
BAB IV 
   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan penggunaan beberapa varietas 
tepung jagung dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging diperlihatkan pada Lampiran 3 
(konsumsi pakan), Lampiran 4 (pertambahan bobot 
badan), Lampiran 5 (konversi pakan), Lampiran 6 
(indeks produksi) dan Lampiran 7 (IOFC).Rataan hasil 
penelitian diperlihatkan pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Rataan konsumsi pakan, PBB, FCR,  

indeks produksi dan IOFC selama penelitian. 
 

No
. 

Variabel 
Pengama-

tan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

1. 
Konsumsi 

Pakan 
(g/ekor) 

2323,68 ab 

±468,91 
2352,44bc 

±116,87 
2856,23 c 

±473,41 
1902,37 a 

±11,87 

2. PBB 
(g/ekor) 

1107,88 ab 

±97,67 
1264,16 bc 

±46,15 
1395,90 c 

±101,00 
1011,16 a 

±138,52 

3. FCR 2,10±0,41 1,86±0,11 2,04±0,25 1,86±0,19 

4. 
Indeks 

produksi 
(%)  

187,75 ab 

±32,67 
236,14 bc 

±20,76 
239,09 c 

±29,67 
187,63 a 
±12,91 

5. IOFC 
(Rp/ekor) 

7581,95ab 

±2160,69 
11535,83 c 

±776,17 
9521,19bc 

±1783,64 
7221,27 a 
±3528,1 

Keterangan: notasi huruf superskrip (a-c) pada kolom menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0.05) pada 
konsumsi pakan dan IOFC, sedangkan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) pada PBB dan indeks produksi . 
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4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 
Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi oleh ayam selama pemeliharaan dan 
diperoleh dari pakan yang diberikan dikurangi dengan 
sisa pakan. Rataan konsumsi pakan adalah perlakuan P0, 
P1, P2, P3 berturut-turut adalah 2323,68 ± 468,91, 
2352,44 ± 116.87, 2856,23 ± 473,41, dan 1902,37 
±411,87 g/ekor.  

 Berdasarkan hasil analisis ragam Lampiran 3 
menunjukkan bahwa penggunaan beberapa varietas 
jagung memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini diduga nilai 
kandungan zat makanan dalam pakan selama penelitian 
yang tidak berbeda jauh antar perlakuan. Konsumsi 
pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk 
fisik pakan, kecepatan pertumbuhan, umur ternak, strain, 
ukuran tubuh (NRC, 1994), dan kebutuhan energi dalam 
pakan (Mahmilia, 2005). Perbedaan konsumsi pakan 
antar perlakuan juga disebabkan karena suhu lingkungan 
kandang (Puswell et al., 2008). Menurut hasil penelitian 
Mailto (2012), menyatakan bahwa setiap suhu turun 1 °C 
di bawah 20 °C  maka konsumsi pakan akan meningkat  
1 %, setiap kenaikan suhu 1 °C antara 20-25 °C  akan 
membuat ayam mengurangi konsumsi pakan sebesar 1 
%. Hal ini dikarenakan panas yang meningkat membuat 
ayam lebih banyak mengkonsumsi air daripada pakan. 

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa perlakuan 
P3 menunjukkan konsumsi pakan terendah yaitu sebesar 
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1902,37 ± 411,87 g/ekor dan P2 menunjukkan nilai 
konsumsi pakan tertinggi, yaitu sebesar 2856.23 ± 473,41 
g/ekor. Konsumsi pakan perlakuan P2 lebih besar 
daripada hasil penelitian Lestariningsih (2012) yakni 
konsumsi pakan selama penelitian sebesar ± 2586,73. Hal 
ini disebabkan karena ayam akan menyesuaikan 
konsumsinya berdasarkan kebutuhan energinya. Pada 
saat sumber energi utama berkurang dalam tubuh, protein 
dimanfaatkan sebagai sumber energi (Scott et al.,1982). 
Kandungan energi metabolisme dalam pakan penelitian 
masih di bawah kebutuhan ayam pedaging yaitu sebesar 
3200 Kkal/kg. Rendahnya kandungan energi dalam 
pakan dapat meningkatkan konsumsi pakan dan apabila  
kandungan energi dalam pakan ditingkatkan maka 
konsumsi pakan akan menurun (Leeson and Summers, 
1991). Energi metabolisme digunakan untuk 
pembentukan sel-sel tubuh, mempertahankan suhu tubuh 
dan keaktifan fisik (Wahju, 2004). 

