 0 0 0 -25.000 

4 0 0 -2 1 1 0 0 0 0 -100.000 
5 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0.000 
6 0 0 0 0 0 -3 1 1 1 25.000 
7 0 0 0 0 0 0 -2 1 1 25.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 25.000 

           

S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01     

Perlakuan 8 659.7222222 82.46527778 1.425 2.3 3.26     
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1 1 34.722 34.722 0.600 4.21 7.65     
2 1 78.125 78.125 1.350 4.21 7.65     
3 1 13.021 13.021 0.225 4.21 7.65     
4 1 416.667 416.667 7.200 4.21 7.65     
5 1 0.000 0.000 0.000 4.21 7.65     
6 1 13.021 13.021 0.225 4.21 7.65     
7 1 26.042 26.042 0.450 4.21 7.65     
8 1 78.125 78.125 1.350 4.21 7.65     

Acak 27 1,562.500 57.870        

Total 35 2,222.222         

 
Lampiran 25. Analisis variansi IOFC (Rp)  
 
 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Jumlah 

1 9011.
52 

10145
.73 

8966.
88 

8811.4
1 

10120.
45 

11652.
26 

9695.26 10667.
95 

12081.
89 

91153.
34 

2 9714.
90 

9065.
37 

9512.
60 

9751.1
8 

10104.
08 

11366.
89 

11007.4
0 

9877.1
4 

12406.
62 

92806.
16 

3 9685. 9621. 9714. 8995.7 6627.0 10944. 11444.8 9530.2 10775. 87339.
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45 59 79 0 8 09 7 7 36 20 
4 9568.

72 
8583.

23 
8804.

64 
10943.

27 
9230.1

2 
10646.

72 
11069.4

9 
10380.

73 
10222.

38 
89449.

30 
Juml
ah 

37980
.58 

37415
.93 

36998
.92 

38501.
55 

36081.
72 

44609.
96 

43217.0
2 

40456.
08 

45486.
25 

360747
.99 

Rata
an 

9,495.
15 

9,353.
98 

9,249.
73 

9,625.
39 

9,020.
43 

11,152
.49 

10,804.
25 

10,114
.02 

11,371
.56 

 

Sd 328.5
4 

677.2
1 

433.3
9 

968.11 1,648.
88 

445.34 764.17 508.21 1,041.
15 

 

 

Standart Deviasi 

SD =        

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT = (y11
2 + y12

2 +…+ ytr
2) - FK 

        = ((9011.52)2 + (9714.90)2 + (9685.45)2 + ....... + (

         = 24,801,466.828 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = (Ty1j2 + Ty2j2 +…+ ytj2)/r – FK 
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 = (360747.99)2/ 4 x 5 

            = 3,614,975,301.279 

       

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

    = 24,801,466.828 –  19,604,943.570 

 = 19,604,943.570 

 

KT Perlakuan =  

   =  

                       = 3.100.183.354 

       = ((37980.58)2 + (37415.93)2 + (36998.92)2 + ....... +

= 19,604,943.570 

 

KT Galat  =  

  =  

                      = 726.109.021 

 

F hitung =  

                        =  

                     = 4.270 
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SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 24,801,466.828 3,100,183.354 4.270 2.300 3.260 
Galat 27 19,604,943.570 726,109.021 
Total 35 44,406,410.398 
 
Kesimpulan  
Fhitung > Ftabel (P<0.01) berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap IOFC  
 
 
 
 
Lampiran 26. Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) IOFC (Rp) 
 

SE  =  

      =  
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         = 426.0601545 
 
JND 1%  = SE x JNT1% 

 

JNT1% 3.92 4.00 4.20 4.29 4.35 4.40 

JND1% 1670.155806 1704.240618 1789.452649 1827.798063 1853.361672 1874.66468 1895.967688

 

Perlakuan Rataan IOFC Notasi 
P4 9,020.43 a 
P2 9,249.73 a 
P1 9,353.98 ab 
P0 9,495.15 ab 
P3 9,625.39 ab 
P7 10,114.02 ab 
P6 10,804.25 ab 
P5 11,152.49 b 
P8 11,371.56 b  
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Lampiran 27. Uji set kontras ortogonal IOFC (Rp) 
 

Jumlah 37980.58 37415.925 36998.915 38501.55 36081.721 44609.955 43217.015

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 -8 1 1 1 1 1 
2 0 -1 -1 -1 -1 1 
3 0 -3 1 1 1 0 
4 0 0 -2 1 1 0 
5 0 0 0 -1 1 0 
6 0 0 0 0 0 -3 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 

 

S.keragaman db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 8 24801466.83 3100183.354 4.269584 2.3 3.26 

1 1 1,243,302.600 1,243,302.600 1.712 4.21 7.65 

2 1 19,175,358.052 19,175,358.052 26.408** 4.21 7.65 
 

3 1 9,229.293 9,229.293 0.013 4.21 7.65 
Ket
(  ) 
(*)  
(**)
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4 1 14,280.979 14,280.979 0.020 4.21 7.65 

5 1 731,947.759 731,947.759 1.008 4.21 7.65 

6 1 454,454.245 454,454.245 0.626 4.21 7.65 

7 1 10,073.909 10,073.909 0.014 4.21 7.65 

8 1 3,162,819.991 3,162,819.991 4.356* 4.21 7.65 

Acak 27 19,604,943.570 726,109.021       

Total 35 44,406,410.398         
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