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EFFECT OF ADDITION WHEY AND  
LACTIC ACID BACTERIA (LAB)  

Pediococcus pentosaceus IN FEED ON 
BROILER PRODUCTION PERFORMANCES 

 
Achmad Wijayanto1), Woro Busono2) and Eko Widodo2) 

 

ABSTRACT 
 

The aim of the research was to determine of 
addition whey and lactid acid bacteria (LAB) Pediococcus 
pentosaceus on broiler production performances. The 
materials were 144 female broiler chickens of Lohmann 
strain of one week old with average initial body weight of 
114,8+11,4 g. The method was experiment arranged in 
completely randomized design with 4 treatments and 6 
replications. The treatments were basal diet without 
addition of whey and Pediococcus pentosaceus (P0), 
addition of 1% whey with 1ml Pediococcus pentosaceus 
(P1), addition of 2% whey with 1ml Pediococcus 
pentosaceus (P2), and addition of 3% whey with 1ml 
Pediococcus pentosaceus (P3). The variables observed 
were feed consumption, body weight gain and feed 
conversion of broilers. Data were analyzed by analysis of 
variance and if there were significant different, then would 
be tested by Duncan’s Multiple Range Test. The result 
showed that whey and Pediococcus pentosaceus with level 
of 1-3% decreased broiler production performances.  

 
Keywords: whey, lactid acid bacteria, broiler performance 
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RINGKASAN 
 

Peningkatkan efisiensi penggunaan pakan salah 
satunya adalah dengan menggunakan probiotik. Bakteri 
asam laktat (BAL) adalah salah satu jenis mikroba yang 
dapat digunakan dalam pakan maupun minum sebagai 
probiotik. Salah satu BAL yang potensial  adalah 
Pediococcus pentosaceus. Bakteri ini merupakan salah satu 
bakteri yang dapat tumbuh dengan baik di media cair dan 
tepung. Whey keju merupakan hasil samping produksi keju 
yang berbentuk cair, selain itu, kandungan laktosa dan 
nutrisi essensial whey keju merupakan substrat yang baik 
untuk pertumbuhan mikroorganisme. 

Penelitian dilaksanakan di Jl. Telaga warna Blok C 
nomer 231 Kelurahan Tlogomas Malang dimulai tanggal 
25 April - 30 Mei 2014. Tujuan penelitian untuk 
menentukan jumlah penambahan whey keju dengan bakteri 
asam laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam pakan 
yang memberikan penampilan terbaik terhadap produksi 
ayam  pedaging meliputi konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan (PBB), dan konversi pakan.  

Materi yang digunakan adalah 144 ekor ayam 
pedaging  strain Lohman betina umur 8 hari dengan 
koefisien keragaman 10%. Metode yang digunakan adalah 
percobaan lapang dengan rancangan acak lengkap 4 
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perlakuan 6 ulangan. Adapun perlakuan yang diberikan 
adalah P0 = Pakan basal non antibiotic tanpa penambahan 
whey dan BAL kemudian P1, P2 dan P3 yaitu secara 
berurutan pakan basal non antibiotik + 1,2,3% whey dan 
BAL. Variabel yang diamati meliputi konsumsi pakan, 
PBB dan konversi pakan. Data yang dihasilkan kemudian 
dianalisis menggunakan analisis ragam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan 1,2,3% whey keju dengan 1ml bakteri asam 
laktat (BAL) Pediococcus pentasaceus dalam pakan tidak 
memberikan hasil yang berbeda  nyata terhadap perlakuan 
kontrol.  Rata-rata konsumsi pakan yang diperoleh adalah 
P0 (640+11,4), P1 (648,4+10,5), P2 (664,0+10,9) dan P3 
(654,5+6,0). Rata-rata PBB yang diperoleh adalah P0 
(294,1+9,4), P1 (279,1+10,2), P2 (285,8+2,6), P3 
(288,8+8,5). Rata-rata konversi pakan yang diperoleh 
adalah P0 (2,24+0,15), P1 (2,27+0,05), P2 (2,28+0,03) dan 
P3 (2,33+0,12).  

