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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa
rata-rata bobot badan akhir yang dicapai ayam pedaging
selama penelitian adalah 1388,7 g/ekor tertera pada Lampiran
5. sehingga masih berada di bawah standar produksi ayam
pedaging strain Lohmann yaitu 1.800 g/ekor. Rendahnya
bobot badan ini disebabkan oleh aspek teknis, dimana
persyaratan suhu brooding house tidak sesuai dengan
kebutuhan ayam dan penimbangan bobot badan ayam
dilakukan terlalu sering sehingga mengakibatkan stress pada
ayam yang berimbas pada pertambahan bobot badan yang
tidak maksimal. Pada awal minggu pemeliharaan, suhu rata -
rata di kandang pada saat penelitian yaitu pagi 26,69oC siang
30,26oC dan sore 26,80oC dapat dilihat pada Lampiran 2. Suhu
kandang yang ideal bagi ayam yaitu berkisar 30 o-32oC
(Wiryawan, 2011). Suhu kandang yang terlalu tinggi atau
rendah menyebabkan stress pada ayam. Ayam mengatasi
stress lingkungan karena suhu yang terlalu rendah dengan
menggunakan sebagian energi yang didapat dari pakan akan
diubah menjadi panas demi mempertahankan panas tubuh
yang dapat menyebabkan pemanfaatan energi dari pakan
menjadi kurang optimal untuk pertumbuhan dan produksi
ayam pedaging. Rata-rata konsumsi pakan ayam pedaging
selama penelitian tertera pada Lampiran 6.

Data hasil penelitian pemberian pakan nasi aking
sebagai pengganti bekatul pada ayam pedaging terhadap
persentase  karkas, persentase deposisi daging dada, persentase
lemak abdominal, warna kaki dan kolesterol daging disajikan
dalam Tabel 7.
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Tabel 7. Pengaruh Subtitusi Bekatul Dengan Tepung Nasi
Aking Terhadap Variabel Kuliatas Karkas Ayam
Pedaging

Perlaku
an

Perlakuan
%

Karkas
%

Deposisi
Daging
Dada

%
Lemak

Abdomi
nal

Warna
Kaki

(Skala
1-15)

Kolester
ol

Daging
(mg/100

g)

P0
66,7 ±

2,3a
19,3 ±

2,3
0,5 ± 0,2

9,8 ±
2,3

78,0 ±
1,0

P1
69,0 ±

1,5b
20,0 ±

2,3
0,6 ± 0,2

9,5 ±
2,1

77,1 ±
0,8

P2
68,8 ±
1,6ab

20,1 ±
1,4

0,6 ± 0,2
8,7 ±
1,5

77,4 ±
0,6

P3
68,2 ±
2,5ab

20,6 ±
1,7

0,4 ± 0,3
8,0 ±
2,2

77,4 ±
0,9

P4
70,4 ±

2,4b
19,1 ±

1,3
0,5 ± 0,1

7,8 ±
3,0

76,7 ±
1,0

Keterangan : Huruf superskrip (a -b) yang berbeda pada kolom persentase
karkas menunjukan perbedaan nyata (P<0,05)

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas (%)
Pengaruh perlakuan terhadap persentase karkas dapat

