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The purpose of this research was to determine the 

nutritional value of some maize varieties of yellow corn hybrid 

types, waxy corn, local yellow corn (inbreed line), and purple 

corn on protein digestibility, nitrogen retention and metabolize 

energy in broilers. The research material is broiler strain male 

sex rose from 6 weeks up to 20 broilers produced. Feed 

materials were used is hybrid corn flour (P0), waxy corn (P1), 

local yellow corn of inbreed line (P2), and purple corn (P3) 

mixed with bran concentrated with a ratio of 60 % : 30 % : 10 

%. The results showed that the difference in treatment of 

feeding corn varieties did not give significant different result 

(P>0,05) on protein digestibility, and nitrogen retention with 

the highest on P3 and it doesnt give results significantly 

different  on metabolizable energy value with the best results 

in P2. Treatment did not give significant effect due to several 

factors such as the amount of feed intake and feed protein 

mailto:osfarsjofjan@yahoo.co.id
mailto:Akari_hana@yahoo.com
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quality were not much different . It can be concluded that this 

study was the used of several varieties of corn was not 

produced negative values in broilers against the value of 

protein digestibility, nitrogen retention and metabolizable 

energy. 

 

Keywords: protein digestibility, nitrogen retention and 

metabolizable energy in broilers . 
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Bahan utama penyusun pakan pada ayam pedaging 

sebagai sumber karbohidrat adalah jagung. Namun sebagian 

besar jagung yang digunakan yaitu jagung kuning hibrida. 

Padahal di Jawa Timur, telah banyak dikembangkan beberapa 

jenis jagung yang potensial digunakan sebagai pakan 

diantaranya adalah jagung ketan, jagung kuning lokal dan 

jagung ungu. 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Lilin Mas Blok A 

No.14, Dusun Areng-areng, Batu, pada tanggal 15 April 

hingga 30 April 2013. 

 Tujuan dilakukannya  penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  nilai nutrisi beberapa varietas jagung  dari jenis  

jagung kuning hibrida, jagung ketan (waxy corn), jagung 

kuning lokal (inbreed line), dan jagung ungu terhadap 

kecernaan protein, retensi nitrogen dan energi metabolis pada 

ayam pedaging. 

 Materi penelitian adalah ayam pedaging  Strain Rose 

berjenis kelamin jantan  berumur 6 minggu sebanyak 20 ekor. 
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Bahan penyusun pakan yang dipakai adalah  tepung jagung 

hibrida, jagung ketan (waxy corn), jagung kuning lokal 

(inbreed line), dan jagung ungu yang dicampurkan dengan 

konsentrat dan bekatul dengan rasio 60%:30%:10%. Selama 

proses penelitian masing-masing ayam ditempatkan pada 

kandang individu (individual cages). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah percobaan  menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 

ulangan.  Masing-masing pakan perlakuan tersusun dari 10 % 

bekatul, 30% KBR (konsentrat) dan 60% tepung jagung dari 

varietas yang berbeda dengan keterangan P0 (jagung kuning 

hibrida), P1 (jagung ketan/waxy corn), P2 (jagung kuning 

lokal inbreed line) dan P3 (jagung ungu) serta setiap  unit 

percobaan terdiri dari 1 ekor ayam. Variabel yang diamati 

meliputi nilai kecernaan protein, retensi nitrogen dan energi 

metabolis. Data yang diperoleh diolah dengan bantuan 

program Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis sidik ragam. 

Hasil penelitian dan analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan  pemberian pakan dengan perbedaan varietas jagung 

tidak memberikan hasil  berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

kecernaan protein, dan  retensi nitrogen dengan niai tertinggi 

pada P3. Perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah jumlah 

konsumsi pakan dan kualitas protein pakan yang  tidak jauh 

berbeda. Hasil analisis ragam juga menunjukkan pemberian 

pakan dengan perbedaan varietas jagung tidak memberikan 

hasil  berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai energi metabolis 

dengan hasil terbaik pada  P2. Perlakuan tidak memberikan 

pengaruh nyata karena meskipun kandungan serat kasar 

masing-masing varietas jagung berbeda namun secara 
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keseluruhan nilainya masih cukup rendah. Nilai energi 

metabolis sangat ditentukan oleh kandungan serat kasar serta 

keseimbangan nutrisi dalam pakan. Serat yang tinggi pada 

bahan pakan akan mengabsopsi nutrien, sehingga peluang 

terjadinya penyerapan nutrien oleh usus halus menjadi 

berkurang. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan 

beberapa varietas jagung tidak menghasilkan nilai negatif pada 

ayam pedaging terhadap nilai kecernaan protein, retensi 

nitrogen maupun energi metabolis. Dalam hal ini varietas 

jagung ungu memiliki nilai kecernaan protein dan retensi 

nitrogen terbaik  yaitu (64,71%) dan (2,6 g). Sedangkan 

varietas jagung kuning lokal inbreed line menghasilkan nilai 

energi metabolis yang lebih baik  (3936,40 Kkal/kg) dibanding 

varietas jagung lain.  

Penggunaan beragam varietas jagung sebagai bahan 

pakan ternak diperbolehkan karena tidak menghasilkan nilai 

negatif pada ayam pedaging terhadap nilai kecernaan protein, 

retensi nitrogen maupun energi metabolis.Disaranan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

pemberian beberapa varietas  jagung dalam pakan terhadap 

kualitas karkas yang dihasilkan pada ayam pedaging 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ternak unggas khususnya ayam ras pedaging 

(broiler) merupakan salah satu komoditas yang paling banyak 

diminati oleh para peternak di Indonesia. Berdasarkan Data 

Badan Pusat Statistik (2012), populasi ayam di Indonesia terus 

meningkat dari 1241,24 ekor (tahun 2010) kemudian 1244,41 

ekor (tahun 2011) menjadi 1316,86 ekor (tahun 2012). 

Penyebab populasi ayam di Indonesia yang terus meningkat 

adalah berternak ayam relatif mudah diterima, baik disebabkan 

oleh faktor rasa, tingkat produktifitas tinggi dengan masa 

pemeliharaan relatif singkat (dapat dipanen umur 35-40 hari) 

dan tingkat konsumsi daging ayam yang tinggi (Bambang, 

2000). Jumlah konsumsi daging ayam ras dengan rata-rata per 

kapita di Indonesia berdasarkan data survei ekonomi nasional 

sebesar 3.076 kg (tahun 2009), 3.546 kg (tahun 2010); 4.328 

kg (2011). Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah konsumsi 

pada tahun 2009 - 2011 terus meningkat. Kesenjangan antara 

konsumsi dengan produksi ayam yang meningkat 

menyebabkan peternakan ayam pedaging masih sangat 

prospektif untuk dikembangkan, namun dalam prakteknya 

masih ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam 

usaha peternakan ayam pedaging salah satunya adalah pakan. 

Ketersediaan pakan merupakan hal yang penting 

dalam segi produksi ayam pedaging. Biaya pakan yang dapat 

dikeluarkan untuk menunjang produksi ayam sekitar 60–80 %. 

Penggunaan bahan baku lokal yang murah dan memiliki 

ketersediaan tinggi dengan kualitas baik merupakan solusi 
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alternatif yang dapat menekan biaya pakan akibat dari 

penggunaan bahan impor. Bahan baku lokal sekaligus bahan 

utama dalam pakan ayam yang paling banyak dihasilkan di 

Indonesia adalah jagung. 

Jagung termasuk tanaman pangan atau pakan dengan 

sumber karbohidrat yang baik untuk ayam pedaging, serta 

bahan pakan yang paling banyak digunakan dalam penyusunan 

pakan, namun jenis jagung yang sering digunakan dalam 

penyusunan pakan dan pakan ayam saat ini pada umumnya 

adalah jagung hibrida (Iriany dan Andi, 2007). Padahal, 

beragam varietas jagung yang tumbuh di Indonesia, 

diantaranya jagung kuning lokal seperti Arjuna, Bisma, 

Srikandi Putih, Srikandi Kuning, Anoman serta jagung putih 

Madura, jagung ketan (Waxy corn) dan jenis lainnya (Arifin 

dkk, 2011).  

Setiap varietas jagung memiliki kandungan dan 

kualitas protein yang berbeda berkisar antara 9-13,5 %. 

Perbedaan ini diduga dapat mempengaruhi kecernaan protein 

dan energi yang berlangsung pada ayam jika digunakan dalam 

penyusunan bahan pakan. Oleh karena itu, penelitian 

khususnya yang terkait dengan evaluasi nilai nutrisi beberapa 

varietas jagung perlu dilakukan untuk mengetahui kecernaan 

protein, retensi nitrogen dan energi metabolis pada ayam 

pedaging. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pakan merupakan faktor terpenting dalam 

produktifitas ternak unggas. Salah satu bahan baku utama 

dalam pakan unggas adalah jagung akan tetapi jenis jagung 

yang digunakan adalah jagung hibrida, padahal beragam 

varietas jagung di Indonesia yang belum diketahui kecernaan 
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protein, retansi nitrogen dan energi metabolis, sehingga perlu 

dilakukan evaluasi nilai nutrisi beberapa varietas jagung 

terhadap kecernaan protein, retensi nitrogen, dan energi 

metabolis pada ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai 

nutrisi beberapa varietas jagung terhadap kecernaan protein, 

retensi nitrogen dan energi metabolis pada ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber 

informasi dan kajian ilmiah bagi peneliti maupun peternak 

mengenai evaluasi nilai nutrisi beberapa varietas jagung 

terhadap kecernaan protein, retensi nitrogen dan energi 

metabolis ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Bahan baku utama dalam penyusunan pakan ayam 

adalah jagung. Penggunaan jagung untuk pakan ayam 

pedaging berkisar antara 50–70 % disebabkan oleh jagung 

mengandung karbohidrat sebagai sumber energi tertinggi 

setelah beras. Persentase energi metabolis dalam jagung 

menurut Batal (2002) adalah 3450 Kkal/kg. Oleh karena itu 

penggunaan jagung dalam susunan pakan ayam sampai saat ini 

belum bisa tergantikan sepenuhnya. 