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
penambahan whey keju sampai 1,2,3% dengan 1ml bakteri 
asam laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam pakan 
tidak dapat meningkatkan konsumsi pakan, PBB dan 
menurunkan konversi pakan. Saran yang diberikan adalah 
perlu penelitian lebih lanjut tentang penambahan whey keju 
dengan bakteri asal laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus 
untuk meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor produksi yang 
penting dalam usaha peternakan ayam pedaging. Semakin 
baik kualitas pakan yang diberikan maka produksi ayam 
pedaging akan semakin baik dan sebaliknya. Salah satu 
upaya dalam menentukan kualitas pakan dan efisiensi 
penggunaan pakan adalah dengan cara melihat penampilan 
produksi yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan, dan konversi pakan ayam pedaging. Salah 
satu cara meningkatkan efisiensi penggunaan pakan adalah 
dengan menambahkan probiotik dalam pakan.  

Bakteri asam laktat (BAL) adalah salah satu jenis 
mikroba yang dapat digunakan dalam pakan maupun 
minum sebagai probiotik. Salah satu BAL yang potensial  
adalah Pediococcus pentosaceus, bakteri ini merupakan 
salah satu bakteri yang dapat tumbuh dengan baik di media 
cair dan tepung (Nettles and Barefoot, 1993). Menurut 
Saputri (2012), pemberian probiotik Pediococcus 
pentosaceus meningkatkan  jumlah  koloni BAL  dan 
meningkatkan  keseimbangan mikroflora usus itik. 
Miklofora pada usus apabila mengalami peningkatan akan 
semakin memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan 
sehingga penggunaan pakan lebih efisien dan produksi 
ayam pedaging akan semakin tinggi.  

Whey keju merupakan hasil samping produksi 
keju yang berbentuk cair. Whey keju dapat didapatkan 
dengan mudah dan murah dari industri-industri pengolahan 
susu. Whey keju memiliki pH asam yaitu kurang dari 5, 
sehingga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 
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BAL. Selain itu, kandungan laktosa dan nutrisi essensial 
whey keju merupakan substrat yang baik untuk 
pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Gunawan dan 
Sundari (2003), penggunaan probiotik dalam pakan dapat 
meningkatkan bobot badan ayam pedaging. Penggunaan 
probiotik dalam pakan juga mampu menekan konversi 
pakan.   

Berdasarkan kajian di atas maka peneliti 
mengkombinasikan antara whey sebagai acidiffier dengan 
Pediococcus pentosaceus sebagai probiotik dengan tujuan 
untuk meningkatkan populasi bakteri dan menekan bakteri 
patogen dalam saluran penceranaan. Kombinasi tersebut 
lalu ditambahkan dalam pakan kemudian diamati 
pengaruhnya terhadap penampilan produksi ayam pedaging 
yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan 
dan konversi pakan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Pediococcus pentosaceus adalah salah satu 
bakteri asam laktat (BAL) yang potensial, bakteri ini 
merupakan salah satu bakteri yang dapat tumbuh di media 
cair dan tepung dengan baik. Whey keju adalah hasil 
samping produksi keju yang berbentuk cair dan memiliki 
sifat asam sehingga merupakan media yang baik untuk 
pertumbuhan BAL seperti Pediococcus pentosaceus. 
Kandungan laktosa dan nutrisi essensial whey keju 
merupakan substrat yang baik untuk pertumbuhan 
mikroorganisme. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri 
(2012), penggunaan Pediococcus pentosaceus pada itik 
dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dengan 
persentase perbandingan BAL 95,9% dan patogen 4,1%. 
Penggunaan probiotik  starbio dalam pakan dapat 
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meningkatkan bobot badan ayam pedaging hingga umur 6 
minggu serta penggunaan probiotik Lactobacillus 
acidophilus pada ayam petelur dapat menekan konversi 
pakan (Gunawan dan Sundari, 2003). 

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan 
yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh penambahan whey keju dengan bakteri asam 
laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam pakan 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging meliputi 
konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 
pakan. 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah 
penambahan whey keju dengan bakteri asam laktat (BAL) 
Pediococcus pentosaceus dalam pakan yang memberikan 
penampilan terbaik terhadap produksi ayam  pedaging 
meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan 
konversi pakan. 