dilihat pada Tabel 7.
Berdasarkan pada Tabel 7 persentase karkas diurutkan mulai
dari yang terendah hingga yang paling tinggi yaitu Perlakuan
P0 (66,7 ± 2,3), P3 (68,2 ± 2,5), P2 (68,8 ± 1,6), P1 (69,0 ±
1,5) dan P4 (70,4 ± 2,4)%. Persentase karkas terendah terjadi
pada Perlakuan P0 (66,7 ± 2,3)% dengan penambahan level
0% nasi aking dan tertinggi pada Perlakuan P4 (70,4 ± 2,4)%
dengan penambahan level 10% nasi akin g sedangkan
persentase karkas yang sama terjadi pada Perlakuan P1, P2, P3
berturut-turut yaitu (69,0 ±1,5), (68,8 ± 1,6) dan (68,2 ± 2,5)%
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dengan penambahan level berturut -turut 2,5%, 5%, 7,5%.
Nilai persentase karkas Perlakuan P4 lebih tinggi
dibandingkan dengan P0 (Kontrol) yaitu masing -masing
sebesar (70,4 ± 2,4) dan (66,7 ± 2,3)%. Nilai persentase karkas
Perlakuan P1, P2, P3 masih lebih tinggi dibandingkan P0
(Kontrol) yaitu masing-masing sebesar (69,0 ±1,5), (68,8 ±
1,6) dan (68,2 ± 2,5)%. Nilai presen tase karkas pada Perlakuan
P4 (10%) lebih tinggi dibandingkan P1 (2,5%) yaitu masing -
masing sebesar (70,4 ± 2,4) dan (69,0 ±1,5)%, hal ini dapat
terjadi dikarenakan semakin banyak penggunaan nasi aking
dalam pakan ayam pedaging akan memberikan pengaruh ya ng
berbeda nyata (P<0,05) terhadap persentase karkas tertera
pada Lampiran 7. Penambahan nasi aking yang paling baik
terjadi di level 10% pada Perlakuan P4 dengan rataan
persentase (70,4 ± 2,4)%, hal ini dapat terjadi dikarenakan
Perlakuan P4 memiliki kandungan zat pati yang lebih banyak
dari pada P0, P1, P2 dan P3. Zat pati yang terkandung dapat
disimpulkan bahwa Penggemukan pada ternak unggas yang
diberikan bukanlah lemak dalam jumlah besar, melainkan
karbohidrat (pati), hal ini dikarenakan pati mudah dicerna,
diserap dan diubah menjadi lemak dalam tubuh unggas (Rizal,
2006).

Persentase karkas pada Perlakuan P4 ( 70,4 ± 2,4)%
memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
persentase karkas pada penelitian Sari (2009) yaitu sebesar
(63,62±1,97)% dengan penambahan level 60% nasi aking.

Menurut Daud (2006) bahwa persentase karkas
berhubungan dengan jenis kelamin, umur dan bobot hidup.
Karkas meningkat seiring dengan meningkatnya umur dan
bobot hidup. Sependapat juga dengan Wahju (2004) bahwa
tingginya bobot karkas ditunjang oleh bobot hidup akhir
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sebagai akibat pertambahan bobot hidup ternak bersangkutan.
Daud (2006) menyatakan bahwa persentase karkas ayam
pedaging bervariasi antara 65 -75% dari bobot hidup. Sesuai
dengan hasil penelitian ini dengan persentase karkas berkisar
antara 66,86-70,41%. Penelitian Amaefule et al. (2006) dalam
Fariz (2011) menunjukan bahwa pola perbedaan bobot hidup
dan pertambahan berat hidup yaitu semakin tinggi berat hidup
maka semakin besar pula persentase karkas ya ng diperoleh.
Data rata-rata konsumsi energi (Kkal/ekor) dan protein
(g/ekor) masing-masing disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8.  Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Selama

Perlakuan

Perlakuan
Konsumsi Energi

(Kkal/ekor)
Konsumsi Protein

(g/ekor)

