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THE EFFECT OF VARIETIES CORN FLOUR IN 
BROILER DIET TOWARD CARCASS QUALITY 

 
ABSTRACT 

 
Fanya Fariana Dewi 1), Edhy Sudjarwo 2) and Osfar Sjofjan 3) 

 
 The experiment was intended to investigate the effect of 
varieties corn flour in broiler diet toward carcass quality. 100 of 
chicken broiler of Lohmann strain were used in this experiment. The 
diet consisted of corn (60%) and concentrate (40%) for starter and 
corn (60%), rice bran (10%), and concentrate (30%) for finisher. The 
varieties of corn in this experiment were hibrida corn (P0), waxy 
corn (P1), inbreedline corn (P2), and purple corn (P3). The variables 
measured carcass weight (g/bird), carcass percentage (%), breast 
weight percentage (%), abdominal fat percentage (%), cholesterol 
breast (mg/100g),colour of breast, and shank. The data was analyzed 
with Anova from Completely Randomized Design with four 
treatments and five replications. If there was significant influent, it 
was followed by multiple range test Duncan’s. The result showed 
that varieties of corn flour in diet was significantly influence 
(P<0,01) carcass weight (g/bird), carcass percentage (%) and colour 
of shank. It concluded that the use of corn varieties inbreedline had 
been able to increase carcass weight, carcass percentage broiler and 
colour of shank. 
 
Keywords: Feed, carcass weight, carcass percentage, colour of 
shank, chicken 
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PENGARUH PENGGUNAAN BEBERAPA VARIETAS 
TEPUNG JAGUNG DALAM PAKAN TERHADAP 

KUALITAS KARKAS AYAM PEDAGING 
 
 

RINGKASAN 
 

Fanya Fariana Dewi1),  Edhy Sudjarwo2)  dan Osfar Sjofjan3)  
 

Penyediaan pakan dalam jumlah yang cukup dengan 
mutu yang baik merupakan salah satu faktor terpenting dalam 
usaha peternakan ayam pedaging karena kontribusinya 
mencapai 60–    70 % dari total biaya produksi. Pakan dengan 
mutu baik adalah pakan yang mengandung zat–zat makanan 
seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air 
sesuai kebutuhan ternak umur tertentu, sehingga dapat 
dikonsumsi dan dicerna dalam saluran pencernaan. Pakan 
dengan mutu baik tentunya dapat menghasilkan produksi 
ternak dengan mutu baik pula. Jagung merupakan bahan baku 
utama dalam pembuatan pakan ayam pedaging di Indonesia 
karena mengandung sumber energi yang baik untuk ayam 
pedaging. Di Indonesia tumbuh tanaman jagung berbagai 
varietas dengan kandungan nutrisi yang berbeda yaitu jagung 
kuning hibrida, jagung kuning inbreedline, jagung pulut (waxy 
corn) dan jagung ungu. Jagung hibrida adalah jagung yang 
benihnya merupakan keturunan pertama dari persilangan dua 
galur atau lebih. Jagung inbreedline merupakan jagung dengan 
strain jagung yang murni dan telah megalami persilangan 
dalam (self pollination) paling sedikit lima generasi, jagung ini 
juga disebut jagung lokal. Jagung pulut (waxy corn) dan 
jagung ungu, jagung pulut merupakan jagung ketan yang 
memilki warna biji putih. Jagung ungu adalah varietas dari 
tanaman jagung yang bijinya bewarna ungu. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal Mei –Juni 
2013 di Jl. Lilin mas Blok A no.14, Dusun Areng-areng kota 
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Batu. Analisa proksimat bahan pakan dilaksanakan di 
Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, sedangkan analisis kadar 
kolesterol daging dilakukan di Laboraturium Biokimia 
Fakultas MIPA Universitas Padjajaran Bandung. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
beberapa varietas tepung jagung dalam pakan terhadap 
kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi bobot karkas, 
persentase karkas, persentase daging dada, persentase lemak 
abdominal, kolesterol daging dada, warna daging dada dan 
warna kaki. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat 
memberikan informasi ilmiah pada ilmuwan, mahasiswa dan 
pembudidaya ayam pedaging tentang varietas jagung yang 
dapat meningkatkan kualitas karkas ayam yang meliputi bobot 
karkas, persentase karkas, persentase daging dada, warna 
daging dada dan kaki dan varietas jagung yang dapat 
menurunkan persentase lemak abdominal dan kolesterol 
daging dada. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
100 ekor ayam pedaging unsex, strain Lohmann dengan rata–
rata berat 127,77 ± 13,80 g/ekor dan dipelihara selama 35 hari. 
Susunan pakan ayam pedaging terdiri dari jagung (60%) dan 
konsentrat (40%) untuk periode starter, sedangkan untuk 
periode finisher jagung (60%), konsentrat (30%) dan bekatul 
(10%). Varietas jagung yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jagung hibrida (P0), jagung pulut/ waxy corn (P1), 
jagung inbreedline (P2) dan jagung ungu (P3). Variabel yang 
diukur adalah bobot karkas, persentase karkas, persentase 
daging dada, persentase lemak abdominal, kadar kolesterol 
daging dada, warna daging dada dan warna kaki. Metode yang 
digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan, masing–
masing ulangan terdiri dari 5 ekor ayam, apabila ada 
perbedaan rata–rata diantara perlakuan maka dilanjutkan 
dengan uji Jarak Berganda Duncan’s. 
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 Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 
beberapa varietas tepung jagung dalam pakan memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
bobot karkas dengan rata-rata P2 (1045,40±45,39) g/ekor, P1 
(941,20±37,06) g/ekor, P0 (778,80±98,53) g/ekor dan P3 
(729,80±112,15) g/ekor, persentase karkas dengan rata-rata P2 
(69,61±1,41) %, P1 (68,70±1,50) %, P0 (68,08±0,87) % dan 
P3 (65,80±1,81) % dan warna kaki dengan rata-rata P2 
(5,20±1,92), P0 (3,20±1,30), P1 (1,40±0,54) dan P3 
(1,20±0,45).  

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan jagung varietas inbreedline dapat meningkatkan 
kualitas karkas meliputi bobot karkas, persentase karkas dan 
warna kaki. Disarankan penggunaan jagung varietas 
inbreedline dalam pakan ayam pedaging untuk meningkatkan 
kualitas karkas meliputi bobot karkas, persentase karkas dan 
warna kaki.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 

Pakan adalah campuran berbagai macam bahan 

organik dan anorganik yang diberikan kepada ternak 

untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang 

diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan 

reproduksi. Penyediaan pakan dalam jumlah yang cukup 

dengan mutu yang baik merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam usaha peternakan ayam pedaging karena 

kontribusinya mencapai 60–70 % dari total biaya 

produksi. Pakan dengan mutu baik adalah pakan yang 

mengandung zat–zat makanan seperti karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, mineral dan air sesuai kebutuhan ternak 

umur tertentu, sehingga dapat dikonsumsi dan dicerna 

dalam saluran pencernaan. Pakan dengan mutu baik 

tentunya dapat menghasilkan produksi ternak dengan 

mutu baik pula. 

Jagung merupakan bahan baku utama dalam 

pembuatan pakan ayam pedaging di Indonesia karena 

mengandung sumber energi yang baik untuk ayam 

pedaging. Wahyu (2004) menyatakan jagung selain 

sumber energi utama untuk unggas, juga merupakan 
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sumber xantofil yang baik yang dapat menghasilkan 

pigmentasi kuning pada ayam pedaging dan telur. Di 

Indonesia tumbuh tanaman jagung berbagai varietas 

dengan kandngan nutrisi yang berbeda yaitu jagung 

kuning hibrida, jagung kuning inbreedline, jagung pulut 

(waxy corn) dan jagung ungu. 

Jagung hibrida adalah jagung yang benihnya 

merupakan keturunan pertama dari persilangan dua galur 

atau lebih (Anonimus, 2011). Menurut (Azrai, Made dan 

Yasin, 2007) menyebutkan bahwa jagung hibrida ini 

mengandung zat xantofil. Jagung inbreedline merupakan 

jagung dengan strain jagung yang murni dan telah 

megalami persilangan dalam (self pollination) paling 

sedikit lima generasi, jagung ini juga disebut jagung lokal. 

Jagung pulut (waxy corn) dan jagung ungu, jagung pulut 

merupakan jagung ketan yang memilki warna biji putih. 

Disebut jagung pulut atau ketan karena lengket dan pulen 

seperti ketan ketika direbus karena memiliki kandungan 

amilopektin tinggi. Kandungan amilopektin jagung ini 

adalah 93–100 % (Suarni dan Widowati, 2008). Jagung 

ungu adalah varietas dari tanaman jagung yang bijinya 

bewarna ungu. Jagung ungu ini tumbuh di Andes wilayah 

Amerika Selatan khususnya Peru (Anonimus, 2012b). 

Warna ungu dalam jagung ungu ini dikarenakan adanya 
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kandungan antosianin. Kandungan antosianin pada jagung 

ungu sekitar 34% (Bailon, Buelga dan Gonzalo, 2004). 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengkaji 

tentang pengaruh penggunaan beberapa varietas tepung 

jagung dalam pakan terhadap kualitas karkas ayam 

pedaging yang meliputi bobot karkas, persentase karkas, 

persentase daging dada, persentase lemak abdominal, 

kolesterol daging dada, warna daging dada dan warna 

kaki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan beberapa varietas 

tepung jagung dalam pakan terhadap kualitas karkas 

ayam pedaging yang meliputi bobot karkas, 

persentase karkas, persentase daging dada, warna 

daging dada dan warna kaki. 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan beberapa varietas 

tepung jagung dalam pakan terhadap persentase 

lemak abdominal dan kadar kolesterol daging dada. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang 
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meliputi bobot karkas, persentase karkas, persentase 

daging dada,warna daging dada dan warna kaki. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan terhadap persentase lemak abdominal dan 

kadar kolesterol daging dada. 