 
1.4 Kegunanaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai metode pemakaian probiotik dalam pakan dengan 
memanfaatkan whey keju dan bakteri asam laktat (BAL) 
Pediococcus pentosaceus. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Whey keju merupakan hasil samping dari 
pengolahan keju yang dihasilkan dari satu tahapan dalam 
proses pembuatan keju. Whey keju merupakan hasil 
samping penggunaan enzim (renet, pepsin) yang bersifat 
asam, sehingga merupakan media yang baik untuk 
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pertumbuhan BAL. Whey keju dapat diperoleh dengan 
mudah dari industri-industri pengolahan susu. Kandungan 
laktosa dan nutrisi essensial whey merupakan substrat yang 
baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Hal tersebut 
menjadi pertimbangan untuk menghasilkan produk dengan 
memanfaatkan mikroorganisme (Vinderola, Momlhiutti, 
and Reinheimer, 2000). 

Pemberian 3ml probiotik Pediococcus 
pentosaceus meningkatkan jumlah  koloni bakteri asam 
laktat (BAL) yaitu sebanyak 5,2 x 107cfu/g dan 
meningkatkan  keseimbangan mikroflora usus dengan 
persentase perbandingan BAL 95,9% dan patogen 4,1% 
pada itik (Saputri, 2012). Penggunaan probiotik starbio 
sebanyak 0,25% dalam pakan dapat meningkatkan bobot 
badan ayam pedaging hingga umur 6 minggu dan 
memperbaiki pemanfaatan serat kasar sampai dengan 6% 
dalam pakan. Penggunaan probiotik starbio 0,25% dalam 
pakan ayam buras mampu meningkatkan 19−26% produksi 
telur, menekan konversi pakan dan kadar air kotoran ayam 
serta memberikan tambahan penghasilan sebanyak 44 
hingga 48% bagi peternak. Kultur yeast sebanyak 
0,2−0,3% efektif ditambahkan dalam pakan ayam pedaging 
umur 0−4 minggu. Lactobacillus acidophilus sebanyak 2% 
dan 4% dalam pakan ayam ras petelur, mampu 
meningkatkan 5−11% produksi telur serta menekan 
konversi pakan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa 
penggunaan probiotik dalam pakan dapat meningkatkan 
produktivitas ayam pedaging, ras petelur, dan ayam buras 
(Gunawan dan Sundari, 2003) 
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1.6 Hipotesis 
H0 : Penambahan whey keju ditambah dengan bakteri asam 

laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam pakan 
tidak dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
pedaging. 

H1 : Penambahan whey keju ditambah dengan bakteri asam 
laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam pakan 
dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
pedaging. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Ayam Pedaging 

Menurut Wikipedia (2014), ayam pedaging dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
Kerajaan : Animalia 
Filum   : Chordata 
Kelas    : Aves 
Ordo   : Galliformes 
Famili  : Phasianidae 
Genus   : Gallus 
Spesies  : Gallus gallus domesticus 

Ayam pedaging merupakan jenis ras unggulan 
hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki 
daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi 
daging. Dengan berbagai kelebihannya yaitu waktu 
pemeliharaan yang relatif singkat hanya 5-6 minggu sudah 
bisa dipanen, maka banyak peternak baru serta peternak 
musiman yang bermunculan di berbagai wilayah di 
Indonesia (Anonimous, 2004a). Ayam pedaging adalah 
ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat 
menghasilkan produksi daging dalam waktu relatif singkat 
(5-6 minggu). Ayam  merupakan hewan vertebrata 
berdarah panas dengan tingkat metabolisme yang  tinggi. 
Anak ayam umur sehari (Day  Old  Chick/DOC) memiliki 
temperatur tubuh  39oC. Temperatur tubuh ayam dewasa 
rata-rata sekitar 40,6-40,7oC. Temperatur  tubuh ayam 
meningkat dari pagi sampai sore hari, kemudian menurun 
sampai tengah malam (Rasyaf, 1995).   