 Varietas jagung yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jagung kuning hibrida, jagung ketan (waxy corn), 

jagung kuning lokal (inbreed line), dan jagung ungu. Jagung 

kuning hibrida merupakan jenis jagung yang paling sering 

digunakan untuk produksi pakan ternak salah satunya dalam 
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susunan pakan ayam (Purwanto, 2010). Varietas jagung 

kuning hibrida yang umum digunakan dalam pakan 

diantaranya Pioner, Bisi dan NK. Jagung ketan (waxy corn) 

termasuk dalam jenis jagung khusus (specialty maize) yang 

didefinisikan sebagai jenis jagung yang memiliki protein mutu 

tinggi (quality protein maize) dan mengandung lebih banyak 

tepung amilopektin (mencapai 99 %) (Roberts, 2010). Hasil 

salah satu penelitian jagung ketan yang diberikan pada sapi 

dapat meningkatkan produksi susu lebih dari 5 % 

dibandingkan pakan yang berasal dari jagung biasa, karena 

jagung ketan lebih mudah dicerna (more digestible) (Arifin 

dan Basuki, 2011). Namun, penambahan jagung ketan dalam 

pakan ayam masih belum banyak digunakan, karena banyak 

faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah produksi 

jagung ketan yang masih rendah sehingga jagung kuning 

hibrida lebih banyak tersedia dan digunakan dalam pakan 

ayam.  Jagung kuning lokal yang umum disebut dengan 

jagung komposit. Jagung kuning yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah inbreed line (galur murni), yaitu jagung 

yang berasal dari persilangan silang antara jagung yang masih 

satu galur atau hasil seleksi terbaik dari galur-galur jagung 

terpilih. Beberapa contoh jagung kuning lokal yaitu Arjuna, 

Bisma, Sukma Raga, Goter, Kretek dan Genjah Mas, Srikandi 

Putih, Srikandi Kuning (Iriany dan Andi, 2007). Jagung ungu 

berasal dari Peru dan Chili (Pedreschi dan Luis, 2007). 

Varietas jagung ini masih belum banyak tumbuh dan dikenal 

oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian 

Komsan dkk (2009), jagung ungu mengandung anthocyanin 

yang dikenal sebagai flavonoid sehingga bersifat sebagai anti-

diabetes. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Galur
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Beberapa varietas jagung tersebut akan digunakan 

sebagai materi dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kecernaan protein pada unggas, khususnya ayam pedaging. 

Percobaan kecernaan pada ayam dapat dilakukan secara in 

vitro dan in vivo. Percobaan in vivo  dilakukan dengan 

menggunakan teknik percobaan untuk mengukur kualitas 

protein melalui pengumpulan ekskreta dengan metode 

konvensional (total collecting method), terdiri dari periode 

pendahuluan selama 3-10 hari dengan tujuan membiasakan 

ternak terhadap pakan dan keadaan lingkungan sekitarnya dan 

menghilangkan sisa-sisa makanan sebelum perlakuan (Church, 

1988). Periode koleksi feses dilakukan selama 3-15 hari, 

dengan waktu koleksi 24 jam (Djunaidi dkk., 1999). Koreksi 

terhadap nitrogen metabolik yang tidak terdapat  di ekskreta 

pada saat percobaan pencernaan menghasilkan kecernaan 

semu (Applegate, 2004). 

Penggunaan jagung ketan (waxy corn) sebagai pakan 

ayam dan pengenalan jagung ungu pada masyarakat Indonesia 

masih sangat jarang dilakukan, begitu juga dengan jagung 

lokal (jagung komposit) yang pada saat ini mulai jarang 

digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jagung kuning 

hibrida cenderung digunakan sebagai pakan oleh produksi 

pakan ternak atau dalam pakan jadi. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian yang dapat mengetahui nilai nutrisi 

jagung dari keempat varietas tersebut terhadap kecernaan 

protein, retensi nitrogen dan energi metabolis pada ayam 

pedaging. 

 

1.6 Hipotesis 

Nilai nutrisi beberapa varietas jagung yang terdiri 

dari jagung kuning hibrida, jagung ketan (waxy corn), jagung 
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kuning lokal, serta jagung ungu memiliki perbedaan kecernaan 

protein, retensi nitrogen, dan energi metabolis pada ayam 

pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Klasifikasi Jagung  

Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu 

siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh 

pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif 

dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. 

Klasifikasi jagung menurut Malti (2011) yaitu: 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Super Divisi  : Spermatophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Liliopsida  

Sub Kelas  : Commelinidae 

Ordo   : Poales 

Famili   : Poaceae  

Genus   : Zea 

Spesies   : Zea mays  

Nama binominal : Zea mays .L  

 

 

2.2. Jagung Kuning Hibrida 

Jagung varietas hibrida merupakan jenis jagung yang 

semakin banyak dibudidayakan di Indonesia. Jagung kuning 

hibrida di Indonesia mulai diteliti pada tahun 1913 dan 

dilanjutkan pada tahun 1950. Galur diekstrak dari varietas 

lokal dan introduksi berumur genjah berdaya hasil masih 

rendah tetapi hasil hibridanya mencapai dua kali lebih tinggi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_semusim
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Poaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Zea
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dari hasil galur murninya. Varietas jagung kuning hibrida di 

Indonesia pertama kali dilepas pada tahun 1983 yang 

dihasilkan oleh PT. BISI, yaitu varietas C-1 yang merupakan 

hibrida silang puncak (topcross hybrid), yaitu persilangan 

antara populasi bersari bebas dengan silang tunggal dari 

Cargill. Hibrida silang tunggal mempunyai potensi hasil yang 

tinggi dengan fenotipe tanaman lebih seragam daripada hibrida 

silang ganda atau silang puncak. (Takdir dkk, 2007) 

Iriany dan Andi (2007) menyatakan bahwa 

penggunaan jagung kuning hibrida memiliki potensi untuk 

meningkatkan produksi jagung nasional karena memiliki 

potensi hasil lebih tinggi dibanding jenis jagung bersari bebas 

sekitar 8 - 13,3 ton/Ha. Varietas hibrida memberikan hasil 

yang lebih tinggi dari bersari bebas karena memiliki gen-gen 

dominan yang favourable (baik) untuk berproduksi tinggi. 

Jagung kuning hibrida dikembangkan berdasarkan gejala 

hybrid vigor atau heterosis dengan menggunakan populasi atau 

generasi F1 sebagai tanaman produksi. Varietas jagung kuning 

hibrida yang ditanam cukup bervariasi. Beberapa varietas 

jagung kuning hibrida yang banyak ditanam diantaranya BISI 

16, NT 10, Prima, Nusantara 1, Pioneer 21, Pioneer 12, dan C-

7. 

Purwanto (2010)menyatakan bahwa jagung kuning 

hibrida mayoritas dimanfaatkan untuk produksi pakan ternak 

dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk produk 

pangan seperti makanan ringan. Beberapa wilayah tertentu 

pemanfaatan jagung kuning hibrida untuk produk pangan saat 

ini masih sangat terbatas dibanding jagung lokal karena 

masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi jagung lokal 

dibanding jagung kuning hibrida.  
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2.3. Jagung Ketan atau Jagung Pulut (Waxy Corn)  

Jagung ketan adalah tanaman yang dapat dipanen 

muda pada umur sekitar 65-70 hari untuk dimanfaatkan 

sebagai jagung rebus, atau dipanen tua umur 80-85 hari untuk 

pemanfaatan lain misalnya tepung maizena. Kandungan 

amilopektin yang tinggi membuat jagung ketan menjadi 

lengket dan pulen ketika direbus (Lehmann, 2007). Jagung 

ketan memiliki endosperm berwarna kusam seperti lilin 

(waxy). Karakter waxy disebabkan adanya gen tunggal waxy 

(wx) bersifat resesif epistasis terletak pada kromosom 

sembilan. Secara fenotif endosperm jagung ketan yang 

berwarna kusam, dapat dibedakan dengan jelas dibandingkan 

jagung jenis lain pada saat kadar air biji 16 % atau kurang dari 

16 %.  

Penelitian yang dilakukan Takdir (2009) 

menyebutkan bahwa identifikasi amilum jagung ketan dapat 

dilakukan dengan cara mencelupkan jagung ke dalam larutan 

kalium yodida (KI2) atau yang dikenal sebagai larutan yodium. 

Reaksi yang tampak adalah timbul warna merah kecoklatan 

pada bagian dalam biji. Sama halnya dengan tepung sari 

jagung ketan ketika dicelupkan pada larutan yodium 

menunjukkan reaksi warna merah kecoklatan, sedangkan pada 

jagung bukan pulut menunjukkan reaksi warna biru sampai 

hitam. Jagung ketan termasuk dalam tanaman penghasil pati 

yang kandungan patinya tinggi sehingga memberi peluang 

yang lebih baik untuk digunakan sebagai sumber energi dalam 

pakan ayam. 