P0 7047,33 438,00
P1 6766,30 418,73
P2 7345,76 452,63
P3 7227,43 450,44
P4 6991,01 426,99

Sumber : Berdasarkan Perhitungan

Energi merupakan salah satu zat makanan yang juga
berpengaruh terhadap persentase karkas disamping protein
(Sari, 2009). Jumlah konsumsi energi dalam pakan yang
berbeda antar masing-masing perlakuan pada Tabel 8.
menunjukan bahwa energi berpengaruh pada persentase karkas
ayam pedaging. Konsumsi energi paling baik ditunjukan pada
Perlakuan P4 (6991,01 Kkal/ekor) dan P1 (6766,30 Kkal /ekor)
dengan persentase karkas berturut -turut (70,4 ± 2,4) dan (69,0
± 1,5)% sedangkan konsumsi proteinnya lebih rendah
dibandingakan Perlakuan P0, P3 dan P2 yaitu berkisar (426,99
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g/ekor) dan (418,73 g/ekor). Jumlah energi dan protein yang
dikonsumsi dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi
pula. Konsumsi pakan yang rendah pada Perlakuan P1 dan P4
(Lampiran 6) dipengaruhi pula oleh perbedaan kandungan
energi metabolis (EM), protein kasar (PK) dan lemak kasar
(LK) yang dapat dilihat pada Tabel 6. Perb edaan kandungan
tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pemberiaan nasi aking
sebagai pengganti bekatul, sehingga dapat disimpulkan bahwa
penambahan nasi aking sebanyak 2,5% dan 10%
mengakibatkan konsumsi pakan rendah  berbanding lurus
dengan konsumsi energi dan proteinnya namun menghasilkan
persentase karkas yang baik.

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Per sentase Deposisi
Daging Dada (%)

Pengaruh perlakuan terhadap persentase deposisi
daging dada dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan pada
Tabel 7 persentase deposisi daging dada diurutkan mulai dari
yang terendah hingga yang paling tinggi yaitu Perlakuan P4
(19,1 ± 1,3), P0 (19,3 ± 2,3), P1 (20,0 ± 2,3), P2 (20,1 ± 1,4)
dan P3 (20,6 ± 1,7)%. Berdasarkan pada Tabel 7 persentase
deposisi daging dada terjadi kesa maan pada Perlakuan kontrol
P0 (19,3 ± 2,3)% penambahan level 0% nasi aking dengan
Perlakuan P4 (19,1 ± 1,3)% penambahan level 10% nasi
aking. Nilai persentase deposisi daging dada Perlakuan P3
lebih tinggi dibandingkan dengan Perlakuan kontrol P0 yaitu
masing-masing sebesar (20,6 ± 1,7) dan ( 19,3 ± 2,3)%. Nilai
persentase deposisi daging dada Perlakuan P3 (7,5%) juga
lebih tinggi dibandingkan dengan Perlakuan P4 (10%) yaitu
masing-masing sebesar (20,6 ± 1,7) dan (19,1 ± 1,3)%. Nilai
persentase deposisi daging dada Perlakuan P4 sedikit lebih
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rendah dibandingkan dengan Perlakuan kontrol P0 yaitu
masing-masing sebesar (19,1 ± 1,3) dan (20,6 ± 1,7)%. Nilai
persentase daging dada Perlakuan P1 (2,5%) dan P2 (5%)
sedikit lebih rendah dengan P3 (7,5%) yaitu masin g-masing
(20,0 ± 2,3), (20,1 ± 1,4) dan (20,6 ± 1,7)%. Penambahan nasi
aking yang paling baik berada pada Perlakuan P3 dengan level
pemberian 7,5% dengan rataan persentase (20,6 ± 1,7)%.
Persentase deposisi daging dada pada Perlakuan P3 (20,6 ±
1,7)% lebih rendah dibandingkan nilai persentase deposisi
daging dada pada penelitian Sari (2009) yaitu sebesar P0 (
23,14%), P1 (23,19%), P2 (24,4%), P3 ( 24,83%), dan P4 (
24,73%)%. Berdasarkan Tabel 8. konsumsi energi dan protein
pada Perlakuan P3 menunjukan angka yang tinggi nomer dua
setelah Perlakuan P2 yaitu berkisar ( 7227,43 Kkal/ekor) dan
(450,44 g/ekor) dengan penambahan nasi aking sebanyak
7,5% sebagai pengganti bekatul, seh ingga persentase deposisi
daging dada yang baik diperoleh dengan penambahan nasi
aking sebanyak 7,5%. Sari (2009) melaporkan bahwa
perkembangan daging dada terutama dipengaruhi oleh
kandungan protein dibandingkan energinya. Pakan Perlakuan
P3 memiliki kandungan protein yang  paling rendah dari
Perlakuan P0, P1, P2 dan P4, sehingga jika dilihat dari
konsumsi pakan yang tinggi (Lampiran 6.) dan konsumsi
proteinnya lebih banyak setelah Perlakuan P2 mengakibatkan
ayam akan mengkonsumsi pakan yang lebih banyak u ntuk
mencukupi kebutuhan protein  dalam tubuh dikarenakan
kandungan protein dalam pakan yang rendah.