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi ilmiah pada ilmuwan, 

mahasiswa dan pembudidaya ayam pedaging tentang 

varietas tepung jagung yang dapat meningkatkan 

kualitas karkas ayam yang meliputi bobot karkas, 

persentase karkas, persentase daging dada, warna 

daging dada dan kaki  

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi ilmiah pada ilmuwan, 

mahasiswa dan pembudidaya ayam pedaging tentang 

varietas tepung jagung yang dapat menurunkan 

persentase lemak abdominal dan kolesterol daging 

dada. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Kebutuhan protein hewani di Indonesia terus 

meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk. 

Peningkatan ini mempengaruhi jumlah permintaan daging 

ayam pedaging. Konsumen daging ayam pedaging 

umumnya akan memilih bahan daging ayam pedaging 

dengan kualitas yang baik. Indikator kualitas karkas yang 

baik adalah bobot karkas dan persentase karkas yang 

tinggi, kadar lemak dan kolesterol yang rendah serta 

warma daging dada dan kaki yang cerah. Upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

ayam pedaging ini adalah dengan memberikan asupan 

pakan yang berkualitas. 

 Peranan jagung di Indonesia masih mendominasi 

sebagai sumber bahan pakan unggas. Menurut Iriany, 

Yasin dan Takdir (2009) jagung yang sering digunakan 

dalam pakan ayam pedaging adalah jagung kuning 

hibrida, padahal di Indonesia terdapat banyak varietas 

jagung seperti jagung kuning inbreedline, jagung kuning 

hibrida, jagung pulut (waxy corn) dan jagung ungu. 

Kandungan nutrisi jagung dalam pakan unggas 

mempunyai peranan penting dalam produktivitas ayam 

pedaging baik ditinjau dari segi kuantitas maupun 

kualitas.  
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Jagung dapat diklasifikasikan sesuai dengan 

warna biji, jagung yang dipakai dalam penelitian ini 

mempunyai warna biji jagung kuning, putih dan ungu. 

Jagung kuning dalam penelitian ini Jagung inbreedline 

dan jagung hibrida. Jagung inbreedline merupakan jagung 

dengan strain jagung yang murni dan telah megalami 

persilangan dalam (self pollination) paling sedikit lima 

generasi, jagung ini juga disebut jagung lokal. Jagung 

hibrida adalah jagung yang benihnya merupakan 

keturunan pertama dari persilangan dua galur atau lebih 

(Anonimus, 2011). Varietas jagung hibrida yang 

umumnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

pakan ayam pedaging adalah Bisi dan Pioner.  

Jagung pulut (waxy corn) dan jagung ungu, 

jagung pulut merupakan jagung ketan atau pulut yang 

memilki warna biji putih. Disebut jagung pulut atau ketan 

karena lengket dan pulen seperti ketan ketika direbus 

karena memiliki kandungan amilopektin tinggi. 

Kandungan amilopektin jagung ini adalah 93–100 % 

(Suarni dan Widowati, 2008). Pada hasil penelitian 

sebelumnya dilakukan pemberian jagung dengan varietas 

waxy corn pada sapi perah mampu meningkatkan bobot 

badan dan produksi susu (Schroeder, Marx and Park, 

1998). Jagung ungu adalah varietas dari tanaman jagung 
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yang bijinya bewarna ungu. Jagung ungu ini tumbuh di 

Andes wilayah Amerika Selatan khususnya Peru 

(Anonimus, 2012b). Warna ungu dalam jagung ungu ini 

dikarenakan adanya kandungan antosianin. Arief dan 

Asnawi (2009) menambahkan bahwa setiap verietas 

jagung mempunyai kandungan protein dan mutu gizi yang 

berbeda-beda. Kandungan protein yang berbeda-beda ini 

dapat meningkatkan kualitas produksi dari ayam 

pedaging. Pakan yang mengandung protein kasar tinggi 

dapat meningkatkan komponen karkas ayam pedaging 

(Nurhayati, 2005).  

Beberapa varietas jagung yang telah disebutkan 

diatas akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas produksi 

ayam pedaging yang meliputi bobot karkas, persentase 

karkas, persentase daging dada, persentase lemak 

abdominal, kolesterol daging dada, warna daging dada 

dan warna kaki. 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan dapat meningkatkan bobot karkas dan 

persentase karkas. 
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2. Penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan dapat meningkatkan persentase daging dada. 

3. Penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan dapat meningkatkan warna daging dada. 

4.  Penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan dapat meningkatkan warna kaki. 

5. Penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan dapat menurunkan persentase lemak 

abdominal dan kadar kolesterol dada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah ayam yang telah dikembangbiakan 

secara khusus untuk pemasaran pada umur dini. Anonimus 

(2003) menambahkan ayam pedaging adalah ayam hasil 

persilangan dan seleksi terus menerus untuk memperoleh sifat 

genetik bertumbuh secara cepat dan efisien dalam 

memanfaatkan pakan. Berbagai strain unggul ayam pedaging 

banyak tersedia dipasaran, salah satunya Lohmann. Ciri-ciri 

dari strain ini adalah warna bulu putih,kulit kuning, jengger 

merah terang serta berkaki pendek dan besar. Pemeliharaan 

dalam waktu 35 hari dapat mencapai bobot badan hidup 1,7 

kg/ekor (Anonimus, 2007).  

Pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua masa 

pemeliharaan yaitu periode starter dengan umur 1-3 minggu 

dan periode finisher dengan umur lebih dari 3 minggu 

Keunggulan ayam pedaging adalah dapat dijual sebelum usia 8 

minggu (Winedar, Shanty dan Sutarno, 2004). Saputra (2011) 

menambahkan keunggulan lain yang hanya dimiliki ayam 

pedaging adalah hasil utama yang berupa daging dan 

pertumbuhannya. Peternak akan mampu menghasilkan ayam 

siap potong dalam waktu singkat karena ayam pedaging ini 
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memiliki tingkat pertambahan bobot yang relatif cepat bila 

dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Bobot ayam 

pedaging siap jual antara lima sampai enam minggu sekitar 

1,3-1,6 kilo gram per ekornya.  

Ternak unggas seperti angsa, ayam , itik dan kalkun 

diistirahatkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan 

untuk memperoleh hasil pemotongan yang baik. Cara 

pemotongan ternak unggas yang lazim dilakukan di Indonesia 

adalah cara pemotongan Khoser yaitu pemotongan ternak 

dengan memotong ateri kaortis vena jugularis dan esofagus 

(Soeparno, 2005). Pendapat Abubakar (2003) menyatakan 

bahwa teknik pemotongan ayam ada dua cara yaitu secara 

langsung dengan memotong ayam pada bagian leher dengan 

memotong arteri kaortis dan vena jugularis, kedua dengan cara 

tidak langsung dilakukan melalui proses pemingsanan sebelum 

dipotong. 

 

2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Pakan adalah campuran berbagai macam bahan organik 

dan anorganik yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi 

kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi 

pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Saputra (2011) 

menambahkan bahwa ransum atau pakan merupakan 

kumpulan bahan makanan pokok yang diberikan kepada 
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ternak dengan komposisi bahan yang telah disusun dengan 

mengikuti aturan tertentu, aturan ini mengikuti nilai kebutuhan 

gizi dan kandungan gizi dari bahan makanan yang digunakan. 

Kebutuhan nilai gizi pada ayam pedaging bergantung pada 

umur ternak, semakin tua umur ternak semakin tinggi 

kebutuhan gizinya. 

Tabel 1. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat Makanan (%)                             Periode 
Starter Finisher 

Energi Metabolis (EM) 3.100 Kkal/kg 3.200 Kkal/kg 
Protein Kasar (PK) 22 20 
Lemak Kasar (LK) 5-8 5-8 
Serat Kasar (SK) 3-5 3-5 
Ca 0.9-1,1 0,9-1,1 
P 0,7-0,9 0,7-0,9 
N 0,2 0,15 
K 0,3 0,3 
Cl 0,2 0,15 
Mn (ppm) 60 60 
Zn (ppm) 40 40 
Arginin 1,25 1,1 
Sistin 0,4 0,34 
Glisin 1 0,9 
Histidin 0,35 0,32 
Isoleusin 0,8 0,73 
Leusin 1,2 1,09 
Lisin 1,1 1 
Metionin 0,5 0,38 
Fenilalamin 0,72 0,65 
Treonin 0,8 0,74 
Triptofan 0,2 0,18 
Tirosin 0,62 0,57 
Valin 0,9 0,82 

Sumber : Wahyu (2004) 
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Menurut Saputra (2011) pakan starter diberikan pada 

ayam umur 0-4 minggu, sedangkan pakan finisher diberikan 

ayam pada umur 5-8 minggu. Bentuk pemberian pakan pada 

ternak ayam pedaging ini dilakukan dengan dua cara. Menurut 

Anonimus (2009) menyatakan bahwa untuk ayam broiler 

umur 1-10 hari pakan yang diberikan adalah pakan yang 

berbentuk tepung atau crumble atau butiran halus, untuk ayam 

pedaging umur 11-24 hari pakan yang diberikan dalam bentuk 

pellet yang agak kasar.  