 

2.4. Jagung Kuning Lokal (Inbreed Line) 

Jagung kuning lokal (komposit) di Indonesia terdiri 

dari beberapa macam yaitu Arjuna, Bisma, Sukma Raga, 
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Goter, Kretek dan Genjah Mas, Srikandi Putih, Srikandi 

Kuning. Berdasarkan jurnal penelitian Alam dan Nurhaeni 

(2008) komposisi kimia jagung varietas lokal kuning yang 

diperoleh dari Kecamatan Palolo Kabupaten Donggala 

mengandung pati sebesar 88,22% dengan kadar amilosa 

59,83% lebih tinggi jika dibandingkan ketiga vareitas lainnya 

(biji jagung varietas N 35, jagung ketan, srikandi kuning). 

Keragaman komposisi kimia jagung dipengaruhi oleh faktor 

genetik maupun lingkungan.  

Tabel 1. Komposisi Kimia dari Berbagai Tepung Jagung 

Varietas 

Jagung 

Abu 

(%) 

Protein 

(%) 

SK 

(%) 

Lemak 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Srikandi 

Putih *
) 

1.81 9.99 2.99 5.05 73.07 

Srikandi 

Kuning *
) 

1.85 9.95 2.97 5.10 72.07 

Anoman *
) 1.89 9.71 2.05 4.56 73.77 

Lokal 

Pulut *
) 

1.99 9.11 3.02 4.97 72.81 

Lokal non 

Pulut *
) 

2.01 8.78 3.12 4.92 74.20 

Bisi 2 **
) 1.00 8.40 2.20 3.60 75.10 

Sumber: *) Suarni dan Firmansyah (2005)  **) 

Suharyono et al., (2005) 

 

2.5. Jagung Ungu 

Jagung ungu termasuk tanaman yang berasal dari 

Peru dan banyak tumbuh di Chili (Pedreschi dan Luis, 2007). 

Jagung ini belum banyak tumbuh dan ditanam di Indonesia 

sehingga masih belum dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilaporkan oleh Komsan (2009), jagung 
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ungu mengandung anthocyanin yang dikenal sebagai 

flavonoid. Senyawa ini dilaporkan bersifat sebagai anti-

diabetes dan efektif menurunkan tekanan darah serta 

mengurangi pembekuan darah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Tatakul dkk (2010) 

mengenai pemberian jagung ungu pada ayam pedaging dapat 

meningkatkan berat jantung sehingga dapat dikatakan bahwa 

kandungan anthocyanin jagung ungu sangat baik untuk 

kesehatan jantung.   

 

2.6. Kecernaan Protein 

Protein merupakan komponen yang besar dari tubuh, 

dan tidak dapat diganti oleh zat hidrat arang maupun lemak 

karena kandungan nitrogennya sehingga protein harus ada 

dalam makanan untuk kelangsungan hidup dan produksi 

(Longo, 2004). Kebutuhan protein ayam dapat terpenuhi 

apabila kecernaan bahan pakan dapat berjalan secara efisien. 

Warih (2004) menyatakan kecernaan adalah proses perubahan 

pakan ke dalam bentuk yang dapat diabsorbsi dari dalam 

saluran pencernaan melalui jaringan tubuh, terutama adalah 

usus. Hasil dari pengukuran kecernaan akan diketahui dengan 

melihat selisih antara jumlah nutrien yang dimakan dan jumlah 

nutrien yang dikeluarkan dalam feses. Zat makanan yang 

terdapat dalam feses inilah yang diasumsikan sebagai nilai 

yang dicerna dan diserap (Hinton, 2000). 

Adedokun dkk (2007) menyebutkan kecernaan 

bahan pakan dapat dipengaruhi oleh macam bahan pakan yang 

digunakan dalam pakan, kadar zat dalam pakan, level 

pemberian pakan dan cara penyediaan pakan. Batal (2002) 

menambahkan, kecernaan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah umur, bentuk fisik dari bahan pakan, 
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suhu, laju perjalananan pakan melalui alat pencernaan, 

komposisi pakan dan perbandingan zat pakan. 

Kualitas protein dapat diketahui dengan percobaan 

yang meliputi pengumpulan ekskreta dengan metode 

konvensional (total collecting methode), yang terdiri dari 

periode pendahuluan selama 3-10 hari dengan tujuan 

membiasakan ternak pada pakan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya dan menghilangkan sisa-sisa makanan sebelum 

perlakuan (Church, 1988). Sedangkan periode koleksi feses 

dilakukan selama 3-15 hari, dengan waktu koleksi 24 jam 

(Djunaidi dkk., 1999). 

Daya cerna dapat didefinisikan sebagai jumlah zat 

pakan yang tidak ditemukan dalam feces dan diasumsikan 

sebagai zat makanan yang diserap oleh tubuh. Nilai daya cerna 

ini disebut kecernaan semu (Winedar, 2006). 

Kecernaan protein semu menurut Mc Donald et al., 

(1994) dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
proteinKonsumsi

ekskretaoteinPrproteinKonsumsi
(%)proteinKecernaan




 

Keterangan: 

Konsumsi protein  = (konsumsi pakan %BK) x 

%PK dalam pakan 

Protein ekskreta  = (berat ekskreta %BK) x %PK 

dalam ekskreta 

BK   = Bahan Kering 

PK    = Protein Kasar 

 

2.7. Retensi Nitrogen 

Retensi nitrogen dan energi metabolis merupakan 

salah satu metode untuk menilai kualitas protein dan 
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kandungan energi pakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mengukur konsumsi nitrogen dan energi dikurangi 

pengeluaran nitrogen dan energi dalam feces dan urine, 

sehingga diketahui jumlah nitrogen dan energi yang tertinggal 

dalam tubuh. (Lessom dan Summers, 2001) 

Nitrogen yang diretensi merupakan bagian nitrogen 

dari makanan yang tidak diekskresikan dalam feses dan urin. 

Nitrogen yang dimaksud adalah nitrogen yang berasal dari 

protein pakan sehingga retensi nitrogen dapat digunakan untuk 

menilai protein pakan.  

Nilai retensi nitrogen berbeda untuk setiap jenis 

ternak, umur dan faktor genetik (Huang dkk, 2005). 

Banyaknya nitrogen yang diretensi dalam tubuh ternak akan 

mengakibatkan ekskreta mengandung sedikit nitrogen urin dan 

energi dibandingkan dengan ternak yang tidak meretensi 

nitrogen.  

Retensi nitrogen pada unggas menurut Sibbald dan 

Wolynetz (1984) dapat dihitung dengan rumus :  

 

 Retensi Nitrogen (g) = Konsumsi N – (Ekskresi N – N  

       endogenus)  

Keterangan:   

Konsumsi 

nitrogen 

= total konsumsi pakan x % kadar 

nitrogen pakan. 

Ekskresi 

nitrogen 

= total ekskreta x % kadar nitrogen 

ekskreta. 

Nitrogen 

endogenus 

= total ekskreta endogenus x % 

kadar nitrogen ekskreta 

endogenus. 
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Berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh 

Scott (1982), rumus retensi nitrogen (%)   juga dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

)/(

%100)}/()/({)/(

ekorgkonsumsiN

xekorgendogenusNekorgekskretaNekorgkonsumsiN 

 

Keterangan : 

N konsumsi = Bahan kering pakan yang dikonsumsi x  

   nitrogen (100%) pakan. 

N ekskreta = Jumlah bahan kering ekskreta x nitrogen  

   (%) ekskreta. 

N endogenous = Jumlah bahan kering ekskresi endogenous x  

   nitrogen (%) endogenus. 

 

Kadar protein dalam tubuh hewan dapat diketahui 

dengan pengukuran retensi nitrogen (Kartikasari dkk, 2001). 

Nitrogen yang diretensi dapat dihitung dari selisih antara 

nitrogen yang masuk dengan nitrogen yang keluar bersama 

feses dan urin. Retensi nitrogen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

 

1. Jumlah Konsumsi Pakan 

Semakin tinggi konsumsi pakan, maka retensi 

nitrogen juga akan semakin tinggi. Menurut Lippens dkk 

(2002) bahwa meningkatnya konsumsi pakan akan 

memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meretensi lebih 

banyak makanan sehingga kebutuhan protein untuk 

pertumbuhan terpenuhi. Jumlah konsumsi yang diterima ayam 

sangat dipengaruhi oleh kandungan energi metabolis dalam 
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pakan, besarnya ayam, suhu, dan iklim setempat, dan serat 

kasar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2006) 

menunjukkan bahwa konsumsi pakan broiler berumur 5 

minggu pada suhu 24ºC sebesar 1918 g/ekor, sementara pada 

suhu 32ºC konsumsi pakan sebesar 1667 g/ekor. Konsumsi 

pakan broiler strain CP 707 yang dipelihara pada suhu nyaman 

pada umur 5 minggu adalah 2967 g/ekor.  

2. Konsumsi Protein 

Evaluasi kualitas protein berdasarkan retensi 

nitrogen dapat diperoleh dari konsumsi protein. Retensi 

nitrogen nyata meningkat dengan meningkatnya protein dalam 

pakan, tetapi lingkungan tidak berpengaruh (Lessom dan 

Summers, 2001). Nilai retensi yang tinggi biasanya berasal 

dari ayam yang sehat.  

3. Kualitas Protein 

Protein di dalam makanan sangat penting untuk 

menunjang pertumbuhan dan perbaikan jaringan-jaringan yang 

rusak pada ternak yang mengkonsumsinya. Hasil penelitian 

yang dilaporkan oleh Malomo dkk (2013) bahwa efisiensi 

penggunaan protein sangat berpengaruh pada hasil retensi 

nitrogen. Hasil akan negatif apabila nitrogen yang dikeluarkan 

melebihi konsumsi nitrogen, sebaliknya retensi nitrogen akan 

positif apabila nitrogen yang dikonsumsi melebihi nitrogen 

yang dikeluarkan melalui ekskreta. Hal ini menunjukkan 

pentingnya energi yang cukup dalam pakan jika ayam 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas protein berdasarkan 

keseimbangan protein. 
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2.8. Energi Metabolis  

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan pakan adalah kandungan energi. Energi sangat 

mempengaruhi hewan ternak untuk menghasilkan produksi. 