Hasil analisis statistik pada Lampiran 9. menunjukan
bahwa pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata (P> 0,05)
terhadap persentase deposisi daging dada pada penelitian ini
berkisar antara 19,12-20,63%. Selisih persentase deposisi
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daging dada pada masing-masing perlakuan yang tidak jauh
berbeda disebabkan oleh kandungan protein yang relatif sama
antar perlakuan, sehingga akan menghasilkan bobot daging
dada yang sama. Persentase  daging dada  dengan  berat  hidup
1,6 kg-1,9 kg berkisar antara 13-14% (Le Bihan-Duval dkk,
1999). Bekatul dalam penggunaannya sebagai bahan pakan
dapat digantikan tepung nasi aking. Menurut Hayse dan
Morion (1973) dalam Resnawati (2004) bahwa persentase
bobot dada sejalan dengan bertambahnya bobot karkas dan
bobot hidup.

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak
Abdominal (%)

Pengaruh penggunaan nasi aking dalam pakan
terhadap persentase lemak abdominal masing -masing
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan pada Tabel
7 persentase lemak abdominal diurutkan mulai dari yang
terendah hingga yang paling tinggi yaitu Perlakuan P3 (0,4 ±
0,3), P4 (0,5 ± 0,1), P0 (0,5 ± 0,2), P1 (0,6 ± 0,2) dan P2 (0,6
± 0,2)%. Nilai persentase lemak abdominal Perlakuan P2 lebih
tinggi dibandingkan dengan P0 (kontrol) yaitu masing -masing
sebesar (0,6 ± 0,2) dan (0,5 ± 0,2)%. Nilai persentase lemak
abdominal Perlakuan P2 (5%) juga lebih tinggi dibandingkan
dengan Perlakuan P4 (10%) yaitu masing -masing sebesar (0,6
± 0,2) dan (0,5 ± 0,1)%. Nilai persentase lemak abdominal
Perlakuan P4 lebih rendah dibandingkan dengan Perlakuan
kontrol P0 yaitu masing-masing sebesar (0,5 ± 0,1) dan (0,5 ±
0,2)%. Nilai persentase lemak abdominal Perlakuan P3 lebih
rendah dibandingkan dengan Perlakuan kontrol P0 yaitu
masing-masing sebesar (0,4 ± 0,3) dan (0,5 ± 0,2)%.
Persentase lemak abdominal yang terendah terjadi pada
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Perlakuan P3 (0,4 ± 0,3)% dengan penambahan l evel 7,5%
nasi aking dan tertinggi pada Perlakuan P2 ( 0,6 ± 0,2)%
dengan penambahan level 5% nasi aking, sedangkan pada
Perlakuan P4 (0,5 ± 0,1)% dengan penambahan level 10% nasi
aking hampir mendekati pada Perlakuan P0 (0,5 ± 0,2)%
dengan penambahan level 0% nasi aking.