 

2.3 Varietas Jagung 

Jagung merupakan tanaman semusim determinat, dan satu 

siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Klasifikasi 

tanaman jagung menurut Iriany dkk (2009) adalah  sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae 

Class  : Monocotyledoneae 

O r d o  : Poales 

Familia  : Poaceae 

Genus  : Zea 

Spesies  : Zea mays L. 
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Wahyu (2004) menyebutkan bahwa jagung merupakan 

sumber energi dalam penyusunan pakan ayam. Zat-zat 

makanan yang menjadi sumber energi ini meliputi karbohidrat, 

lemak dan protein. 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan dalam Jagung Kuning  

Zat Makanan                  Kandungan 
Energi Metabolis (Kkal/kg)                      3370 
Protein Kasar (%)                        8,6 
Lemak Kasar (%)                        3,9 
Serat Kasar (%)                         2 

Sumber : Wahyu (2004) 

Tangendjaja dan wina (2006) menjelaskan penggunaan 

jagung di Indonesia, masih mendominasi sumber bahan baku 

pakan ayam, puyuh, itik, dan babi, untuk itu terdapat beberapa 

varietas jagung yang dapat dimanfaatkan. Jagung hibrida 

adalah jagung yang benihnya merupakan keturunan pertama 

dari persilangan dua galur atau lebih (Anonimus, 2011). 

Suwarno (2008) menambahkan bahwa varietas jagung hibrida 

ini memiliki keunggulan mampu berproduksi lebih tinggi 15–

20 % dan memiliki karakteristik baru yang diinginkan yaitu 

ketahanannya terhadap penyakit. Idrus (2008) menambahkan 

bahwa jagung hibrida mampu menghasilkan 7-10 ton per ha. 

Idrus (2008) menjelaskan lagi jagung hibrida memiliki potensi 

jauh lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari jagung 

biasa.Contoh jagung hibrida adalah Bisi-2, adapun kandungan 
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gizi dari jagung ini adalah seperti yang disebutkan Arief dan 

Asnawi (2009) kandungan gizi dari jagung hibrida varietas 

Bisi-2 ini meliputi 9.7 % kadar air, 8.4 % kadar protein, 3.6 % 

kadar lemak, 1.0 % kadar abu, 2.2 % kadar serat kasar, dan 

75.1 % karbohidrat. 

Jagung pulut (waxy corn) menururt Syuryawati dan 

Faesal (2009) di tingkat petani dan di pasaran ini merupakan 

jagung pulut lokal. Syuryawati dan Faesal (2009) menjelaskan 

lebih lanjut lagi bahwa jagung pulut dipanen muda pada umur 

65-70 hari dan sebagian disisakan untuk panen tua 

diperuntukkan sebagai benih pada pertanaman berikutnya, cara 

budidaya jagung pulut ini masih sederhana benih diperoleh 

dari hasil seleksi massa atau membeli dari petani tetangga dan 

di pasar. Jagung pulut juga disebut sebagai jagung putih ketan 

(waxy corn). Jagung ini merupakan salah satu jenis jagung 

yang memiliki karakteristik spesial yaitu pulut atau ketan. 

Jagung ini disebut pulut atau ketan karena lengket dan pulen 

seperti ketan ketika direbus karena memiliki kandungan 

amilopektin tinggi. Suarni dan Widowati (2008) 

menambahkan kadar amilopektin jagung pulut bekisar 93–100 

%. Sementara pendapat Brown (1985) menyatakan bahwa 

jagung pulut (waxy corn) memiliki kandungan amilopektin 73 

% dan amilosa 27 %. 
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Warsino (1998) menjelaskan jagung inbreedline adalah 

strain jagung yang murni dan telah megalami persilangan 

dalam (self pollination) paling sedikit lima generasi. Thomas 

(2010) menjelaskan jagung inbreedline ini merupakan jagung 

yang mempunyai kesamaan genotip. Jagung ini juga disebut 

pure line karena setelah melakukan persilangan dalam yaitu 

induk jantan dan betina dari jenis galur yang sama hasil 

keturunannya serupa dengan tetua tanaman jagung tersebut. 

Jagung ungu adalah varietas dari tanaman jagung yang 

bijinya bewarna ungu. Jagung ungu ini tumbuh di Andes 

wilayah Amerika Selatan khususnya Peru (Anonimus, 2012b). 

Menurut Bunyamin (2012) warna ungu pada jagung ungu 

disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin khususnya 

chrysanthemin dan pelargonidin. Antosianin mengatur warna 

biji seperti ungu dan merah yang banyak terkandung dalam 

sayur dan buah. Kandungan antosianin pada jagung ungu 

sekitar 34% (Bailon, Buelga dan Gonzalo, 2004). Arief dan 

Asnawi (2009) menambahkan bahwa setiap verietas jagung 

mempunyai kandungan protein dan mutu gizi yang berbeda-

beda. Hal ini di dukung oleh Tangendjaja dan wina (2006) 

yang menyebutkan bahwa kandungan protein dan asam amino 

banyak dipengaruhi oleh genetik jagung dan kesuburan tanah, 

pemupukan, dan iklim. Sementara itu Arief  dan Asnawi 

(2009) menambahkan lagi bahwa  kandungan protein total 
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yang lebih tinggi belum menjamin bahwa jagung tersebut 

mempunyai kualitas yang lebih baik, karena kualitas protein 

jagung ditentukan oleh komposisi dan jumlah asam amino 

penyusunnya, dan apakah protein yang terdapat pada bahan 

pangan tersebut dapat diserap, dicerna dan dimanfaatkan oleh 

tubuh untuk pertumbuhan dan pembentukan jaringan.  

  

2.4 Kualitas Karkas Ayam Pedaging 

Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat 

menentukan dalam produksi ayam pedaging. Standar Nasional 

Indonesia (2009) menyatakan bahwa karkas ayam pedaging 

adalah bagian tubuh setelah dilakukan penyembelihan secara 

halal, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, 

leher, kaki, paru – paru, dan atau ginjal. Produksi karkas 

berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya karkas 

ayam pedaging cukup bervariasi. Standar Nasional Indonesia 

(2009) menambahkan bahwa ukuran untuk karkas ditentukan 

berdasarkan bobotnya. Pembagian bobot karkas adalah sebagai 

berikut: ukuran kecil 0,8-1,0 kg, ukuran sedang 1,0- 1,2 kg, 

dan ukuran besar 1,2-1,5 kg. Hunton (1995) menambahkan 

bahwa bobot karkas ayam pedaging bekisar 63,1% dari berat 

hidup. 

 Bobot karkas dapat dipengaruhi oleh faktor genetik 

maupun faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Soeparno (2005) yang menyatakan faktor genetik dan faktor 

lingkungan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan 

komposisi tubuh yang meliputi distribusi berat dan komposisi 

kimia komponen karkas. Dijelaskan lebih lanjut lagi oleh 

Soeparno (2005) bahwa faktor dapat dibagi menjadi dua, 

faktor fisiologi dan nutrisi. Umur, berat hidup, dan laju 

pertumbuhan juga dapat mempengaruhi komposisi karkas. 

Standar Nasional Indonesia (2009) menambahkan 

kalsifikasi karkas berdasarkan pemotongannya meliputi karkas 

karkas utuh, potongan separuh (halves) karkas dibagi menjadi 

dua potongan sama besar, potongan seperempat (quartes) 

karkas dibagi menjadi empat potong sama besar, potongan 

bagian-bagian badan (chiken part atau cup), Debone yaitu 

karkas ayam pedaging tanpa tulang atau tanpa kulit dan tulang. 

Imamudin dan Nasoetion (2012) menambahkan bahwa 

potongan komersial karkas meliputi dada, sayap, punggung, 

pangkal paha dan paha. Menurut Harjanto (2006) menjelaskan 

bagian punggung memiliki tulang yang lebih banyak. Bagian 

betis lebih keras karena lebih berotot, sementara bagian dada 

lebih empuk dan sedikit mengandung lemak. Jull (1979) 

menambahkan  besarnya dada dijadikan ukuran menilai karkas 

perdagingan karena sebagian besar otot yang merupakan 

komponen karkas paling besar terdapat disekitar dada. 
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Resnawati (2004) melaporkan bahwa persentase dada ayam 

pedaging berkisar 24,13-26,79 % 

Persentase karkas juga  merupakan faktor penting untuk 

menilai produksi dari hewan pedaging. Produksi daging 

umumnya dinilai dengan menggunakan persentase karkas. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase bobot karkas 

adalah bobot hidup karena bobot karkas merupakan 

perbandingan bobot karkas dengan bobot hidup. Sehingga 

bobot hidup yang besar akan diikuti pula oleh bobot karkas 

yang besar pula (Ihsan, 2006).  

Tabel 3. Persentase Berat Karkas Ayam Pedaging Pada 

Berbagai Berat Hidup 

Bagian  
Ayam 
Pedaging 

    1,6 (kg)     1,8 (kg)     2,0 (kg) 

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 
Karkas 
(%) 

69,62 69,12 70,00 69,53 60,36 69,95 

Daging 
Dada (%) 

16,74 17,28 17,06 17,57 17,36 17,85 

Daging 
Paha (%) 

12,19 12,47 12,35 12,63 12,51 12,80 

Sumber : Anonimus (2007) 

Hadi (2002) menyatakan salah satu komponen karkas 

adalah lemak. Ada tiga tipe lemak karkas yaitu lemak bawah 

kulit (subcutan), lemak perut bagian bawah (abdominal), dan 
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lemak otot (intra muscular). Pembentukan lemak pada tubuh 

ayam pedaging dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsinya. 