Konsumsi pakan dan kandungan energi terendah 
terdapat pada perlakuan P3 (jagung ungu) yaitu sebesar 
1902,37 ± 411,87 g/ekor dan ±2935,24 Kkal/kg. Hal ini 
diduga karena jagung ungu memiliki kandungan zat 
antosianin dalam jagung. Menurut Bailon et al. (2004), 
kadar antosianin dalam jagung ungu sekitar 34 %. 
Kandungan antosianin dalam jagung ungu dapat 
mengubah radikal bebas menjadi non radikal bebas,dapat 
mengikat ion logam, dan meningkatkan sistem imun 
(Miguel, 2011). 
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4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Pertambahan 
Bobot Badan. 

Analisis ragam pengaruh penggunaan beberapa 
varietas tepung jagung dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging strain MB-202P diperlihatkan 
pada Lampiran 4. Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa pertambahan bobot badan setiap perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) yaitu pada perlakuanP0, P1, P2, P3 berturut-turut 
adalah 1107,88 ± 97,67, 1264,16 ±46,15, 1395,9 ± 101 
dan 1011,16 ± 138,52  g/ekor.  

Berdasarkan hasil rataan pertambahan bobot 
badan diperlihatkan pada Tabel 7, menunjukkan bahwa 
pertambahan bobot badan masing-masing perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata pada 
perlakuan P2 dan P1 jika dibanding dengan perlakuan P0, 
hal ini menunjukkan bahwa penggunaan jagung kuning 
inbreed line berpotensi untuk menggantikan perlakuan 
kontrol (jagung kuning hibrida) dan dapat meningkatkan 
pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan 
dipengaruhi oleh konsumsi pakan, kondisi lingkungan, 
suhu, penyakit, tipe ayam, strain ayam, dan jenis kelamin 
(North and Bell, 1990). 

Tingkat pertumbuhan yang paling rendah terdapat 
pada perlakuan P3 yaitu sebesar 1011,16 ± 138,52  
g/ekor. Hal ini diduga karena perlakuan P3 (jagung ungu) 
memiliki kandungan energi terendah dan zat anthosianin. 
Jagung ungu memiliki kandungan Cyanidin-3-Glucoside 
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(C3G) dalam anthosianin yang dapat melakukan aktivitas 
antioksidan dan menurunkan lemak tubuh pada ayam 
pedaging (Amnueysit, 2010).  

Pakan yang diberikan pada saat penelitian adalah 
berbentuk tepung (mash). Keunggulan bentuk pakan ini 
dapat digunakan pada semua umur ayam dan mudah 
diserap usus. Kelemahan menggunakan pakan berbentuk 
tepung adalah banyak pakan yang tercecer karena ayam 
memilih-milih pakan sehingga asupan nutrisi yang masuk 
ke dalam tubuh ayam kurang memenuhi kebutuhan tubuh 
secara maksimal. Menurut Dieumou et al. (2011), 
menyatakan bahwa ayam pedaging yang diberikan pakan 
berbentuk tepung lebih rendah bobot badan akhirnya 
karena terdapat lebih banyak mikroorganisme patogen 
yang memanfaatkan zat makanan dalam usus halus 
sehingga menghambat pertumbuhan ayam pedaging. 