Penambahan nasi aking yang paling baik berada pada
Perlakuan P1 dan P2 dengan level pemberian  2,5%  dan 5%
dengan rataan persentase (0,6 ± 0,2)%. Persentase lemak
abdominal pada Perlakuan P1 dan P2 (0,6 ± 0,2)% lebih
rendah dibandingkan ni lai persentase lemak abdominal pada
penelitian Sari (2009) yaitu antara 1,69 -1,89% dengan
penambahan nasi aking hingga 60% . Berdasarkan Tabel 8.
konsumsi energi dan protein pada Perlakuan P2 menunjukan
angka yang paling tinggi  yaitu berkisar ( 7345,76 Kkal/ekor)
dan (452,63 g/ekor) dengan penambahan nasi aking sebanyak
5% sebagai pengganti bekatul. Persentase lemak abdominal
yang baik diperoleh dengan penambahan nasi aking sebanyak
5% sebagai pengganti bekatul. Menurut Sari (2009) bahwa
persentase lemak abdominal yang rendah disebabkan oleh
kandungan energi dan protein yang hampir sama pada masing -
masing pakan perlakuan. Persentase lemak abdominal antara
Perlakuan P1 dan P2 hampir sama dilihat dari kandungan
protein, serat kasar, lemak kasar dan energi m etabolis dapat
dilihat pada Tabel 6. Pakan Perlakuan P1 memiliki kandungan
protein, serat kasar, lemak kasar dan energi metabolis lebih
tinggi dibandingkan P2, sehingga ayam pada Perlakuan P1
akan mengkonsumsi pakan lebih sedikit dari P2 seperti yang
tertera pada Lampiran 6. Seiring dengan konsumsi pakan yang
rendah pada Perlakuan P1 maka konsumsi energi dan protein
ikut rendah mengakibatkan persentase lemak abdominal yang
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hampir sama dengan Perlakuan P2 dengan konsumsi pakan,
energi dan protein yang tinggi seperti yang tertera pada
Lampiran 6. dan Tabel 8.

Hasil analisis statistik pada Lampiran 10. menunjukan
bahwa pengaruh perlakuan tidak berbeda  nyata (P>0,05)
terhadap persentase lemak abdomen pada penelitian ini
berkisar antara  0,44-0,61%  yang sangat rendah dibandingkan
dengan pendapat Bilgili et al. (1992) dalam Heti Resnawati
(2004) bahwa persentase lemak abdomen ayam pedaging 2,6 -
3,6%. Didukung pula oleh Lesson dan Summers (1980) dalam
Ade (2004) bahwa persentase ayam pedaging umur lima
minggu berkisar antara 1,5-3,1% dari bobot hidup.

Persentase lemak abdomen yang rendah disebabkan
oleh perbedaan  kandungan nutrisi pakan basal (kandungan
energi dan protein rendah) dan bobot badan yang rendah
sehingga persentase lemak abdominal rendah. Sejalan denga n
penelitian Sari (2009) bahwa persentase lemak abdominal
yang rendah disebabkan oleh kandungan energi dan protein
yang hampir sama pada masing -masing pakan perlakuan.
Penelitian ini sependapat dengan Rezaei et al. (2004) yang
mengemukakan bahwa terdapat p enurunan persentase lemak
abdominal yang nyata pada ayam yang diberikan pakan
dengan kandungan PK yang lebih tinggi. Penurunan PK dalam
pakan akan meningkatkan rasio energi protein sehingga intake
energi menjadi berlebihan sehubung dengan intake protein
yang kemudian berakibat pada tingginya timbunan lemak
abdominal.



37

4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kaki (skala 1 -
15)

Pengaruh penggunaan nasi aking dalam pakan
terhadap warna kaki masing -masing perlakuan dapat dilihat
pada Tabel 7. Berdasarkan pada Tabel 7 persentase deposisi
daging dada diurutkan mulai dari yang tertingngi hingga yang
paling rendah yaitu Perlakuan P0 ( 9,8 ± 2,3), P1 (9,5 ± 2,1),
P2 (8,7 ± 1,5), P3 (8,0 ± 2,2) dan P4 (7,8 ± 3,0).