Pada ayam yang mengkonsumsi energi melebihi 

kebutuhannya, kelebihan energi ini akan ditimbun dalam 

bentuk lemak (Anggorodi, 1985). Wahyu (2004) 

menambahkan bahwa energi yang digunakan dalam tubuh 

umumnya berasal dari karbohidrat dan cadangan lemak. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Pantjawidjaja (2007) yang 

menyatakan bahwa karbohidrat dalam pakan mudah diubah 

menjadi energi cadangan atau lemak. Pantjadjaja (2007) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa berat lemak abdomen ayam 

pedaging diperoleh dari penimbangan lemak yang terdapat 

disekitar abdomen. Indarto, Edwin, Jamhari, Zahra, Fatimah, 

Zuprizal., dan Kustantinah (2011) menyebutkan persentase 

lemak abdominal ayam pedaging dipengaruhi oleh berat 

abdominal dan berat potong. Persentase lemak abdomen ini 

diperoleh dari penimbangan lemak yang terdapat pada rongga 

abdomen kemudian dibandingkan dengan bobot hidup ayam 

pedaging dikalikan 100 % (Rizal, 2006). Menurut penelitian 

Sari (2009) menyatakan bahwa persentase lemak abdominal 

ayam pedaging bekisar 1,69 %-1,89 %. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Resnawati (2004) yang menyatakan persentase 

lemak abdominal ayam pedaging umur lima minggu adalah 

1,50 %-2,11 %.  
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Kolesterol merupakan komponen esensial membrane 

struktural semua sel dan merupakan komponen utama sel otak 

dan saraf. Kolesterol terdapat dalam konsentrasi tinggi dalam 

jaringan kelenjar dan di dalam hati dimana kolesterol disintetis 

dan disimpan (Almasier, 2002). Ismoyowati dan Widyastuti 

(2003) melaporkan bahwa kandungan lemak dan kolesterol 

daging pada unggas dipengaruhi oleh bangsa unggas itu 

sendiri selain manajeman pemeliharaan yang dilakukan oleh 

peternak. Dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Ismoyowati dan 

Widyastuti (2003) bahwa Setiap bangsa unggas memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam sintesis kolesterol, dimana 

sintesis kolesterol ini dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitias 

pakan. Usmiati (2010) menambahkan bahwa daging putih 

memiliki kadar lemak jenuh dan kolesterol lebih rendah 

dibanding dengan daging sapi. Rusmana, Natawiharja dan 

Happali (2008) juga melaporkan bahwa kadar kolesterol 

daging ayam yang tidak dilakukan penambahan minyak 

lemuru dan vitamin E adalah 78,65 %. 

Xantofil merupakan kelas dari pigmen karetonoid. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Anonimus (2012a) yang 

menyatakan bahwa Karotenoid dengan molekul yang 

mengandung oksigen, seperti lutein dan zeaxantin, dikenal 

sebagai xantofil sedangkan karotenoid yang tidak mengandung 

oksigen adalah α-karotena, β-karotena, dan likopena. Seeman 
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(2000) menambahkan bahwa karotenoid dengan molekul yang 

mengandung oksigen memegang peranan penting dalam 

memberikan warna pada kuning telur, kulit, kaki, dan paruh 

unggas. Unggas, karena tidak dapat memproduksi zat warna 

tersebut, perlu adanya penambahan zat warna melalui pakan. 

Warna kuning pada kaki, paruh dan kulit ayam 

pedaging adalah hasil dari pigmentasi. Pigmen tersebut adalah 

pigmen xantofil yang berasal dari pakan. Raghavan (2001) 

menambahkan bahwa pigmentasi adalah istilah yang dipakai 

untuk menunjuk senyawa alami yang ada dalam pakan seperti 

pada jagung, tepung jagung dan minyak kelapa sawit. Hal ini 

sesuai dengan Anggorodi (1985) yang menjelaskan selain 

sebagai tambahan dari kandungan energi tinggi, jagung kuning 

merupakan sumber pigmen xanthofil yang menimbulkan 

warna kuning pada kaki, paruh dan kulit unggas. Sementara 

jagung putih tidak menghasilkan warna kuning pada kaki, 

paruh dan kulit unggas karena pada jagung putih tidak terdapat 

pigmen warna seperti yang dimiliki oleh jagung kuning. 
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BAB III 

MATERI dan METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan  Mei – Juni 2013 

di Jl. Lilin mas Blok A no.14, Dusun Areng-areng, Kota Batu. 

Analisa proksimat bahan pakan dilaksanakan di Laboraturium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, sedangkan analisis kadar kolesterol daging 

dilakukan di Laboraturium Biokimia Fakultas MIPA 

Universitas Padjajaran Bandung. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1  Ayam Pedaging 

 Penelitian ini digunakan ayam pedaging umur 7 hari  

strain Lohman, diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama 

Indonesia Tbk. Ayam yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 100 ekor yang tidak dibedakan jenis kelamin 

(straight run atau unsex) dan dipelihara selama 35 hari. Rata–

rata bobot ayam umur 7 hari  pada penelitian ini 127,77±13,80 

g/ekor dengan koefisien keragaman 10,81%. Data bobot ayam 

umur 7 hari yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 

 23 



3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan sebanyak 20 plot kandang 

litter dengan menggunakan ukuran p x l x t yaitu 70 x 70 x 60 

cm. Setiap plot kandang ditempati 5 ekor ayam pedaging. 

Kandang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, 

thermometer dan higrometer (untuk mengukur suhu dan 

kelembaban kandang) dan lampu pijar 60 watt (sebagai 

pemanas dan penerang).  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Timbangan digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,1 g. 

2. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 

kandang. 

3. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara. 

4. Tempat pakan dan minum 

5. Peralatan dan perlengkapan kandang. 

 

3.2.3 Varietas Jagung 

 Bahan Pakan pada penelitian ini adalah varietas 

jagung kuning hibrida, jagung kuning inbreedline dan jagung 

ungu, kemudian dikeringkan dan dijadikan tepung dengan 

ukuran partikel 2mm. Jagung kuning hibrida diperoleh dari 

pasar kota Batu dengan harga Rp 4000,-/kg, jagung kuning 

inbreedline, jagung pulut (waxy corn) dan jagung ungu 
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diperoleh dari kelompok tani desa Areng-areng kota Batu 

dengan harga Rp 2900,-/kg. 

 

3.2.4  Pakan Penelitian 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pakan yang disusun sendiri berdasarkan kebutuhan zat 

makanan ayam pedaging periode starter dan finisher. Pakan 

periode starter diberikan mulai DOC sampai minggu ketiga 

sedangkan pakan finisher diberikan mulai minggu ketiga 

sampai akhir pemotongan. Pemberian pakan dan minum 

diberikan secara ad libitum. Bahan pakan yang digunakan 

untuk menyusun pakan antara lain jagung (hibrida, waxy corn, 

inbreedline, dan jagung ungu ), konsentrat dan bekatul. 

Kandungan zat makanan pakan disajikan pada Tabel 4. 

Susunan dan kandungan zat makanan pakan perlakuan periode 

starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6. 
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Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan 
Bahan  
Pakan 

Energi  
Metabolis 
(EM) 
Kkal/g) 
 (*) 

BK  
(%)  
(*) 

PK  
(%) 
 (*) 

LK 
 (%)  
(*) 

SK 
(%) 
 (*) 

Kera-
patan 
Jenis  
Tepung 
 (g/L) 

Jagung  
Hibrida(1) 

 
3.070,81 

 
86,9 

 
8,4 

 
4,5 

 
2,3 

 
857,5 

Jagung  
(waxy 
corn)(1) 

 
3.263,59 

 
88,6 

 
10,0 

 
5,1 

 
2.1 870,4 

Jagung 
Inbreedline 
(1) 

 
3.155,03 

 
79,8 

 
9,3 

 
2,8 

 
1,2 892,2 

Jagung  
Ungu(1) 

 
2.835,35 

 
88,3 

 
8,4 

 
4,5 

 
1,8 867,7 

Konsentrat 
(2) 

 
2.300 

 
- 

 
40 

 
3-7 

 
5 

 
- 

Bekatul(3)  
2.860 

 
- 

 
10,2 

 
7 

 
3 

 
- 

Keterangan : *)    Dihitung berdasarkan 100 % Bahan kering. 
1) Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
2) Label konsentrat ayam pedaging produksi Japfa Comfeed 

Indonesia. 
3) Wahyu (2004). 
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Tabel 5. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan 
Perlakuan Periode Starter 
 
Bahan  
Pakan 

                    (%) Bahan Pakan 

   P0 
 Jagung  
 Hibrida 

    P1 
  Jagung  
  Waxy 

    P2 
 Jagung  
Inbreedline 

      P3 
  Jagung  
  Ungu 

Jagung 60 60 60 60 

Konsentrat 40 40 40 40 

Total 100 100 100 100 

Kandungan zat makanan 

EM  
(Kkal/g)  

2.762,49 2.878,15 2.813,02 2.621,21 

PK (%) 21,04 22,00 21,58 21,04 

LK (%) 4,70 5,06 3,68 4,70 
SK (%) 3,38 3,26 2,72 3,08 

Tabel 6. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan 
Perlakuan Periode Finisher 
Bahan  
Pakan 

                     (%) Bahan Pakan 
   P0 
 Jagung  
 Hibrida 

    P1 
  Jagung  
 Waxy 

      P2 
  Jagung  
Inbreedline 

    P3 
Jagung  
Ungu 

Jagung 60 60 60 60 
Konsentrat 30 30 30 30 
Bekatul 10 10 10 10 
Total 100 100 100 100 
Kandungan zat makanan 
EM  
(Kkal/g)  