Pertambahan bobot badan ayam pedaging 
dipengaruhi oleh besar pakan yang dikonsumsi dan 
kandungan zat makanan dalam pakan. Kandungan 
protein dan energi metabolisme ayam pedaging saling 
terkait dalam pertumbuhannya. Nilai protein dalam pakan 
perlakuan yaitu sebesar 18,09-18,85. Kandungan energi 
dan protein yang berbeda diduga menyebabkan adanya 
perbedaan konsumsi pakan antar perlakuan. Tingginya 
kandungan protein yang dikonsumsi meningkatkan 
pertumbuhan dan rendahnya kandungan protein yang 
dikonsumsi dapat menghambat pertumbuhan (Wahju, 
2004). Sumber energi utama (pati dan lemak) berkurang 
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dalam tubuh, protein (asam amino) dimanfaatkan sebagai 
sumber energi (Scott et al., 1982). 

 
4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan. 

Konversi pakan (Feed Convertion Ratio) 
merupakan ukuran efisiensi pakan yang diberikan dengan 
bobot badan yang dihasilkan. Analisis ragam konversi 
pakan dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 
tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Hal ini 
dikarenakan konsumsi  pakan rendah sehingga 
pertambahan bobot badan menurun. Tinggi rendahnya 
angka konversi pakan ditentukan oleh adanya selisih 
besar atau kecil pada perbandingan antara konsumsi 
pakan dengan pertambahan bobot badan (North, 1978).  

Rataan hasil pengamatan diperlihatkan pada 
Tabel 7. Hasil rataan menunjukkan bahwa nilai masing-
masing perlakuan P0, P1, P2, P3 berturut-turut adalah 2,10 
± 0,41; 1,86 ± 0,11; 2,04 ± 0,25  dan 1,86 ± 0,19. 
Menurut North (1978), standar konversi pakan yaitu 
sebesar 1,80 untuk unsex ditambahkan oleh Scott et 
al,.(1982) untuk standar FCR sebesar 1,80-2,00.  Nilai 
konversi pakan yang rendah maka efisiensi penggunaan 
pakan tinggi, sehingga pakan yang dibutuhkan untuk 
menaikkan berat tubuh per satuan berat semakin banyak 
atau efisiensi penggunaan pakan menurun (Nesheim et 
al., 1979). Menurut Anggorodi (1994) disitasi dalam 
Muharlien (2010), bahwa besar kecilnya nilai konversi 
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pakan dipengaruhi oleh daya cerna ayam pedaging, 
kualitas pakan yang dikonsumsi, dan keserasian nilai 
kandungan zat makanan dalam pakan. Konversi pakan 
juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan, umur ternak, dan 
bobot badan (North, 1978). 

Hasil kerapatan jenis pakan pada Tabel 4, 
menunjukkan bahwa nilai masing-masing perlakuan P0, 
P1, P2, P3 berturut-turut adalah 857,5; 870,4; 892,2 dan 
867,7 g/L. Kerapatan jenis pakan dapat mempengaruhi 
nilai konversi pakan. Laju digesta memungkinkan enzim 
menghidrolisis zat makanan lebih lama sehingga 
kecernaan pakan akan meningkat sejalan dengan 
berkurangnya jumlah pakan yang dikonsumsi (Amrullah, 
2003 disitasi dalam Muharlien (2010).  

 
4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Indeks Produksi. 

Indeks produksi pada ayam pedaging merupakan 
salah satu parameter untuk menilai penampilan produksi 
yang dihasilkan sebagai respon terhadap pakan yang 
dikonsumsi. Indeks produksi ayam pedaging ditentukan 
oleh perbandingan daya hidup ayam dan rataan bobot 
badan sewaktu dipanen dengan konversi pakan dan 
rataan umur panen. Indeks produksi ayam pedaging 
berbanding lurus dengan bobot hidup rata-rata dan 
presentase ayam yang hidup, namun berbanding terbalik 
dengan konversi pakan dan rataan umur panen. 
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Berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 
6, menunjukkan bahwa  pemberian beberapa varietas 
tepung jagung pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01). Pada perlakuan P2 (jagung kuning inbreed line) 
memiliki nilai indeks produksi tertinggi, sedangkan nilai 
indeks produksi terendah terletak pada perlakuan P3.  