Aplikasi nilai energi metabolis dari bahan-bahan pakan dapat 

dilakukan pada penyusunan pakan unggas. Penentuan nilai 

kandungan energi metabolis suatu pakan dapat ditentukan 

melalui selisih antara banyaknya energi bruto ekskreta yang 

dikeluarkan ayam pedaging dengan energi bruto pakan yang 

dikonsumsi. Penggunaan energi dalam bahan pakan  seperti 

gross energy, energi dapat dicerna, energi metabolis dan 

energi neto tidak seluruhnya digunakan oleh tubuh ayam 

(Pishnamazi dkk, 2005). 

Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi 

kebutuhan energinya dan akan berhenti makan apabila 

kebutuhan energi telah terpenuhi. Namun, energi dalam pakan 

tidak dapat dipergunakan seluruhnya oleh ayam, karena 

sebagian akan dibuang melalui ekskreta. Penyusunan pakan 

untuk unggas terutama ayam sebaiknya didasarkan pada 

perhitungan energinya. Tingkat energi dalam pakan 

menentukan banyaknya makanan yang dikonsumsi. Konsumsi 

pakan umumnya meningkat jika pakan yang diberikan 

mengandung nilai energi yang rendah (Lessom dan Summers, 

2001). 
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Energi Bruto (gross energy) dalam Pakan yang Dikonsumsi 

 

 

Energi dalam ekskreta     Energi dapat dicerna 

 

 

Energi dalam Urine  Energi Metabolis  

 

   

  Panas dari metabolisme zat-zat makanan  Energi neto (produktif) 

 

Untuk hidup pokok     Untuk produksi 

a. Metabolisme basal      a. Pertumbuhan  

b. Aktivitas        b. Lemak 

c. Mengatur Panas Badan      c. Telur 

d. Energi untuk Mengatur Badan Tetap Nyaman   d. Bulu 

 

Gambar 1. Skema penggunaan dan distribusi energi pada unggas (Wahju,1997)
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Penelitian yang dilakukan oleh Pesti  dkk (2005) 

menunjukan konsumsi energi pada ayam adalah 640 

Kkal/ekor/hari dengan konsumsi pakan ayam umur enam 

minggu adalah 120 g/ekor/hari. Data tersebut lebih  

rendah/tinggi dari konsumsi pakan dan konsumsi energi 

menurut NRC (1994) yaitu 163 g/ekor/hari dan 522 

Kkal/ekor/hari. 

Sibbald dan Wolynetz (1984) menyebutkan energi 

metabolis dapat dinyatakan dengan empat perubah, yaitu 

energi metabolis semu (EMS), energi metabolis murni 

(EMM), energi metabolis semu terkoreksi nitrogen (EMSn) 

dan energi metabolis murni terkoreksi nitrogen (EMMn). 

Sibbald (1982) mengatakan, energi metabolis semu (EMS) 

merupakan perbedaan antara energi pakan dengan energi feses 

dan urin, dimana pada unggas feses dan urin bercampur 

menjadi satu dan disebut ekskreta. Energi metabolis semu 

terkoreksi nitrogen (EMSn) biasanya paling banyak digunakan 

untuk memperkirakan nilai energi metabolis. EMSn berbeda 

dengan EMS karena EMSn telah dikoreksi oleh retensi 

nitrogen (RN) dimana RN bisa bernilai positif ataunegatif. 

Energi metabolis murni (EMM) merupakan EM yang 

dikoreksi dengan energi endogenous. Energi metabolis murni 

terkoreksi nitrogen (EMMn) memiliki hubungan yang sama 

dengan EMM seperti halnya EMSn terhadap EMS.  

Achmanu (1997) menyebutkan energi metabolis 

dibagi menjadi dua bentuk yaitu Apparent Metabolizable 

energy (AME) dan True Metabolizable Energy (TME). Nilai 

AME berasal dari jumlah energi bruto bahan yang dimakan 

dikurangi dengan jumlah energi dari feses dan urine yang 

dikeluarkan serta energi yang hilang dalam bentuk gas. Energi 
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yang hilang dalam bentuk gas pada ternak unggas kecil sekali 

sehingga diabaikan nilainya.  

Menurut Scott et.al., (1982) energi metabolis (EM, 

Kkal/kg) dapat dihitung dengan susunan rumus sebagai 

berikut: 

Intake

EkskretaGE-IntakeGE
AME  

Keterangan:  

AME  = Energi metabolis semu (Kkal/kg) 

GE Intake = gross energy pakan yang dikonsumsi  

   (Kkal/kg) 

GE Ekskreta = gross energy dalam ekskreta (Kkal/kg) 

Intake  = pakan yang dikonsumsi 

 

 

Pengukuran AMEn dengan metode Farrel (1978) dapat 

dihitung dengan rumus: 

NtensiRex73,8
Intake

EkskretaGE-IntakeGE
AMEN 

 

Keterangan: 

AMEn  = Energi metabolis semu terkoreksi N  

               (Kkal/kg) 

GE Intake = gross energy pakan yang dikonsumsi  

      (Kkal/kg) 

GE Ekskreta = gross energy dalam ekskreta (Kkal/kg) 

Retensi N = N pakan – N ekskreta 

Intake  = pakan yang dikonsumsi 

 

Energi dalam feses dan urine tidak seluruhnya 

berasal dari bahan yang dikonsumsi pada waktu itu, tetapi 
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sebagian berasal dari tubuh. Bahan-bahan tersebut adalah 

reruntuhan sel-sel epitel mukosa usus, sisa garam empedu 

yang tidak terserap kembali, getah lambung, dan sisa proses 

katabolisme dalam sel jaringan.Bahan-bahan tersebut juga 

mengandung energi yang disebut energi endogen. Oleh karena 

itu True Metabolizable Energy (TME) dapat diketahui dari 

energi metabolis yang telah dikurangi energi endogen dalam 

feses dan urine.  

Daya cerna suatu bahan pakan dipengaruhi oleh 

kandungan serat kasar, keseimbangan zat-zat makanan dan 

faktor ternak yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai 

energi metabolis suatu bahan pakan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Dozier dkk. (2005) bahwa nilai energi metabolis 

yang rendah dapat dipengaruhi oleh daya cerna yang rendah 

terhadap suatu bahan pakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Lilin Mas Blok 

A No.14, Dusun Areng-areng, Batu. Analisis proksimat bahan 

pakan dan gross energy dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 15-30 April 

2013. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari PT. Wonokoyo Strain Rose umur enam minggu 

sebanyak 20 ekor jantan. Data koefesien keragaman bobot 

badan ayam yang digunakan tertera pada Lampiran 3. Masing-

masing ayam ditempatkan pada kandang individu (individual 

cages) yang terdiri dari 20 unit kandang. 

 

3.2.2 Kandang dan Perlengkapan 

Kandang yang digunakan untuk pengukuran energi 

metabolis dan kecernaan protein ayam adalah kandang 

metabolis dengan ukuran 33 x 40 x 50 cm. Perlengkapan 

terdiri dari tempat pakan, tempat minum dan tempat 

penampungan ekskreta dilengkapi dengan plastik yang 

sebelumnya ditimbang. Kandang dilengkapi dengan lampu 

pijar 25 watt yang digunakan sebagai penerangan dimalam 

hari. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Timbangan digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,1 g 

yang digunakan untuk menimbang pakan dan menimbang 

ayam ayam pedaging. 

2. Termometer dan higrometer untuk mengukur suhu dan 

kelembaban. 

3. Peralatan kebersihan yaitu sapu, lap, ember 

4. Peralatan pada saat melakukan disenfektan yaitu larutan 

disenfektan dan penyemprot. 

Data mengenai suhu kandang pada saat penelitian secara 

lengkap tertera pada Lampiran 2. 

 

3.2.3 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

terdiri dari 4 varietas jagung seperti yang tertera pada Gambar 

3.  

 

 
 

 
 

Gambar 3. Jagung yang digunakan dalam penelitian 

Keterangan: 

A = Jagung Ketan 

B = Jagung Kuning Lokal 

C = Jagung Hibrida 

D = Jagung Ungu 

 

*Harga tiap jagung dalam bentuk 

kering Rp 3.500/kg, sedangkan 

dalam bentuk segar Rp 4000-

7000/kg 
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Masing-masing jagung dikeringkan terlebih dahulu sehingga menjadi tepung kemudian 

dicampur dengan KBR (konsentrat broiler) dan bekatul. Kandungan zat makanan beberapa varietas 

jagung masing – masing terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Beberapa Varietas Jagung 

 

 

Kode 

Bahan 

BK 

(%) 

Abu 

(%) 

PK* 

(%) 

Nit. 