2.818,49 2.934,15 2.869,09 2.677,21 

PK (%) 18,06 19,02 18,60 18,06 
LK (%) 4,90 5,26 3,88 4,90 
SK (%) 3,18 3,06 2,52 2,88 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan yang dirancang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang dipakai adalah penambahan 

beberapa varietas tepung jagung dalam pakan ayam pedaging : 

a) Perlakuan pada pakan fase starter 

P0 : Konsentrat 40 % + jagung kuning Hibrida 60 % 

P1 : Konsentrat 40 %+  jagung pulut (Waxy Corn) 60 % 

P2 : Konsentrat 40 % +  jagung kuning Inbreed line 60 % 

P3 : Konsentrat 40 %+  jagung ungu  60 % 

b) Perlakuan pada pakan fase finisher 

P0 : Konsentrat 30 % + Bekatul 10 % + jagung kuning  

hibrida 60 % 

P1 : Konsentrat 30 % + Bekatul 10 % + jagung pulut 

(waxy corn) 60 % 

P2 : Konsentrat 30 % + Bekatul 10 % + jagung kuning  

inbreed line 60 % 

P3 : Konsentrat 30 % + Bekatul 10 % + jagung ungu  60 

% 

 Setiap perlakuan diulang 5 kali sehingga terdapat 20 

unit percobaan. Setiap kelompok percobaan terdiri dari 5 ekor 

ayam, pada akhir penelitian diambil 1 ekor ayam sebagai 

sampel yang mempunyai bobot badan mendekati rata–rata 

bobot badan tiap ulangan. Jumlah ayam yang digunakan 
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sebagai sampel sebanyak 20 ekor, kemudian ayam dipotong, 

dikeluarkan darah, saluran pencernaan dan dihilangkan 

bulunya sehingga didapatkan karkasnya, setelah itu dipisahkan 

lemak abdominal dan organ dalamnya, bagian lemak yang 

diamati ditimbang. Karkas dipotong bagian dada, kemudian 

daging dada dioven 60° C sampai kering, dihaluskan dan 

dianalisis kadar kolesterolnya. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah sebagai berikut :  

1. Bobot karkas (g) dapat dihitung dengan menimbang 

tubuh ayam telah dipotong pada umur 35 dikurangi 

dengan darah, bulu, kepala, kaki dan organ dalam. 
2. Persentase karkas. Karkas adalah bagian tubuh ayam 

setelah dipotong dan dibuang bulu, lemak abdomen, 

organ dalam, kaki, kepala, leher dan darah kecuali paru – 

paru dan ginjal (Rizal, 2006).  

Persentase Karkas =  x 100 % 

3. Persentase Daging Dada  

        Persentase Daging Dada =  x 100 % 

 
4. Persentase lemak abdomen diperoleh dari penimbangan 

lemak yang terdapat pada rongga abdomen kemudian 
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dibandingkan dengan bobot hidup ayam dikalikan 100% 

(Rizal, 2006). 

        Persentase  
        Lemak Abdomen =  x100 % 

 
5. Kadar kolesterol dianalisis dengan metode Leibermann 

dan Burchard, adapun prosedurnya sebagai berikut ; 

a) Ditimbang daging ayam masing – masing perlakuan ± 0,2 

g, dimasukan ke dalam tabung sentrifuse berskala 15 ml. 

b) Ditambahkan campuran alkohol eter 3:1 sebanyak 12 ml, 

diaduk hingga tercampur dengan baik.  

c) Didiamkan sambil dikocok sekali dua kali selama 30 

menit.  

d) Dibilas pengaduk dengan alkohol eter 3:1 dan disetarakan 

volumenya menjadi 15 ml.  

e) Disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 

menit. 

f) Dimasukan supernatant yang terbentuk ke dalam tabung 

gelas 50 ml dan dipanaskan pada penangas air sampai 

kering.  

g) Dilarutkan ekstrak residu dengan 2,5 khloroform sedikit 

demi sedikit atau dicuci sebanyak dua kali atau 

dimasukan ke dalam tabung reaksi 10 ml untuk 

disetarakan volumenya menjadi 5 ml. 
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h) Dimasukan 5 ml kolesterol standar (0,4 mg kolesterol dan 

5 ml khloroform) ke dalam tabung reaksi yang lain. 

i) Ditambahkan 2 ml astetat anhidrida dan 100 μl H2SO4 

pekat pada keduanya, dikocok sampai timbul warna hijau 

dan disimpan selama 15 menit di ruang gelap. 

j) Dibaca menggunakan spektofotometer pada panjang 

gelombang 420 nm. 

Nilai kolesterol diperoleh dari perhitungan dengan rumus 

sebagai berikut : 

Kolesterol  
(mg/%)  = absorbans sampel x 0,4 (konsentrasi standar) x 100  
                    absorbans standar             berat sampel  

6. Warna daging dada dan kaki dapat dihitung dengan 

membandingkan warna daging dada dan kaki dengan kertas 

roche. 

 

3.5 Analisi Data 

Data yang didapat dari penelitian ditabulasi dengan 

program Microsoft Excel, selanjutnya data di analisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, masing – masing 

perlakuan diulang 5 kali. Apabila ada perbedaan maka 

dilanjutkan dengan Uji jarak Duncan’s (Steel & Torrie, 1993).  
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Model matematik rancangan percobaan ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 Yij = μ + αi + εij  

 

Keterangan : 

Yij : Pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

μ  : Rataan umum 

αi : Pengaruh perlakuan ke -i 

εij : galat percobaan pada perlakuan ke –j 

i : Perlakuaan pemberian tepung jagung (1, 2, 3, 4) 

j : ulangan (1, 2, 3, 4, 5) 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil pengaruh 

dari penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam pakan 

terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi bobot 

karkas, persentase karkas, persentase daging dada, persentase 

lemak abdominal, kolesterol daging dada, warna daging dada, 

dan kaki yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel.7 Hasil Pengaruh Perlakuan terhadap Kualitas Karkas 
Ayam pedaging. 

Variabel P0 P1 P2 P3 
Bobot 

Karkas(g) 
     778,80  
   ± 98,53 a 

     941,20 
   ± 37,06 

b   

 1045,40  
± 45,39 b 

   729,80 
± 112,15a 

Persentase 
Karkas (%) 

68,08 
± 0,87 b 

68,70 
± 1,50b 

69,61 
±1,41 b 

65,80 
±1,81 a 

Persentase 
lemak 

Abdominal 
(%) 

 
    
   1,08±0,52  

 
 

 1,33±0,39  

 
 

1,60±0,71 

  
 

0,70±0,32  

Persentase 
Daging 

Dada(%) 

 
12,56 

    ± 0,99 

 
  12,69 
± 1,49 

 
  12,70 
± 0,87 

    
    12,23 

± 0,92 
Kadar 

Kolesterol 
Daging 
Dada 

(mg/100 g) 

 
 

78,92 
± 0,38 

 
 

79,22 
± 0,57 

 
 

79,58 
± 0,40 

 
 

78,90 
± 0,48 

Warna 
Daging 
Dada 

1,60±0,89 1,20±0,45 2,4±1,34 1,20 
±0,45 
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Variabel P0 P1 P2 P3 
Warna Kaki 3,20±1,30 b  1,40±0,54 a  5,20±1,92 b 1,20±0,45a 

Keterangan : Notasi huruf yang tidak sama pada baris yang sama 
menunjukan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
(P<0,01). 

 
4.1  Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Karkas 

 Bobot karkas dihitung dengan menimbang tubuh ayam 

yang telah dipotong pada umur 35 hari dikurangi dengan 

darah, bulu, kepala, kaki dan organ dalam (Huda, 2002). 

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penggunaan beberapa 

varietas tepung jagung dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan bobot karkas, hipotesis penelitian diterima 

karena berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 2, 

menunjukan bahwa perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot karkas. 

Hal ini diduga karena kandungan nutrisi pada varietas jagung 

pada penelitian ini berbeda terutama pada kandungan energi 

dan protein.  Tabel 7 menunjukan bahwa bobot karkas secara 

berurutan dari yang tertinggi berdasarkan hasil penelitian yaitu 

perlakuan P2 (1045,40±45,39) g/ekor , P1 (941,20±37,06) 

g/ekor, P0 (778,80±98,53) g/ekor, dan P3 (729,80±112,15) 

g/ekor. Berdasarkan table 4 kandungan energi dan protein 

pada jagung yang digunakan adalah sebagai berikut : 

kandungan energi jagung hibrida, jagung pulut (waxy corn), 

inbreedline dan ungu berturut turut adalah 3070,81; 3263,59; 
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3155,03 dan 2835,35 Kkal/g, dengan kandungan protein kasar 

sebesar 8,4; 10,0; 9,3 dan 8,4 %. Menurut Tilman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo (1984) 

protein dalam pakan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi bobot karkas karena protein diperlukan untuk 

pertumbuhan dan pembentukan serta perbaikan jaringan. 

Energi merupakan salah satu zat makanan yang juga 

berpengaruh terhadap bobot karkas. Energi diperlukan sebagai 

sumber kekuatan untuk hidup dan berproduksi (Jull, 1979).  

Hasil analisis ragam dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s memperlihatkan bahwa P2 (jagung inbreedline) 

menghasilkan bobot karkas tertinggi kemudian diikuti dengan 

P1 (jagung pulut/waxy corn). Hasil ini diduga karena P2 

mengandung energi yang lebih rendah dibandingkan P1. Ayam 

cenderung akan meningkatkan konsumsi pakan bila 

kandungan energi pakan rendah, sehingga diikuti dengan 

peningkatan bobot hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Leeson and Summers (1991) yang menyatakan bahwa 

rendahnya kandungan energi dalam pakan dapat meningkatkan 

konsumsi pakan dan apabila kandungan energi pakan 

ditingkatkan maka konsumsi pakan akan menurun. Yuanita, 

Murtini dan Iman (2009) menjelaskan bahwa produksi karkas 

erat hubungannya dengan bobot hidup yaitu peningkatan bobot 

hidup diikuti oleh peningkatan bobot karkas. Ihsan (2006) 
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menambahkan bahwa bobot hidup yang besar akan diikuti pula 

bobot karkas yang besar dan sebaliknya. Bobot karkas yang 

rendah pada P1 (jagung pulut/waxy corn) dan P0 (jagung 

hibrida) diduga karena kandungan serat kasar yang tinggi 

dibandingkan dengan P2 dan P3 (jagung ungu) dibandingkan 

perlakuan yang lainnya, sehingga ayam cenderung akan 

menurunkan konsumsi pakan yang menyebabkan turunnya 

bobot karkas. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahfudz (2006) 

yang melaporkan bahwa tingginya kandungan serat kasar pada 

pakan akan berakibat unggas cepat kenyang dan konsumsi 

pakan menjadi terbatas.  