Rataan indeks produksi diperlihatkan pada Tabel 
7. Hasil rataan menunjukkan bahwa nilai masing-masing 
perlakuan P0, P1, P2, P3 berturut-turut adalah 187,75 ± 
32,67; 236,14 ± 20,76; 239,09 ± 29,67  dan 187,63 ± 
12,91. Standar indeks produksi ayam pedaging berbeda-
beda berdasarkan umur potong, bertambahnya umur 
potong maka semakin tinggi standar indeks produksi 
(North and Bell, 1990).   

Pada perlakuan P2 dan P1 memiliki nilai indeks 
produksi yang tidak terpaut jauh jika dibandingkan 
dengan perlakuan P0 dan P3, hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan jagung kuning inbreed line dan jagung waxy 
corn tergolong efisien untuk mengganti perlakuan P0 
kontrol (jagung kuning hibrida).  

Menurut Arifien (1997) dalam penelitian Sjofjan 
(2008) menunjukkan bahwa nilai indeks produksi selama 
enam minggu pemeliharaan dapat diklasifikasikan, yakni 
nilai IP kurang dari 160 tergolong tidak efisien, nilai IP 
antara 161-180 tergolong efisien sedang, nilai IP 181-200 
tergolong cukup efisien dan nilai IP lebih dari 201 
tergolong efisien. 
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4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed 
Cost (IOFC). 

Nilai income over feed cost merupakan salah satu 
kriteria untuk menghitung nilai ekonomis dalam 
memelihara ayam pedaging. Perhitungannya berdasarkan 
selisih harga bobot hidup ayam pedaging dengan jumlah 
harga pakan yang dihabiskan pada waktu yang sama. 
Analisis ragam income over feed cost diperlihatkan pada 
Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan beberapa varietas jagung memberikan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap IOFC. 
Hal ini diduga karena harga jagung dalam pakan antar 
perlakuan berbeda. Biaya pakan adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk menghasilkan kilogram produk ternak. 
Tantalo (2009) menunjukkan bahwa nilai IOFC sangat 
dipengaruhi oleh bobot tubuh akhir, konsumsi pakan, 
harga pakan dan harga jual ayam pedaging. 

Rataan nilai income over feed cost diperlihatkan 
pada Tabel 7. Hasil rataan menunjukkan bahwa 
pemberian beberapa varietas tepung jagung pada 
perlakuan P0, P1, P2, P3 berturut-turut adalah Rp 7581,95 
± 1783,64; 11535,83 ± 2160,69; 9521,19 ± 776,17 dan 
7221,27 ± 3528,1 /ekor, memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata untuk menaikkan IOFC. Perlakuan 
P1 menunjukkan nilai kritis berbeda nyata. Nilai IOFC 
tertinggi pada perlakuan P1 (jagung waxy corn) karena 
perlakuan P1 dapat memanfaatkan pakan yang 
dikonsumsi dengan maksimal sehingga konsumsi pakan 
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yang sedikit dapat meningkatkan bobot hidup. Nilai 
income over feed cost dapat dilihat dari ayam berumur 5-
10 minggu. Bertambahnya nilai IOFC seiring dengan 
bertambahnya umur ternak dan kebutuhan pakan 
(Nesheim etal., 1979). Tingginya nilai income over feed 
cost ditentukan oleh semakin tinggi pertambahan bobot 
badan dan semakin rendah harga pakan yang dikonsumsi 
dengan kualitas pakan yang tinggi maka semakin tinggi 
nilai income over feed cost yang diperoleh (Yamin,2008). 
 

 