Nilai warna kaki Perlakuan kontrol P0 lebih tinggi
dibandingkan dengan P4 (10%) yaitu masing -masing sebesar
(9,8 ± 2,3) dan (7,8 ± 3,0). Nilai warna kaki  Perlakuan P1
(2,5%), P2 (5%) dan P3 (7,5%) juga lebih tinggi dibandingkan
dengan Perlakuan P4 (10%) yaitu masing -masing sebesar (9,5
± 2,1), (9,5 ± 2,1), (8,0 ± 2,2)dan (7,8 ± 3,0). Nilai warna kaki
Perlakuan P2 (5%) dan P3 (7,5%) lebih rendah dengan
Perlakuan P1 (2,5%) yaitu masing -masing (8,7 ± 1,5), (8,0 ±
2,2) dan (9,5 ± 2,1). Warna kaki yang paling baik berada pada
Perlakuan kontrol P0 dengan level pemberian nasi aking 0%
dengan rataan persentase (9,8 ± 2,3). Warna kaki yang
menunjukan angka terendah pada Perlakuan P4 ( 7,8 ± 3,0)
dengan penambahan level 10% nasi aki ng dan tertinggi pada
Perlakuan P1 (9,8 ± 2,3) dengan penambahan level 0% nasi
aking. Berdasarkan Tabel 8. konsumsi energi dan protein pada
Perlakuan kontrol P0 menunjukan angka tinggi ketiga setelah
P2 dan P3 yaitu berkisar (7047,33 Kkal/ekor) dan (438,00
g/ekor) dengan penambahan nasi aking sebanyak 0% sebagai
pengganti bekatul. Warna kaki yang paling baik diperoleh
dengan penambahan nasi aking sebanyak 0% sebagai
pengganti bekatul. Warna kaki dipengaruhi oleh kandungan
xantofil dalam pakan, pada pakan Pe rlakuan kontrol P0
memiliki kandungan nutrisi lebih baik seperti protein, serat
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kasar, lemak kasar dan energi metabolis dibanding Perlakuan
P1, P2, P3, P4 dapat dilihat pada Tabel 6. Perlakuan kontrol
P0 jika dilihat dari konsumsi energi dan proteinnya mem iliki
konsumsi yang cukup banyak setelah Perlakuan P2 dan P3
seperti yang tertera pada Tabel 7. Semakin meningkatkanya
jumlah pemberian nasi aking akan menurunkan kandungan
xantofil dalam pakan dan tingkat kecerahan warna kaki pada
ayam pedaging seperti yang tertera pada Tabel 7.

Hasil anlisis statistik pada Lampiran 12. menunjukan
bahwa pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05)
terhadap warna kaki pada penelitian ini berkisar antara 7,83 -
9,83. Pengaruh yang tidak nyata antar perlakuan disebabkan
oleh kandungan xantofil pada jagung antar pakan perlakuan
yang sama. Pengaruh xantofil pada warna kaki Perlakuan
kontrol P0 sedikit lebih baik dari pada Perlakuan P4. Menurut
Daliani dan Ramon (2011) jagung mengandung xanthopfil
yang merupakan zat pemberi pig men warna kuning dibagian
kaki dan kulit pada ayam ras pedaging. Kandungan xantofil
dalam jagung adalah 18 ppm (Budi dan Elizabet, 2006).
Warna kuning pada kaki, paruh dan kulit ayam adalah hasil
dari pigmentasi yang berasal dari pakan yang disebut dengan
karatenoid. Menurut Juhriah, Baharudin, Musa, Pabendom dan
Masniawati (2012) bahwa karotenoid merupakan pigmen
alami yang memberikan warna kuning, jingga atau merah
dengan panjang gelombang 430 -480 nm. Selain itu Suarni dan
Widowati (2008) menambahkan bahw a karotenoid juga
disebut vitamin A yang terdapat pada jagung dan berfungsi
sebagai aktioksidan alami yang dapat meningkatkan imunitas
tubuh dan menghambat kerusakan sel.
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4.5  Pengaruh Perlakuan Terhadap Kolesterol Daging
Pengaruh penggunaan nasi aking dalam pakan