 

4.2  Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Karkas 

 Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penggunaan 

beberapa varietas tepung jagung dalam pakan ayam pedaging 

dapat meningkatkan persentase karkas, hipotesis penelitian 

diterima karena berdasarkan hasil analisis ragam, perlakuan 

yang diberikan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap persentase karkas. Hal ini disebabkan 

bahwa kandungan nutrisi antar varietas jagung yang berbeda 

terutama kandungan energi dan proteinnya. Perbedaan ini 

menyebabkan konsumsi pakan yang berbeda yang akan 

mempengaruhi bobot karkas, dimana bobot karkas erat 

kaitannya dengan besarnya persentase karkas. North (1992) 
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menyatakan bahwa berat karkas yang semakin tinggi 

dipengaruhi oleh berat ayam yang dipotong. Anita (2009) 

menambahkan bahwa fungsi dari protein pembentuk jaringan 

baru, mempertahankan jaringan lama dan mengganti jaringan 

yang rusak, sehingga laju pertumbuhan dan bobot badan ayam 

meningkatkan, yang akan diikuti peningkatan persentase 

karkas. Tabel 7 menunjukan bahwa rata–rata persentase karkas 

tertinggi pada perlakuan P2 (69,61±1,41) %, kemudian diikuti 

P1 (68,70±1,50) %, P0 (68,08±0,87) % dan yang terendah P3 

(65,80±1,81) %. Rata–rata persentase bobot karkas pada 

penelitian ini diatas laporan Hunton (1995), yaitu 63,1 % dan 

sesuai dengan pendapat Farran, Khalil, Uwayjan and 

Ashkairan (2000) bahwa persentase bobot karkas ayam 

pedaging strain Lohman yang dipelihara 49 hari adalah 66,6 % 

untuk ayam jantan dan 65,80 % untuk ayam betina, namun 

rata-rata persentase karkas pada penelitian ini masih dalam 

kisaran normal sesuai pendapat Jull (1979) yang menyatakan 

bahwa persentase karkas ayam pedaging bervariasi antara 65-

75 % dari bobot hidup. 

 Hasil analisis ragam dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s memperlihatkan bahwa P2 menghasilkan persentase 

karkas tertinggi kemudian diikuti oleh P1. Hasil ini diduga 

karena P2 dan P1 menghasilkan bobot karkas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan P0 dan P3, sehingga dengan bobot hidup 
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yang tinggi akan diikuti pula tingginya persentase karkas, hal 

ini sesuai dengan Ihsan (2006) bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi persentase bobot karkas adalah bobot hidup 

karena bobot karkas merupakan perbandingan bobot karkas 

dengan bobot hidup. Rendahnya persentase karkas P0 diduga 

disebabkan kandungan serat kasar yang tinggi sehingga 

menurunkan konsumsi pakan yang berdampak pada 

menurunnya bobot karkas kemudian akan diikuti dengan 

kecilnya persentase karkas. Karkas ayam yang diberi pakan 

dengan kandungan serat tinggi memiliki proporsi bobot karkas 

yang lebih rendah daripada ayam yang diberi pakan dengan 

kandungan serat kasar yang rendah (Shanin, 2006), sementara 

rendahnya persentase karkas pada P3 diduga karena 

kandungan energi dan protein yang rendah sehingga 

menurunkan produksi karkas. Wahyu (2004) menyebutkan 

bahwa fungsi energi untuk pembentukan sel-sel tubuh dan 

mempertahankan suhu tubuh serta untuk keaktifan fisik. 

Indarto, Edwin, Jamhari, Zahra, Fatimah, Zuprizal, dan 

Kustantinah (2011) menambahkan bahwa pemberian pakan 

dengan energi rendah menyebabkan tidak semua bagian 

protein pakan dapat dicerna, sehingga protein banyak yang 

terbuang melalui ekskreta, padahal fungsi protein adalah untuk 

pertumbuhan jaringan dan perbaikan jaringan (Ahmad dan 

Herman, 1982).   
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4.3  Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Lemak 

Abdominal 

 Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penggunaan 

beberapa varietas tepung jagung dalam pakan ayam pedaging 

dapat menurunkan persentase lemak abdominal, hipotesis 

penelitian ditolak karena berdasarkan hasil analisis ragam, 

persentase lemak abdominal hasil penelitian ini memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,01). Berarti 

diantara perlakuan maupun kontrol tidak ada perbedaan 

persentase lemak abdominal secara nyata. Hal ini diduga 

karena kandungan energi dan protein dalam pakan perlakuan 

relatif sama, sehingga menghasilkan bobot lemak yang sama. 

Kandungan lemak abdominal ayam pedaging yang diberi 

penambahan beberapa varietas jagung dalam pakan bekisar 

antara 0,70 %-1,60 %. Hasil ini lebih rendah dari yang 

dilaporkan Sari (2009) yang menyatakan bahwa persentase 

lemak abdominal ayam pedaging bekisar 1,69 %-1,89 %. 

Rendahnya persentase lemak abdominal ini diduga disebabkan 

rendahnya bobot lemak. Indarto, Edwin, Jamhari, Zahra, 

Fatimah, Zuprizal, dan Kustantinah (2011) melaporkan bahwa 

persentase lemak abdominal ayam pedaging dipengaruhi oleh 

bobot lemak abdominal dan bobot potong. 
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 Berdasarkan nilai nominal dapat dilihat bahwa 

persentase lemak abdominal yang paling rendah terdapat pada 

perlakuan P3 dengan perlakuan pakan varietas jagung ungu 

(0,70±0,32) %. Hal ini diduga karena kandungan energi pada 

jagung ungu lebih rendah bila dibandingkan dengan 

kandungan energi jagung hibrida, jagung pulut (waxy corn) 

dan jagung inbreedline. Rendahnya kandungan energi pada P3 

ini diduga tidak menyebabkan penimbunan lemak sebagai 

cadangan energi akibat adanya konsumsi energi yang berlebih, 

selain itu diduga kandungan energi yang rendah pada jagung 

ungu menyebabkan bobot badan yang dihasilkan kecil. 

Menurut (Gultom, Supratman dan Abun., 2013) konsumsi 

protein yang rendah menyebabkan bobot badan kecil karena 

asupan protein untuk pertumbuhan tidak tercukupi sehingga 

ayam tidak tumbuh dengan baik hal ini juga berpengaruh pada 

rendahnya bobot lemak abdominal yang dihasilkan. Wahyu 

(2004) menambahkan bahwa akumulasi total lemak tubuh dan 

penyebarannya pada bagian-bagian tubuh ayam pedaging 

dipengaruhi oleh pakan. Komposisi dalam pakan merupakan 

faktor yang mempengaruhi kandungan lemak tubuh. 

Pembentukan lemak tubuh pada ayam pedaging terjadi karena 

adanya kelebihan energi yang dikonsumsi. Menurut 

Syamsuhaidi (1997 ) Lemak abdomen akan meningkat pada 

ayam yang diberi pakan dengan protein rendah dan energi 

 40 



tinggi. Meliandasari, Mahfuzd dan Sarengat (2013) 

menambahkan bahwa lemak dalam pakan berupa trigliserida 

dan asam–asam lemak, karbohidrat dalam bentuk glukosa dan 

protein dalam bentuk asam–asam amino yang dikonsumsi oleh 

ternak membentuk sel tubuh sebagai energi yang berlebihan 

akan disimpan dalam bentuk lemak. Tingginya lemak 

abdominal pada P2, P1 dan P0 diduga karena tingginya bobot 

badan yang diikuti besarnya bobot lemak abdominal. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Littlefielt (1972) dan Deaton, 

Recee, Kubena and May (1973) yang disitasi oleh Gultom, 

Supratman dan Abun (2013) menyatakan bahwa berat lemak 

abdominal cenderung meningkat dengan bertambahnya berat 

badan, demikian sebaliknya. 

 

4.4  Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Daging 

Dada 

 Imamudin dan Nasoetion (2012) menyatakan bahwa 

potongan komersial karkas meliputi dada, sayap, punggung, 

pangkal paha dan paha. Jull (1979) menambahkan  besarnya 

dada dijadikan ukuran menilai karkas perdagingan karena 

sebagian besar otot yang merupakan komponen karkas paling 

besar terdapat disekitar dada. Hipotesis penelitian menyatakan 

bahwa penggunaan beberapa varietas tepung jagung dalam 

pakan ayam pedaging dapat meningkatkan persentase daging 
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dada, hipotesis penelitian ditolak karena berdasarkan hasil 

analisis ragam, hasil analisis statistik pada Lampiran 5 

menunjukan bahwa pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,01) terhadap persentase 

daging dada. Hal ini diduga disebabkan kandungan protein 

yang relatif sama antar perlakuan, sehingga akan 

menghasilkan bobot daging dada yang sama. Sari (2009) 

melaporkan bahwa perkembangan daging dada terutama 

dipengaruhi oleh kandungan protein dibandingkan daripada 

energinya. Rata-rata persentase daging dada paling tinggi 

terdapat pada perlakuan P2 (12,70±0,86) %, kemudian diikuti 

P1 (12,69± 1,49) %, P0 (12,59±0,99) %, dan P3 (12,24±0,92) 