(%) 

SK* 

(%) 

LK* 

(%) 

GE* 

(Kkal/kg) 

Kerapatan Jenis 

(gr/L) 

Pipilan Tepung 

HBR 
1) 

86.87 1.37 8.40 1.34 2.04 4.47 4386.87 608.50 857.50 

WXC 
2) 

88.59 1.11 10.03 1.61 2.11 5.13 4662.27 648.00 870.40 

IBR 
3) 

79.79 0.81 9.33 1.49 1.22 2.84 4507.19 643.20 892.20 

UU 
4) 

88.35 1.58 8.43 1.35 1.79 4.70 4050.50 670.00 867.70 
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Keterangan: 

1) Jagung Kuning Hibrida 

2) Jagung Ketan (waxy corn) 

3) Jagung Kuning Lokal (inbreed line) 

4) Jagung Ungu 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan 

Perlakuan 

 

BK 

(%) 

PK* 

(%) 

SK* 

(%) 
GE* 

(Kkal/kg) 

P0 0,86 18,09 3,03 4376,30 

P1 0,86 18,79 3,17 4073,24 

P2 0,86 18,85 2,63 4396,94 

P3 0,83 18,35 2,99 4193,22 

 

Keterangan:  

P0 = Pakan KBR + bekatul + tepung jagung kuning hibrida (dari pasar) 

P1 = Pakan KBR + bekatul + tepung jagung ketan (waxy corn) 
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P2 = Pakan KBR + bekatul +  tepung jagung kuning lokal  

  (inbreed line) 

P3 = Pakan KBR + bekatul +  tepung jagung ungu 

 

*) Berdasarkan 100% bahan kering 

Sumber : Hasil Analisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. (2013) 

 

3.2.4 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrat (KBR), bekatul, tepung jagung kuning hibrida, 

tepung jagung ketan (waxy corn), tepung jagung kuning lokal 

(inbreed line), dan jagung ungu. Perbandingan penggunaan 

jagung, konsentrat dan bekatul dalam susunan pakan masing-

masing adalah 60:30:10%. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan di lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) terdiri dari empat perlakuan yaitu P0 (jagung 

kuning hibrida dari pasar), P1 (jagung ketan/waxy corn), P2 

(jagung kuning lokal inbreed line) dan P3 (jagung ungu). 

Masing-masing perlakuan diulang 5 kali (4 x 5) sehingga 

terdapat 20 unit percobaan. Setiap 1 unit percobaan terdiri dari 

1 ekor ayam. 

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan pakan perlakuan dengan jagung yang 

berbeda varietas. 
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a. Pembuatan tepung jagung 

Masing-masing varietas jagung yang belum terpisah dengan 

tongkol dijemur terlebih dahulu dibawah sinar matahari 

selama lima hari sampai kering (kadar air 14-15%). Biji 

jagung dipisahkan dengan tongkolnya dan kembali dijemur 

selama dua hari. Biji jagung kering dihancurkan dengan 

grinding menjadi tepung. Tiap varietas tepung jagung 

dianalisa proximat serta analisa gross energi. 

 

b. Pembuatan pakan pellet 

Mencampur bahan dengan 10 % bekatul, 30% KBR 

(konsentrat) dan 60% tepung jagung dengan varietas yang 

berbeda pada tiap perlakuan. Bahan yang telah tercampur 

ditambah air hangat suhu 35 ºC dan dibentuk menjadi pellet 

menggunakan pellet machine, kemudian dijemur di bawah 

panas matahari selama 2-3 hari. 

2. Tahapan penentuan kecernaan protein, retensi nitrogen, dan 

energi metabolis.  

Penelitian menggunakan ayam pedaging umur 6 

minggu dipelihara dikandang metabolis. Pelaksanaannya, 

ayam diadaptasikan selama 1 minggu. Koleksi ekskreta 

dilakukan selama 3 hari berturut – turut dan dibersihkan dari 

rontokan bulu. Setelah terkumpul, ditambahkan H2SO4 0,3N 

untuk mengikat nitrogen. Pengeringan ekskreta dilaksanakan 

dengan memanfaatkan sinar matahari selama 1 hari 

selanjutnya dimasukkan ke oven 60 ºC selama 24 jam dan 

ditimbang. Ekskreta hasil penampungan selama 3 hari 

dikomposit untuk tiap ulangan setelah itu digiling dan siap 

untuk dianalisis kandungan bahan kering (BK), gross energy, 

protein kasar, dan nitrogen. Gross energy dianalisis dengan 

adiabatik Bomb Calorimeter, sedangkan kandungan protein 
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kasar dianalisis dengan metode Kjeldahl. Hasil analisa yang 

diperoleh dihitung menggunakan rumus seperti yang tertera 

pada Halaman 18 untuk menetukan kecernaan protein, retensi 

nitrogen dan energi metabolis. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

1. Kecernaan Protein, ditentukan dengan menggunakan 

persamaan menurut Mc Donald et al. (1994) yaitu: 

 

%100x
protein Konsumsi

ekskretaProtein -protein   Konsumsi
 Protein(%) Kecernaan 

 

Keterangan:    

Konsumsi    

protein 

= (konsumsi pakan %BK) x %PK 

dalam pakan 

Protein ekskreta = (berat ekskreta %BK) x %PK 

dalam ekskreta 

PK = Protein Kasar 

BK = Bahan Kering 

 

2. Retensi Nitrogen, pada unggas dapat dihitung dengan 

rumus (Sibbald et al., 1984) :  

 

Retensi Nitrogen (g)  = KP x NP – BE x NE 

 

Keterangan :  

KP  = konsumsi pakan  

NP  = nitrogen pakan 

BE = berat ekskreta 

NE = nitrogen ekskreta 
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3. Energi Metabolis, ditentukan dengan mengunakan 

persamaan menurut Farrel (1978) yaitu: 

BK

100
x

A

D)  x  (C  -  B)(A  x  
  (Kkal/kg)  ME   

  

Keterangan: 

A   = Konsumsi pakan 

B   = Energi bruto (GE) dari pakan 

C   = Jumlah ekskreta 

D   = Energi bruto(GE) dari ekskreta 

BK  = Kandungan bahan kering 

 

Pengukuran AMEn dengan metode Farrel (1978) dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

ntensiRex73,8
Intake

EkskretaGEIntakeGE
AMEn 




 

 

Keterangan: 

AMEn  = Energi metabolis semu terkoreksi N  

   (Kkal/kg) 

GE Intake = gross energy pakan yang    

  dikonsumsi (Kkal/kg) 

GE Ekskreta = gross energy dalam ekskreta 

  (Kkal/kg) 

Retensi n  = nitrogen pakan – nitrogen ekskreta 

Intake  = pakan yang dikonsumsi 
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3.5 Analisa Statistik 

Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan analisis 

varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari empat perlakuan dan lima kali ulangan. Apabila 

terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Duncan’s (Yitnusumarto, 1993). 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu 

jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk dan 

pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, 

dan ekspresi karakter atau kombinasi genotype 

yang dapat membedakan dengan jenis atau spesies 

yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat 

yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 

mengalami pertumbuhan. 

2. Kecernaan adalah zat-zat makanan dari konsumsi 

pakan yang tidak diekskresikan ke dalam ekskreta, 

selisih antara zat makanan yang dikonsumsi 

dengan yang dieksresikan dalam ekskreta 

merupakan jumlah zat makanan yang dapat 

dicerna. 

3. Protein adalah senyawa organik kompleks 

berbobot molekul tinggi yang 

merupakan polimer dari monomer-monomer asam 

amino yang dihubungkan satu sama lain 

dengan ikatan peptida.  

4. Retensi nitrogen adalah sejumlah nitrogen dalam 

protein pakan yang masuk ke dalam tubuh 

kemudian diserap dan digunakan oleh ternak. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
http://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_peptida
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5. Energi metabolis pakan adalah selisih antara 

banyaknya energi bruto ekskreta yang dikeluarkan 

ayam pedaging dengan energi bruto pakan yang 

dikonsumsi. 

6. Inbreed line (galur murni) adalah jagung yang 

berasal dari perkawinan silang antara jagung yang 

masih satu galur atau hasil seleksi terbaik dari 

galur-galur jagung terpilih. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Galur
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Gambar 2. Alur penelitian 

 

Tiap varietas jagung memiliki 

nilai yang berbeda 

 

Pemeliharaan ayam 

pedaging  

 

Pakan 

 

Pencampuran bahan: 

bekatul (10%) + konsentrat (30%) + tepung jagung tiap 

perlakuan berbeda varietas (60%) + air (± 35 ºC) 

 

Evaluasi nilai nutrisi 

 

Kecernaan 

Protein 

 

Pencetakan dan penjemuran pellet 

2-3 hari 

 

Retensi 

Nitrogen 

 

Energi 

Metabolis 

 

Adaptasi selama 1 minggu, perlakuan 

selama 3 hari 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian meliputi: Kecernan Protein 

(KcPK, %), Retensi Nitrogen (Retensi N, g) dan Energi 

Metabolis (EM, kkal/kg) dan Energi Metabolis terkoreksi N 

(EMn, kkal/kg) ditampilkan pada Tabel 4 

Tabel 4 . Rataan nilai KcPK, EM, dan EMn setiap perlakuan 

dengan varietas jagung yang berbeda 

 

 

Keterangan:  

P0 = Jagung kuning hibrida (dari pasar) 

P1 = Jagung ketan (waxy corn) 

P2 = Jagung kuning lokal (inbreed line) 

P3 = Jagung ungu 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecernaan Protein 

Semu (KcPK) 

Penentuan nilai kecernaan protein dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya jenis bahan pakan yang 

digunakan dalam pakan, kandungan nutrisinya dan cara 

Perlakuan 
KcPK Retensi N EM EMn 

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

P0 64,37±16,25 2,16±0,90 3942,90±435,38 3924,04±428,01 

P1 60,17±18,57 2,17±0,78 3523,91±472,45 3504,94±469,03 

P2 59,00±14,64 2,44±0,70 3947,63±368,47 3936,40±362,09 

P3 64,71±13,37 2,60±0,54 3946,36±243,95 3923,63±240,11 
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menyediakan pakan. Hasil analisa statistik menunjukkan 

bahwa pemberian pakan dengan perbedaan varietas jagung 

terhadap kecernaan protein (KcPK) tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. 