terhadap kolesterol daging masing-masing perlakuan dapat
dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan pada Tabel 7 kolesterol
daging diurutkan mulai dari yang terendah hingga yang paling
tinggi yaitu Perlakuan P4 (76,7 ± 1,0), P1  (77,1 ± 0,8), P2
(77,4 ± 0,6), P3 (77,4 ± 0,9) dan P0 (78,0 ± 1,0)mg/100g.
Nilai kolesterol daging Perlakuan kontrol P0 lebih tinggi
dibandingkan dengan Perlakuan P4 yaitu masing -masing
sebesar (78,0 ± 1,0) dan (76,7 ± 1,0)mg/100g. Nilai kolesterol
daging Perlakuan P2 (5%) dan P3 (7,5%) juga lebih tinggi
dibandingkan dengan Perlakuan P4 (10%) yaitu masing -
masing sebesar (77,4 ± 0,6), (77,4 ± 0,9) dan (76,7 ±
1,0)mg/100g. Nilai kolesterol daging Perlakuan P4 (10%)
lebih rendah dibandingkan dengan Perlakuan P1 (2,5%) yaitu
masing-masing sebesar (76,7 ± 1,0) dan (77,1 ± 0,8)mg/100g.
Nilai kolesterol daging Perlakuan P3 lebih rendah
dibandingkan dengan Perlakuan kontrol P0 yaitu masing -
masing sebesar (77,4 ± 0,9) dan (78,0 ± 1,0)mg/100g.

Nilai Kolesterol daging pada Perlakuan kontrol P0
hingga P4 terjadi kesamaan dengan selisih rata -rata setiap
perlakuan yang tidak berbeda jauh. Sebab terjadinya kesamaan
terhadap masing-masing perlakuan diduga karena kandungan
energi dalam pakan yang relat if sama, sehingga lemak yang
dihasilkan juga sama. Menurut Wahyu (2004) bahwa ayam
yang diberi pakan dengan kandungan energi yang tinggi akan
memperlihatkan lemak karkas dalam jumlah yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pakan yang mengandung energi yang
rendah. Berdasarkan Tabel 8. konsumsi energi dan protein
pada Perlakuan kontrol P0 menunjukan angka tinggi kedua
setelah P2 dan P3 yaitu berkisar ( 7047,33 Kkal/ekor) dan
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(438,00 g/ekor) dengan penambahan nasi aking sebanyak 0%
sebagai pengganti bekatul. Kol esterol daging yang tinggi
diperoleh dengan penambahan nasi aking sebanyak 0%
sebagai pengganti bekatul. Kandungan kolesterol yang paling
baik terdapat pada Perlakuan P4 dengan konsumsi energi dan
protein berturut-turut sebanyak (6991,01 Kkal/ekor) dan
(426,99 g/ekor). Kandungan kolesterol yang rendah pada
Perlakuan P4 dipengaruhi oleh kandungan energi metabolis
yang tidak terlalu tinggi dalam pakan sehingga pembentukan
kolesterol juga tidak terlalu tinggi, seiring dengan itu
konsumsi pakan, energi dan prot ein juga tidak terlalu tinggi
seperti yang tertera pada Lampiran 6. dan Tabel 8.

Hasil analisis statistik pada Lampiran 11. menunjukan
bahwa pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05)
terhadap kolesterol daging pada penelitian ini berkisar antara
76,76-77,99 mg/100g. Menurut Saidin (1999) kandungan
kolesterol daging ayam pedaging sebesar 110 mg/100g
Ismoyowati dan Widyastuti (2003) menjelaskan lebih lanjut
kandungan lemak berkolerasi positif dengan kolesterol daging,
sehingga semakin tinggi kandungan lemak dalam daging
unggas, semakin tinggi pula kandungan kolesterol daging.