%. Hasil rata– rata persentase daging dada dalam penelitian ini 

lebih rendah dibandingkan dengan Resnawati (2004) yang 

melaporkan bahwa persentase dada ayam pedaging berkisar 

24,13-26,79 %. Rendahnya persentase bobot daging dada 

diduga disebabkan oleh bobot karkas yang rendah, namun bila 

dilakukan perhitungan secara nominal persentase daging dada 

tertinggi pada P2 kemudian diikuti P1, P0 dan P3. Hasil ini 

diduga karena bobot karkas pada P2 dan P1 lebih tinggi 

dibandingkan dengan bobot karkas P0 dan P1 sehingga bobot 

daging dada yang dihasilkan juga tinggi yang akan diikuti 

besarnya persentase daging dada. Hal ini sejalan dengan Hayse 

and Morion yang disitasi Resnawati (2004) menyatakan bahwa 
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persentase bobot daging dada akan bertambah dengan 

bertambahnya bobot badan dan bobot karkas. 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Kolesterol  

 Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penggunaan 

beberapa varietas tepung jagung dalam pakan ayam pedaging 

dapat menurunkan kadar kolesterol daging dada, hipotesis 

penelitian ditolak karena berdasarkan hasil analisis ragam, 

memperlihatkan bahwa secara statistik semua perlakuan 

memberikan  perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,01) 

terhadap kadar kolesterol daging dada. Hal ini diduga karena 

kandungan energi dalam pakan yang relatif sama, sehingga 

lemak yang dihasilkan juga sama. Wahyu (2004) 

mengemukakan 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 

perhitungan secara nominal memperlihatkan bahwa kadar 

kolesterol yang paling rendah terdapat pada perlakuan P3 

(78,90±0,48) mg/100g yaitu penggunaan jagung ungu dalam 

pakan. Hasil ini diduga disebabkan kandungan energi pada P3 

(jagung ungu) lebih rendah bila dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya, sehingga lemak pada karkas yang 

dihasilkan juga rendah yang akan menghasilkan nilai 
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kolesterol yang rendah pula.  Ismoyowati 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. Hasil rata – rata kadar kolesterol ini berkisar 

antara 78,9–79,58 mg/100g. Hasil ini masih berada dalam 

kisaran normal seperti yang dilaporkan Sujana, Sjafril, Dani 

dan Tuti (2007) yang menyatakan bahwa kadar kolesterol 

bekisar antara 74,35 – 85,81 mg/100g. Tingginya kadar 

kolesterol daging dada pada P2 (79,58±0,40) mg/100g, P1 

(79,22±0,57) mg/100g, dan P0 (78,92±0,38) mg/100g 

dibandingkan dengan P3 (78,90±0,48) mg/100g diduga 

disebabkan baik jagung pada P2 (inbreedline), jagung pulut 

(waxy corn), dan jagung hibrida tidak memiliki kadar 

antosianin yang tinggi seperti jagung ungu yang mengandung 

antosianin 34 %. Menurut Bunyamin (2012) antosianin 

bersifat sebagai antioksidan di dalam tubuh untuk mencegah 

terjadinya arterosklerosis yaitu penyakit penyumbatan 

pembuluh darah. Antosianin bekerja menghambat proses 

arterosklerosis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh 

yaitu lipoprotein densitas rendah (LDL). 
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4.6 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Daging Dada 

 Warna daging merupakan salah satu sifat dari sensoris 

daging yang utama (Prayitno, Suryanto dan Zuprizal, 2010). 

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penggunaan beberapa 

varietas tepung jagung dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan warna daging dada, hipotesis penelitian ditolak 

karena berdasarkan hasil analisis ragam pada Lampiran 7, 

menunjukan bahwa perlakuan memberikan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,01). Hal ini diduga pada setiap varietas 

jagung mengandung zat warna yang berbeda. Rata–rata nilai 

warna daging ayam pedaging yang menggunakan beberapa 

varietas jagung dalam pakan berkisar antara 1,20–2,4, dengan 

skala pada kipas roche berkisar antara 1 – 4 (kuning pucat), 

namun bila dilakukan perhitungan secara nominal rata–rata 

nilai tertinggi pada warna daging terletak pada perlakuan P2 

dimana pelakuan menggunakan jagung inbreedline. Warna 

daging dada pada perlakuan P2 ini adalah putih kekuningan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Yulistiani (2010) yang 

melaporkan warna daging ayam yang segar adalah putih 

kekuning–kuningan. Hasil ini diduga disebabkan karena pada 

perlakuan P2 mengandung sumber pigmentasi atau zat warna 

yang mempengaruhi konsentrasi zat warna daging atau 

mioglobin. Konsentrasi mioglobin dalam daging ayam lebih 

kecil dibandingkan yang terdapat pada daging sapi, hal ini 
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yang menyebabkan warna daging ayam terlihat lebih putih 

daripada daging sapi (Syamsir, 2008). Dijelaskan lebih lanjut 

lagi oleh Soeparno (2005) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi warna daging antara lain adalah pakan, spesies, 

bangsa, umur, jenis kelamin, stress, pH dan oksigen. 

 

4.7 Pengaruh Perlakuan terhadap Warna Kaki 

Warna kuning pada kaki, paruh dan kulit ayam 

pedaging adalah hasil dari pigmentasi. Pigmen tersebut adalah 

pigmen xantofil yang berasal dari pakan. Hipotesis penelitian 

menyatakan bahwa penggunaan beberapa varietas tepung 

jagung dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 

warna kaki ayam pedaging, hipotesis penelitian diterima 

karena berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap warna kaki ayam pedaging. Hal ini diduga karena 

adanya perbedaan kandungan zat warna pada tiap varietas 

jagung. Menurut Wahyu (2004) jagung merupakan sumber 

xantofil yang baik dan menghasilkan pigmentasi kuning pada 

ayam pedaging dan telur. Hasil analisis ragam dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s memperlihatkan bahwa P2 

(5,20±1,92) dan P0 (3,20±1,30) memberikan warna kaki 

terbaik dibandingkan dengan P1 dan P3. Hal ini diduga karena 

sumber pigmentasi seperti zea xanthin dan xantofil yang 
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terkandung dalam jagung kuning mampu memberikan warna 

kuning pada kaki ayam. Menurut Juhriah, Baharuddin, Musa, 

Pabendom dan Masniawati (2012) menjelaskan bahwa 

karotenoid merupakan pigmen alami yang memberikan warna 

kuning, jingga atau merah dengan panjang gelombang antara 

430-480 nm. Anonimus (2012a) yang menambahkan bahwa 

krotenoid dengan molekul yang mengandung oksigen, seperti 

lutein dan zeaxantin, dikenal sebagai xantofil sedangkan 

karotenoid yang tidak mengandung oksigen adalah α-karotena, 

β-karotena, dan likopena. Jagung hibrida adalah varietas 

jagung yang mengandung zat xantofil (Azrai, Made dan Yasin, 

2007), selain itu menurut Suarni dan Widowati (2008) 

menambahkan karotenoid juga disebut vitamin A yang 

terdapat pada jagung kuning. Fungsinya selain sebagai zat 

mikro adalah sebagai antioksidan alami yang dapat 

meningkatkan imunitas tubuh dan menghambat kerusakan sel. 

Berbeda perlakuan P2, perlakuan P1 dan P3 memberikan rata–

rata warna kaki rendah yaitu (1,40±0,54) dan (1,20 ± 0,45), hal 

ini diduga bahwa baik jagung pulu (waxy corn) yang berwarna 

putih pada perlakuan P1 dan jagung ungu tidak memiliki 

kandungan zat warna zea xanthin dan xantofil seperti yang 

dimiliki oleh jagung kuning, sehingga dalam hal ini baik 

jagung pulut (waxy corn) dan jagung ungu tidak memberikan 

warna kuning pada kaki ayam. Hal ini sejalan dengan 
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Anggorodi (1985) yang menjelaskan jagung putih tidak 

menghasilkan warna kuning pada kaki, paruh dan kulit unggas 

karena pada jagung putih tidak terdapat pigmen warna seperti 

yang dimiliki oleh jagung kuning. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan jagung varietas inbreedline dapat meningkatkan 

kualitas karkas meliputi bobot karkas, persentase karkas dan 

warna kaki. 

 

5.2. SARAN 

 Disarankan penggunaan jagung varietas inbreedline 

dalam pakan ayam pedaging untuk meningkatkan kualitas 

karkas meliputi bobot karkas, persentase karkas dan warna 

kaki.  
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Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot Badan (g/ekor) 
Ayam Pedaging Umur 7 hari 

Ayam Ke- 
Bobot Badan 

(g/ekor) (x- xˉ ) (x- xˉ ) 2 

1 132 4,32 18,69 
2 115 -12,67 160,70 
3 115 -12,67 160,70 
4 128 0,32 0,10 
5 112 -15,67 245,76 
6 115 -12,67 160,70 
7 106 -21,67 469,88 
8 126 -1,67 2,81 
9 105 -22,67 514,23 
10 114 -13,67 187,05 
11 137 9,32 86,92 
12 147 19,32 373,38 
13 118 -9,67 93,63 
14 105 -22,67 514,23 
15 120 -7,67 58,93 
16 130 2,32 5,39 
17 124 -3,67 13,51 
18 135 7,32 53,62 
19 112 -15,67 245,76 
20 110 -17,67 312,46 
21 113 -14,67 215,40 
22 108 -19,67 387,17 
23 118 -9,67 93,63 
24 123 -4,67 21,87 
25 125 -2,67 7,16 
26 140 12,32 151,86 
27 165 37,32 1393,02 
28 157 29,32 859,85 
29 132 4,32 18,69 
30 136 8,32 69,27 
31 135 7,32 53,62 
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Ayam Ke- 
Bobot Badan 