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai kecernaan protein 

(KcPK) selama penelitian dari tertinggi ke rendah secara 

berurutan yaitu P3 (64,71%), P0 (64,37%), P1 (60,17%), dan P2 

(59,00%). Hal ini dapat disebabkan oleh setiap varietas jagung 

memiliki sifat genetik dan kandungan nutrisi yang sedikit 

berbeda sehingga mempengaruhi perbedaan komposisi kimia 

atau nilai nutrisinya. Baye dkk (2006) yang menyatakan 

bahwa tanaman dengan sifat genetik yang berbeda memiliki 

adaptasi lingkungan yang berbeda pula sehingga berakibat 

pada perbedaan laju dan produk metabolisme yang dihasilkan. 

Perbedaan komposisi kimia pati tiap varietas jagung yang di 

subtitusikan dalam pakan dapat mempengaruhi tingkat 

kecernaan yang beragam. Perlakuan P3 (jagung ungu) memiliki 

hasil tertinggi diduga karena memliki serat kasar yang rendah 

(Tabel 2). Sejalan dengan penelitian Roberts (2010) yang 

menyatakan bahwa daya cerna dipengaruhi kandungan serat 

kasar dan keseimbangan makanan. Serat kasar yang rendah 

dapat mempermudah dalam proses pencernaan.  

Jagung memiliki kelemahan pada kecernaan protein. 

Hal ini disebabkan oleh jagung memiliki zat anti nutrisi berupa 

asam fitat (Baruah dkk, 2004), sehingga membentuk kompleks 

dengan protein dan asam amino. Akibat dari komplek yang 

terbentuk akan mengurangi kecernaan protein (Ravindran 

2000). Keseluruhan hasil kecernaan protein pada penelitian ini 

dinilai lebih rendah daripada standar kecernaan protein yaitu 

65-70%.  
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Dugaan lain yang menyebabkan hasil kecernaan 

yang rendah pada penelitian ini adalah suhu yang jauh dari 

nyaman bagi ayam. Rata-rata suhu lingkungan pada pagi, 

siang, dan sore selama penelitian adalah 21,4; 30,00 dan 26,17 

ºC (Lampiran 2).  Sedangkan menurut Rook dan Thomas 

(1983) disitasi dari Anggarayono dkk (2008), suhu yang 

nyaman adalah berkisar antara 18 – 22 ºC. Sejalan dengan 

Miles (2001) menyatakan bahwa dampak cekaman panas dari 

suhu lingkungan dapat menurunkan efisiensi terhadap proses 

pencernaan, absorpsi, dan transport nutrient. Saat ayam 

mengalami cekaman panas, aktivitas enzim-enzim pencernaan 

akan menurun sehingga sekresi enzim saluran pencernaan 

menjadi rendah (Sklan, 2001).  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Retensi Nitrogen 

Nilai retensi nitrogen digunakan untuk mengetahui 

nilai kualitas pakan yang diberikan. Retensi nitrogen melalui 

selisih antara nilai konsumsi nitrogen dengan nilai nitrogen 

yang dieksresikan sehingga dapat diketahui jumlah nitrogen 

yang tertinggal dapat diketahui dalam tubuh. Apabila nitrogen 

yang dikonsumsi lebih besar daripada nitrogen yang 

diekskresikan maka nilai retensi nitrogen posistif, sedangkan 

retensi nitrogen negatif apabila nitrogen yang dikonsumsi 

lebih kecil daripada nitrogen yang diekskresikan. Tabel 4 

menunjukkan bahwa hasil retensi nitrogen adalah bernilai 

positif. Nilai tiap perlakuan berturut-turut adalah P0 (2,1)
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, P1 (2,17 g), P2 (2,44 g), dan P3 (2,6 g). Pengaruh pemberian pakan dengan perbedaan varietas jagung 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap retensi nitrogen. Nilai tertinggi terdapat pada pakan perlakuan 

menggunakan jagung ungu yaitu P3 (2,6 g).  

Pishnamazi dkk (2005) menyatakan bahwa nilai kecernaan dipengaruhi oleh kandungan dan 

kualitas bahan pakan selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi retensi nitrogen diantaranya 

adalah jumlah konsumsi pakan, konsumsi protein. Rataan konsumsi protein selama penelitian 

ditunjukkan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Konsumsi Protein dan Konsumsi Energi pada Ayam Pedaging Umur Enam Minggu 

 

Perlakuan 

 

Konsumsi pakan 

(gram/ekor/hari) 

PK 

pakan 

(%) 

Konsumsi  

Protein 

(g/ekor/hari) 

GE pakan 

(Kkal/kg/ekor/hari) 

Konsumsi energi 

(Kkal/kg/ekor/hari) 

P0 103,60±18,44 18,09 18,74 4376,30 453,38 

P1 111,60±27,87 18,79 20,97 4073,24 454,57 

P2 111,50±9,41 18,85 21,01 4396,94 490,26 

P3 119,79±4,94 18,35 21,98 4193,22 502,32 

 

Sumber: Data Primer (2013) 
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Hasil penelitian tentang pemberian pakan dengan 

perbedaan varietas jagung terhadap konsumsi pakan 

(Lampiran 4.) menunjukkan bahwa perlakuan yang berbeda 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). Angka 

dekriptif yang disajikan pada Tabel 6. bahwa perlakuan P3 

(jagung ungu) memiliki nilai konsumsi pakan dan konsumsi 

protein konsumsi tertinggi, sedangkan nilai terendah pada 

perlakuan P0 (jagung hibrida/ kontrol).  

Berdasarkan pengamatan di lapangan selama 

penelitian, ayam pada perlakuan P3 (jagung ungu) memiliki 

tingkat konsumsi paling tinggi. Hal ini dikarenakan oleh salah 

satu faktor yaitu sifat fisik dari pakan (NRC, 1994). Jagung 

ungu memiliki sifat fisik dengan kerapatan jenis paling tinggi 

dibandingkan dengan jagung lain seperti yang tertunjuk pada 

Tabel 2. Nilai kerapatan jenis pada jagung ungu dapat 

mempengaruhi berat jenis dan kerapatan tumpukan serta 

pemadatan bahan pakan. Nilai kerapatan yang tinggi 

dipengaruhi oleh ukuran partikel jagung ungu lebih kecil dan 

lebih halus sehingga dapat lebih memenuhi ruang pada 

tembolok ayam (Amerah dkk, 2007). Oleh karena itu, 

tembolok ayam dengan perlakuan jagung ungu dapat 

menampung pakan lebih banyak atau berarti konsumsi pakan 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan jagung yang lain. 

Sesuai dengan hasil konsumsi pakan tertinggi adalah P3 

(119,79 g/ekor) maka hasil nilai retensi nitrogen yang tertinggi 

juga terdapat pada perlakuan P3 yaitu 2,6 g (Tabel 4).  

Retensi nitrogen juga dipengaruhi oleh kandungan 

dan kualitas protein dalam pakan (Winedar, 2006). Seperti 

yang tertunjuk pada Lampiran 2. bahwa kualitas protein yang 

terkandung pada jagung ungu (P3) dinilai cukup baik sehingga 

menghasilkan nilai kecernaan protein yang tertinggi. Hal ini 
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dipengaruhi oleh kualitas zat bahan pakan yang baik dapat 

meningkatkan proses absorbsi sehingga mempercepat rate of 

passage (Mateos et al., 1982). 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Energi Metabolis 

Hasil dari perhitungan ANOVA (Analysis of 

Variance), dapat diketahui bahwa pemberian pakan dengan 

varietas jagung yang berbeda berpengaruh tidak nyata 

terhadap nilai Energi Metabolis (EM). Berdasarkan hasil 

penelitian pengaruh pemberian pakan dengan perbedaan 

varietas jagung terhadap EM pada Lampiran 4 menunjukkan 

bahwa perlakuan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05). Angka dekriptif yang disajikan pada Tabel 4 

terdapat perbedaan energi metabolis antar perlakuan, bahwa 

perlakuan P2 (jagung kuning lokal inbreed line) menunjukkan 

hasil tertinggi dengan nilai EM 3947,63 Kkal/kg. Hal ini 

dikarenakan kandungan serat kasar pada jagung kuning lokal 

inbreed line yang rendah yaitu 1,22 % (Tabel 2.) dapat 

meningkatkan energi metabolis pakan sehingga terjadi 

peningkatan penyerapan zat-zat makanan. Tingkat energi 

metabolis berhubungan erat dengan kecernaan penyerapan zat-

zat makanan. Sejalan dengan yang dilaporkan Fent (2000), 

bahwa nilai energi metabolis sangat ditentukan oleh 

kandungan serat kasar serta keseimbangan nutrisi dalam 

pakan.  

Nilai energi metabolis terendah berasal dari 

perlakuan P1 ( jagung ketan atau waxy corn) dengan nilai EM 

3523,91 Kkal/kg. Kandungan tertinggi pada jagung ketan 

adalah amilopektin (99%) (Robert, 2010). Amilopektin 

merupakan bagian dari pati dengan tingkat percabangan yang 

tinggi dan memiliki bobot molekul yang lebih besar dengan 
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adanya ikatan α-1,6-D-glukosidik dimana setiap cabang 

mengandung 20-25 unit glukosa. Derajat polimerisasi 

amilopektin juga lebih tinggi dibandingkan amilosa, yaitu 

antara 10
5
 sampai 3x10

6
 unit glukosa (Hustiany, 2006). 

Struktur kimia amilopektin dengan rantai yang panjang 

menyebabkan mudah diubah menjadi glukosa dan tercerna. 