(g/ekor) (x- xˉ ) (x- xˉ ) 2 

32 141 13,32 177,50 
33 132 4,32 18,69 
34 133 5,32 28,33 
35 121 -6,67 44,57 
36 137 9,32 86,92 
37 155 27,32 746,55 
38 155 27,32 746,55 
39 146 18,32 335,74 
40 139 11,32 128,21 
41 41 121 -6,67 
42 42 117 -10,67 
43 121 -6,67 44,57 
44 117 -10,67 113,99 
45 132 4,32 18,69 
46 113 -14,67 215,40 
47 134 6,32 39,98 
48 126 -1,67 2,81 
49 116 -11,67 136,34 
50 132 4,32 18,69 
51 126 -1,67 2,81 
52 118 -9,67 93,63 
53 131 3,32 11,04 
54 137 9,32 86,92 
55 141 13,32 177,50 
56 132 4,32 18,69 
57 123 -4,676 21,87 
58 127 -0,67 0,45 
59 109 -18,67 348,82 
60 115 -12,67 160,70 
61 130 2,32 5,39 
62 131 3,32 11,04 
63 141 13,32 177,50 
64 138 10,32 106,56 
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Ayam Ke- 
Bobot Badan 

(g/ekor) (x- xˉ ) (x- xˉ ) 2 

65 138 10,32 106,56 
66 120 -7,67 58,93 
67 155 27,32 746,55 
68 118 -9,67 93,63 
69 141 13,32 177,50 
70 113 -14,67 215,40 
71 138 10,32 106,56 
72 139 11,32 128,21 
73 143 15,32 234,80 
74 130 2,32 5,39 
75 143 15,32 234,80 
76 126 -1,67 2,81 
77 125 -2,67 7,16 
78 136 8,32 69,27 
79 130 2,32 5,39 
80 126 -1,67 2,81 
81 123 -4,67 21,87 
82 130 2,32 5,39 
83 129 1,32 1,75 
84 111 -16,67 278,11 
85 124 -3,67 13,51 
86 138 10,32 106,56 
87 111 -16,67 278,11 
88 124 -3,67 13,51 
89 138 10,32 106,56 
90 116 -11,67 136,34 
91 123 -4,67 21,87 
92 139 11,32 128,21 
93 139 11,32 128,21 
94 136 8,32 69,27 
95 133 5,32 28,33 
96 143 15,32 234,80 
97 144 16,32 266,44 
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Ayam Ke- 
Bobot Badan 

(g/ekor) (x- xˉ ) (x- xˉ ) 2 

98 118 -9,67 93,63 
99 97 -30,67 941,06 
X 12640   
xˉ 127,67   

sd/ σ 13,80   
Rata-rata bobot badan (xˉ ) = 127,67 

Standar Deviasi (sd) = 13,80 

Koefisien Keragaman (KK) = sd x 100 % 
      xˉ 

             = 13,80   x 100 % 
     127,67 

             = 10,18 % 

Kesimpulan : Ayam pedaging yang digunakan dalam 
penelitian dapat dikatakan seragam karena memiliki koefisen 
keragaman kurang dari 15 %. 
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Lampiran 2. Analisis Statistik (RAL) Bobot Karkas 
(g/ekor) 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 

1 812 898 1053 732 3495 

2 683 996 1012 726 3417 

3 742 928 1113 769 3552 

4 934 927 1053 866 3780 

5 723 957 996 556 3232 

Jumlah 3894 4706 5227 3649 17476 
Rata- 
rata 

778,80  
± 98,53 

941,20  
± 37,06 

1045,40 
± 45,39 

729,80  
± 112,15  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hit F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 318751,6 106250,53 16,52(**) 3,23 5,29 

Galat 16 102883,6 6430,22    
Total 19 421635,2     

Keterangan: ** FHitung > FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
pengaruh perbedaan yang sangat nyata(P<0,01) terhadap bobot karkas. 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 
db galat = 16 

KT galat = 6430,22 

t = 4 

 = 35,86 

 
Nilai 
P 

2 3 4 5 

JND 
5% 2,998 3,144 3,235 3,297 

JNT 107,51269 112,74846 116,01185 118,23527 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 729,8 a 
P0 778,8 a 
P1 941,2    b 
P2 1045,4    b 
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Lampiran 3. Analisis Statistik (RAL) Persentase Karkas 
(%) 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 

1 69,46 69,67 68,55 67,4 275,05 
2 67,29 69,5 71,01 66,12 273,92 
3 67,58 66,09 68,66 65,9 268,23 
4 68,37 69,49 71,29 66,87 276,02 
5 67,69 68,79 68,55 62,75 267,78 

Jumlah 340,39 343,54 348,06 329,04 1361,03 
Rata- 
rata 

68,08  
± 0,87 

68,70  
± 1,50 

69,61 
± 1,41 

65,80  
± 1,81  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hit F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 39,50 13,16 6,36 

(**) 
3,23 5,29 

Galat 16 33,09 2,06    
Total 19 72,59     

Keterangan: ** FHitung > FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
pengaruh perbedaan yang sangat nyata(P<0,01) terhadap persentase karkas 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 
db galat = 16 

KT galat = 13,16 

t = 4 

 = 0,64 

Nilai P 2 3 4 5 
JND 
5% 2,998 3,144 3,235 3,297 

JNT 1,92816 2,02206 2,08058 2,12046 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 65,808 a 
P0 68,078    b 
P1 68,708    b 
P2 69,612    b 
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Lampiran 4. Analisis Statistik (RAL) Persentase Daging 
Dada (%) 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 

1 13,00 13,42 12,56 11,51 50,49 

2 11,52 12,56 13,61 11,47 49,16 

3 11,47 10,18 11,35 11,73 44,73 

4 13,25 14,01 13,27 13,28 53,81 

5 13,57 13,29 12,73 13,2 52,79 

Jumlah 62,81 63,46 63,52 61,19 250,98 
Rata- 
rata 

12,56  
± 0,99 

12,69 
 ± 1,49 

12,70  
± 0,87 

12,23  
± 0,92  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hit F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 0,70 0,23 0,19(*) 3,23 5,29 
Galat 16 19,30 1,20    
Total 19 20,00       

Keterangan : * FHitung < FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
perbedaan pengaruh yang tidak nyata(P>0,01) terhadap persentase daging 
dada. 
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Lampiran 5. Analisis Statistik (RAL) Persentase Lemak 
Abdominal (%) 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 

1 1,03 1,39 1,95 0,73 5,1 

2 0,79 0,97 1,89 0,45 4,1 

3 1,82 0,99 2,03 0,42 5,26 

4 0,44 1,94 1,82 1,23 5,43 

5 1,31 1,36 0,34 0,67 3,68 

Jumlah 5,39 6,65 8,03 3,5 23,57 
Rata- 
rata 

1,08  
± 0,52 

1,33  
± 0,39 

1,60  
± 0,71 

0,70  
± 0,32  

 

 

 

 
 

 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hit F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 2,22 0,74 2,84(*) 3,23 5,29 
Galat 16 4,17 0,26    
Total 19 6,39       

Keterangan : *FHitung < FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
perbedaan pengaruh yang tidak nyata(P>0,01) terhadap persentase lemak 
abdominal 
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Lampiran 6. Analisis Statistik (RAL) Kadar Kolesterol 
(mg/100 g) 

Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 
1 78,63 78,9 79,52 78,58 315,63 
2 78,45 78,64 79,48 79,05 315,62 
3 79 78,93 79,87 78,59 316,39 
4 79,19 79,99 80,04 79,69 318,91 
5 79,37 79,63 78,99 78,59 316,58 

Jumlah 394,64 396,09 397,9 394,5 1583,13 
Rata- 
rata 

78,92  
± 0,38 

79,22  
± 0,57 

79,58  
± 0,40 

78,90  
± 0,48  

 

 

 

 
 

 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hit F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 4,80 1,60 2,13(*) 3,23 5,29 
Galat 16 12,00 0,75    
Total 19 16,80       

Keterangan : *FHitung < FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
perbedaan pengaruh yang tidak nyata(P>0,01) terhadap kadar kolesterol 
daging. 
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Lampiran 7. Analisis Statistik (RAL) Warna Daging Dada 
Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 

1 3 1 3 2 9 

2 1 2 1 1 5 

3 1 1 1 1 4 

4 2 1 3 1 7 

5 1 1 4 1 7 

Jumlah 8 6 12 6 32 
Rata- 
rata 

1,60 
 ± 0,89 

1,20  
± 0,45 

2,40  
± 1,34 

1,20 
 ± 0,45  

 

 

 
 

 
 12,00 

 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hit F 
0,05 

F 
0,01 

Perlakuan 3 1,50 0,50 2,31(*) 3,23 5,29 
Galat 16 3,47 0,21    
Total 19 4,97       

Keterangan : *FHitung < FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
perbedaan pengaruh yang tidak nyata(P>0,01) terhadap warna daging dada. 
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Lampiran 8. Analisis Statistik (RAL) Warna Kaki 
Ulangan P0 P1 P2 P3 Jumlah 

1 3 1 4 2 10 
2 4 2 5 1 12 
3 5 1 6 1 13 
4 2 2 8 1 13 
5 2 1 3 1 7 

Jumlah 16 7 26 6 55 
Rata- 
rata 

3,20  
± 1,30 

1,40  
± 0,54 

5,20  
± 1,92 

1,20  
± 0,45  

 

 
 

 
 

 
 

23,60 

Tabel ANOVA 
SK db JK KT F Hit F 

0,05 
F 
0,01 

Perlakuan 3 52,15 17,38 11,78(**) 3,23 5,29 
Galat 16 23,60 1,47    
Total 19 75,75       

Keterangan :** FHitung > FTabel (0,01) berarti perlakuan memberikan 
pengaruh perbedaan yang sangat nyata(P<0,01) terhadap warna kaki 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 
db galat = 16 

KT galat = 23,60 

t = 4 

 = 0,54 

 
Nilai P 2 3 4 5 
JND 
5% 2,998 3,144 3,235 3,297 

JNT 1,62833 1,70763 1,75705 1,79073 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 1,40 a 
P3 1,20 a 
P0 3,20    b 
P2 5,20    b 
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