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa nilai EM 

pada jagung ketan adalah terendah. Hal ini diduga karena 

jagung ketan memiliki kandungan serat kasar yang tinggi 

(Tabel 2). Sesuai penelilitian dilaporkan oleh Ramli (2008) 

mengenai energi metabolis dari bungkil inti sawit menyatakan 

bahwa, nilai energi metabolis yang rendah terkait dengan 

kandungan serat kasar pada bungkil inti sawit yang tinggi. 

Serat yang tinggi pada bahan pakan akan mengabsopsi nutrien, 

sehingga peluang terjadinya penyerapan nutrien oleh usus 

halus menjadi berkurang, dan ikatan non-kompleks nutrient 

serat kasar akan diekskresikan melalui ekskreta. Adanya daya 

ikat kation pada serat juga akan menyebabkan 

ketidakseimbangan mineral, sehingga metabolisme energi 

terganggu. Maka dapat disimpulkan bahwa serat kasar pada 

pakan yang tinggi dapat menyebabkan sulit tercerna sehingga 

kontribusi energi pada tubuh menjadi rendah. 

Dugaan mengenai pengaruh perlakuan yang tidak 

berbeda nyata terhadap EM adalah kerapatan jenis bahan. 

Kerapatan jenis masing-masing varietas jagung antara yang 

dipipil maupun dalam bentuk tepung memiliki nilai yang 

hampir sama (Tabel 2.) sehingga terdapat kecenderungan 

energi yang dihasilkan sama.  
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4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Energi Metabolis 

Terkoreksi N (EMn) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Energi 

Metabolis yang dikoreksi dengan retensi nitrogen (EMn). 

Berdasarkan Tabel 4. rataan nilai EMn pada ayam pedaging 

berkisar antara 3344,79 - 3776,15 Kkal/kg. Nilai EMn 

tertinggi dimiliki oleh ayam dengan perlakuan P2 (3936,40 

Kkal/kg), selanjutnya diikuti oleh ayam dengan perlakuan P0 

(3924,04 Kkal/kg), P3 (3923,63Kkal/kg) dan P1 (3504,94 

Kkal/kg). 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap EMn akibat penggunan 

beberapa varietas jagung dalam pakan perlakuan. Hal ini 

membuktikan bahwa pakan yang mengandung jagung dari 

beberapa varietas tidak menghasilkan nilai negatif pada ayam 

pedaging terhadap nilai EMn. Nilai ini yang membuktikan 

bahwa kandungan zat dalam susunan pakan perlakuan 

mempunyai daya cerna yang tinggi, karena mengandung 

kualitas bahan pakan yang baik sehingga lebih mudah tercerna 

dengan baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa varietas jagung ungu memiliki nilai kecernaan protein 

dan retensi nitrogen terbaik serta varietas jagung kuning lokal 

inbreed line menghasilkan nilai energi metabolis yang lebih 

baik dibanding varietas jagung lain. 

 

5.2 Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh pemberian beberapa varietas jagung dalam pakan 

terhadap kualitas karkas yang dihasilkan pada ayam pedaging.  
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DAFTAR SINGKATAN 

 

BK = Bahan Kering 

PK = Protein Kasar 

SK = Serat Kasar 

LK = Lemak Kasar 

GE = Gross Energy 

EM = Energi Metabolis 

EMn = Energi Metabolis terkoreksi nitrogen 

KBr = Konsentrat Broiler 

Nit = Nitrogen 
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Lampiran 1. Susunan pakan pada penelitian 

 

Bahan pakan yang digunakan adalah jagung, bekatul dan 

konsentrat dengan perbandingan 60: 30: 10%. Kebutuhan PK 

ayam finisher yang digunakan dalam perhitungan ini sebesar 

19 % dalam 100 kg pakan. Kandungan PK bekatul dan 

konsentrat masing-masing adalah 12 % dan 43 % sedangkan 

kandungan PK masing-masing varietas jagung terdapat pada 

Tabel 2. 

Perlakuan 

P0 – P3 

Jagung* 

(kg) 

Konsentrat 

(kg) 

Bekatul 

(kg) 

P0 60 30 10 

P1 60 30 10 

P2 60 30 10 

P3 60 30 10 

Keterangan: 

 

*): setiap perlakuan menggunakan varietas jagung yang 

berbeda 

P0 : Tepung Jagung Kuning Hibrida   

P3: Tepung Jagung Kuning Lokal 

P1: Tepung Jagung Ketan  

P4: Tepung Jagung Ungu 
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Lampiran 2. Suhu kandang selama penelitian 

 

Umur (hari) 
Suhu (ºC) 

Pagi Siang Sore 

61 20 29 25 

62 22 32 27 

63 21 28 24 

63 19 27 26 

65 23 31 28 

66 22 33 27 

67 21 
  

Jumlah 148 180 157 

Rataan 21,14 30,00 26,17 

s.d 1,35 2,37 1,47 
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Lampiran 3. Koefisien keragaman bobot badan 

 

Perlakuan Ulangan BBawal Rataan (x- x ̅  ) (x- x ̅  )
2 

P0 U1 1426 1266 160 25600 

 U2 1317 1266 51 2601 

 U3 1122 1266 -144 20736 

 U4 1213 1266 -53 2809 

 U5 1406 1266 140 19600 

P1 U1 1336 1266 70 4900 

 U2 1219 1266 -47 2209 

 U3 1228 1266 -38 1444 

 U4 1127 1266 -139 19321 

 U5 1309 1266 43 1849 

P2 U1 1315 1266 49 2401 

 U2 1240 1266 -26 676 

 U3 1353 1266 87 7569 

 U4 1412 1266 146 21316 

 U5 1221 1266 -45 2025 

P3 U1 1126 1266 -140 19600 

 U2 1235 1266 -31 961 

 U3 1352 1266 86 7396 

 U4 1225 1266 -41 1681 

 U5 1138 1266 -128 16384 

x ̅  1266    

 

ΣX
2
  = 1426

2
 + 1317

2 
+ 1122

2
 + 1213

2
 + 1406

2
+1336

2
 + 

…+ 1138
2
 

= 32236198 
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(ΣX)
2 

= (1426 + 1317
 
+ 1122 + 1213 + 1406+ 1336 + …+  

   1138)
2
   

= 641102400 

JK  = ΣX
2
-(ΣX)

2
/n  = 32236198  – (641102400/20)  =  

   181078 

σ  = JK/(n-1)  = 181078 /19  

    = 9530,42 

s.d  =  σ   = 9530,42  

    = 97,62 

CV = (s.d/ x ̅) x 100 = (97,62/1266) x 100  

 = 7,71 
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Lampiran 4. Analisis ragam konsumsi pakan 

 

1. Data konsumsi pakan 

 

Ulangan 

Perlakuan 

Jumlah P0 P1 P2 P3 

g/ekor/hari 

1 100,00 62,33 108,33 112,67 383,33 

2 124,33 128,00 122,17 123,00 497,50 

3 100,00 127,67 105,67 116,67 450,00 

4 76,67 117,67 100,79 124,33 419,46 

5 117,00 122,33 120,55 122,30 482,18 

Jumlah 518,00 558,00 557,51 598,97 2232,48 

Rataan 103,60 111,60 111,50 119,79 383,33 

s,d 18,44 27,87 9,41 4,94 

  

1. Analisis Ragam 

FK = (ΣX,,,) 
2
 / rt 

 = 2232,48^2 / 5x4 

 = 249197,6  

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = [ (ΣXi)
2
/ r] – FK 

 = [(518,00+ 558,00+ 557,51+ 598,97) 
2
/ 5] – 249197,6 

 = 655,6902 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP / t-1 

 = 655,6902/ (4-1) 

 = 218,5633872 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
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JKT = Σ (Xij)
2
 – FK 

= (100,00
2
 + 124,33

2
 +…………+ 124,33

2
 + 122,30

2
)   

   – 249197,6 

= 5575,0108 

Jumlah Kuadrat Eror (JKE) 

JKE = JKT – JKP 

 = 5575,0108 – 655,6902 

 

 = 4919,3206 

Kuadrat Tengah Eror (KTE) 

KTE = JKE/ rt – t 

 = 4919,3206/ [(4x5) – 4] 

 = 307,4575396 

Derajat Bebas Total (db total)  = rt – 1 

= 20 – 1 

     = 19 

Derajat Bebas Perlakuan (db perlakuan) = t – 1  

    = 4 – 1 

= 3 

 

 

Derajat Bebas Galat (db galat)  = db total - db 

perlakuan 

= 19 – 3 

= 16 

Statistik penguji F dihitung sebagai : 

Fhitung perlakuan  = KTP 

      KTG 

   = 218,56/ 307,4575396 = 0,711 
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Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK d

b 

JK KT F hit F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakua

n 

3 

655,6902 

218,56338

72 

0,71

1 3,24 5,29 

Galat 1

6 

4919,320

6 

307,45753

96       

Total 1

9 

5575,010

8         

Kesimpulan: Konsumsi pakan pada ayam pedaging yang 

diberi pakan beberapa varietas tepung jagung tidak berbeda 

nyata, Hal ini dilihat dari F hitung < F 0,05. 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Kecernaan Protein 

 

1. Data kecernaan protein 

 

Ulangan 

Perlakuan 

Jumlah P0 P1 P2 P3 

% 

1 58,32 67,16 34,90 70,56 230,95 

2 69,83 46,20 59,86 75,78 251,67 

3 72,89 88,40 74,56 75,05 310,90 

4 39,36 42,05 64,27 44,76 190,45 

5 81,44 57,02 61,42 57,39 257,27 

Jumlah 321,84 300,84 295,01 323,54 1241,23 

Rataan 64,37 60,17 59,00 64,71   

s,d 16,25 18,57 14,64 13,37   

 

1. Analisis Ragam 

FK = (ΣX…)
 2
 / rt 

 = 1241,23^2 / 5x4 

 = 77032,45 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = [ (ΣXi)
2
/ r] – FK 

 = [(321,84+ 300,84+ 295,01+ 323,54) 
2
/ 5] – 77032,45 

 = 126,402 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP / t-1 

 = 126,402/ (4-1) 

 = 42,134 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Σ (Xij)
2
 – FK 

 = (58,32
2
 + 69,83

2
 +…………+ 44,76

2
 + 57,39

2
) – 

77032,45 

= 4133,886 

Jumlah Kuadrat Eror (JKE) 

JKE = JKT – JKP 

 = 4133,886 – 126,402 

 = 4007,484 

Kuadrat Tengah Eror (KTE) 

KTE = JKE/ rt – t 

 = 4007,484/ [(4x5) – 4] 

 = 250,468 

Derajat Bebas Total (db total)  = rt – 1 

= 20 – 1 

     = 19 

Derajat Bebas Perlakuan (db perlakuan) = t – 1  

    = 4 – 1 

= 3 

 

 

Derajat Bebas Galat (db galat)  = db total - db 

perlakuan 

= 19 – 3 

= 16 

Statistik penguji F dihitung sebagai : 

Fhitung perlakuan  = KTP 

      KTG 

   = 42,134 / 250,468 = 0,168 
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Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 126,402 42,134 0,168 3,24 5,29 

Galat 16 4007,484 250,468       

Total 19 4133,886         

Kesimpulan: Kecernanaan protein pada ayam pedaging yang 

diberi pakan beberapa varietas tepung jagung tidak berbeda 

nyata, Hal ini dilihat dari 

 F hitung < F 0,05, 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Retensi N 

 

1. Data retensi N 

 

Ulangan 

Perlakuan 

Jumlah P0 P1 P2 P3 

% 

1 1,71 1,30 1,26 2,77 7,04 

2 2,91 2,31 2,96 3,30 11,47 

3 2,07 3,36 2,32 2,54 10,30 

4 0,95 1,68 2,85 1,79 7,27 

5 3,16 2,22 2,78 2,62 10,79 

Jumlah 10,80 10,87 12,18 13,02 46,86 

Rataan 2,16 2,17 2,44 2,60   

s,d 0,90 0,78 0,70 0,54   

 

1. Analisis ragam 

FK = (ΣX,,,) 
2 
/ rt 

 = 46,86^2 / 5x4 

 = 109,8 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = [ (ΣXi)
2
/ r] – FK 

 = [(10,80+ 10,87+ 12,18+ 13,02) 
2
/ 5] – 109,8 

 = 0,693 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP / t-1 

 = 0,693/ (4-1) 

 = 0,23 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
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JKT = Σ (Xij)
2
 – FK 

 = (1,71
2
 + 2,91

2
 +…………+ 1,79

2
 + 2,62

2
) – 2196,31 

= 9,484 

Jumlah Kuadrat Eror (JKE) 

JKE = JKT – JKP 

 = 9,484 – 0,693 

 = 8,791 

Kuadrat Tengah Eror (KTE) 

KTE = JKE/ rt – t 

 = 8,791 / [(4x5) – 4] 

 = 0,549 

Derajat Bebas Total (db total)  = rt – 1 

= 20 – 1 

     = 19 

Derajat Bebas Perlakuan (db perlakuan) = t – 1  

    = 4 – 1 

= 3 

 

 

Derajat Bebas Galat (db galat)  = db total - db 

perlakuan 

= 19 – 3 

= 16 

Statistik penguji F dihitung sebagai : 

Fhitung perlakuan  = KTP 

      KTG 

   = 0,231/ 0,549  = 0,420 
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Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,693 0,231 0,420 3,24 5,29 

Galat 16 8,791 0,549       

Total 19 9,484         

Kesimpulan: Retensi N pada ayam pedaging yang diberi pakan 

beberapa varietas tepung jagung tidak berbeda nyata, Hal ini 

dilihat dari 

 F hitung < F 0,05. 
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Lampiran 7. Analisis Ragam Energi Metabolisme 

 

1. Data energi metabolisme 

 

Ulanga

n 

Perlakuan 

Jumlah P0 P1 P2 P3 

% 

1 3616,36 3781,29 3423,58 4241,19 

15062,4

3 

2 4106,98 3160,47 3791,06 4126,68 

15185,1

9 

3 4069,33 4168,99 4344,68 3921,29 

16504,2

8 

4 3409,54 2996,43 4241,19 3630,00 

14277,1

5 

5 4512,30 3512,41 3937,61 3812,64 

15774,9

6 

Jumlah 

19714,5

1 

17619,5

7 

19738,1

3 

19731,8

0 

76804,0

2 

Rataan 3942,90 3523,91 3947,63 3946,36   

s,d 435,38 472,45 368,47 243,95   

 

1. Analisis Ragam 

FK = (ΣX…) 
2
 / rt 

 = 76804,02^2 / 5x4 

 = 294942867,2 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = [ (ΣXi)
2
/ r] – FK 

 = [(19714,51+ 17619,57+ 19738,13+ 19731,80) 
2
/ 5] – 

294942867,2 
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 = 666972,8624 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP / t-1 

 = 666972,8624/ (4-1) 

 = 222324,29 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Σ (Xij)
2
 – FK 

 = 

(3616,36
2
+4106,98

2
+…………+3630,00

2
+3812,64

2
) – 

294942867,2 

= 3099138,9078 

Jumlah Kuadrat Eror (JKE) 

JKE = JKT – JKP 

 =3099138,9078 – 666972,8624    

 = 2432166,0454 

Kuadrat Tengah Eror (KTE) 

KTE = JKE/ rt – t 

 = 2432166,0454/ [(4x5) – 4] 

 = 152010,38 

Derajat Bebas Total (db total)  = rt – 1 

= 20 – 1 

     = 19 

Derajat Bebas Perlakuan (db perlakuan) = t – 1  

    = 4 – 1 

= 3 

 

 

Derajat Bebas Galat (db galat)  = db total - db 

perlakuan 

= 19 – 3 

= 16 
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Statistik penguji F dihitung sebagai : 

Fhitung perlakuan  = KTP 

      KTG 

   = 222324,29/ 152010,38 = 

1,463 

 

Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK d

b 

JK KT F hit F 

0,05 

F 

0,01 

Perlaku

an 

3 666972,862

4 

222324,

29 

1,46

3 3,24 5,29 

Galat 1

6 

2432166,04

54 

152010,

38 
  

    

Total 1

9 

3099138,90

78   
  

    

Kesimpulan: Energi metabolisme pada ayam pedaging yang 

diberi pakan beberapa varietas tepung jagung tidak berbeda 

nyata, Hal ini dilihat dari 

 F hitung < F 0,05. 
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Lampiran 8. Analisis Ragam MEn 

 

1. Data MEn 

 

Ulanga

n 

Perlakuan 

Jumlah P0 P1 P2 P3 

% 

1 
3601,40 3769,97 3412,57 4217,03 

15000,9

7 

2 
4081,61 3140,34 3791,06 4097,89 

15110,9

0 

3 
4051,21 4139,68 4324,42 3899,08 

16414,3

9 

4 
3401,25 2981,72 4216,32 3614,38 

14213,6

8 

5 
4484,73 3493,00 3937,61 3789,76 

15705,0

9 

Jumlah 

19620,2

0 

17524,7

1 

19681,9

8 

19618,1

5 

76445,0

3 

Rataan 3924,04 3504,94 3936,40 3923,63 
 

s,d 428,01 469,03 362,09 240,11   

 

1. Analisis Ragam 

FK = (ΣX…) 
2
 / rt 

 = 76445,03^2 / 5x4 

 = 292192158 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = [ (ΣXi)
2
/ r] – FK 

 = [(19620,20+ 17524,71+ 19681,98+ 19618,15) 
2
/ 5] – 

292192158 
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 = 103672,1295 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP / t-1 

 = 103672,1295 / (4-1) 

 = 34557,3765 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Σ (Xij)
2
 – FK 

 = 

(3601,40
2
+4081,61

2
+…………+3614,38

2
+3789,76

2
) – 

292192158 

= 220718373,6842 

Jumlah Kuadrat Eror (JKE) 

JKE = JKT – JKP 

 = 220718373,6842 – 103672,1295 

 = 220614701,5547 

Kuadrat Tengah Eror (KTE) 

KTE = JKE/ rt – t 

 = 220614701,5547/ [(4x5) – 4] 

 =13788418,85 

Derajat Bebas Total (db total)  = rt – 1 

= 20 – 1 

     = 19 

Derajat Bebas Perlakuan (db perlakuan) = t – 1  

    = 4 – 1 

= 3 

 

 

Derajat Bebas Galat (db galat)  = db total - db 

perlakuan 

= 19 – 3 

= 16 
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Statistik penguji F dihitung sebagai : 

Fhitung perlakuan  = KTP 

      KTG 

   = 34557,3765/ 13788418,85 = 

0,003 

 

Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK d

b 

JK KT F 

hit 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlaku

an 

3 

103672,1295 

34557,37

65 

0,00

3 3,24 5,29 

Galat 1

6 

220614701,5

547 

13788418

,85 
  

    

Total 1

9 

220718373,6

842 
    

    

Kesimpulan: MEn pada ayam pedaging yang diberi pakan 

beberapa varietas tepung jagung tidak berbeda nyata, Hal ini 

dilihat dari 

 F hitung < F 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