Karakteristik ayam tipe pedaging bersifat tenang, 
bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke 
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tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah (Suprijatna, 
Atmomarsono dan Kastasudjana, 2005). Menurut North 
(1992) sifat-sifat penting yang diukur dalam pemeliharaan 
ayam pedaging adalah bobot badan tiap minggu, konsumsi 
pakan, konversi pakan dan persentase karkas yang 
dihasilkan. Penampilan produksi ayam pedaging strain 
Lohmann dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Penampilan produksi ayam pedaging strain 

Lohmann 

Umur 
(hari) 

Pertambahan 
Bobot Badan 

(g/ekor) 

Konsumsi 
Pakan 

(g/ekor/hari) 

Konversi 
Pakan 

0 - - - 
1 7,0 12 0,239 
7 21,0 24 0,832 

14 47,5 61 1,061 
21 63,0 104 1,270 
28 64,5 125 1,567 
35 65,5 146 1,632 

Sumber : Anonimousc (2008) 
Menurut Murtidjo (1987) ayam pedaging 

memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah 
dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, 
padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, 
sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan 
pertambahan bobot badan sangat cepat. Kelemahannya 
adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan 
cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit 
dan sulit beradaptasi. Suprijatna dan Ruhyat (2006) 
menyatakan bahwa pertumbuhan yang paling cepat terjadi 
sejak menetas sampai umur 4-6 minggu, kemudian 
mengalami penurunan dan terhenti sampai mencapai 
dewasa. 
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2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 
Menurut Suprijatna et al. (2005) ayam 

mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energi 
bagi berlangsungnya proses-proses biologis di dalam tubuh 
secara normal sehingga proses pertumbuhan berlangsung 
optimal. Pakan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
zat-zat makanan sebagai bahan bagi terbentuknya material 
jaringan dalam tuguh untuk pembentukan daging. Apabila 
kebutuhan energi terpenuhi, ayam menghentikan konsumsi 
pakan dan sebaliknya konsumsi pakan meningkat bila 
kebutuhan energi belum terpenuhi. Pakan dengan energi 
tinggi dikonsumsi lebih sedikit dibandingkan pakan dengan 
kandungan energi rendah. Kandungan energi pakan perlu 
memperhatikan kandungan zat-zat makanan. Energi 
terpenuhi tetapi bila kebutuhan zat-zat makanan lainnya 
belum terpenuhi sesuai kebutuhan, efisiensi penggunaan 
pakan menjadi rendah, dengan demikian pakan tidak 
efisien dan tidak ekonomis. Formulasi pakan harus 
memperhatikan kandungan energi dan kandungan zat-zat 
makanan sesuai kebutuhan atau tujuan usaha peternakan. 
Berdasarkan kebutuhan zat-zat makanan harian untuk 
kebutuhan berbagai tujuan, pakan dikelompokkan sebagai 
tinggi, rendah, variabel, atau intermediet. Ayam pedaging 
membutuhkan pakan untuk tumbuh, berkembang dan 
produksi. Pertumbuhan dan produksi yang maksimal dapat 
dicapai dengan zat makanan yang terkandung di dalam 
pakan memadai. 

Rasyaf (2004), mengatakan bahwa ayam dan 
jenis unggas lainnya membutuhkan sejumlah nutrisi yang 
lengkap untuk menunjang hidupnya, untuk pertumbuhan 
dan untuk berproduksi. Unggas membutuhkan lebih dari 40 
material kimiawi yang diklasifikasikan ke dalam enam 
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kelas yakni karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral 
dan air semuanya harus ada dalam pakan yang dimakan 
kemudian dinyatakan bahwa kandungan nutrisi pada fase 
starter mengandung protein 19,5–21,2%, energi 
metabolisme 2851–3180 kkal/kg pakan sedangkan finisher 
protein 22,0–22,7% dan energi metabolisme 3290–3399 
kkal/kg pakan. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging periode 
starter dan finisher sesuai dengan Ditjennak (2006) dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging periode starter 

dan finisher 
Parameter Satuan Starter Finisher 

Energi Metabolisme 
(EM) 

kkal/kg 2900 2900 

Protein kasar % 19,0 18,0 
Lemak kasar % 7,4 8,0 
Serat kasar % 6,0 6,0 
Kalsium (Ca) % 0,90–1,20 0,90–1,20 
Fosfor (P) total % 0,60–1,00 0,60–1,00 

Sumber : Ditjennak (2006) 
Berdasarkan tabel kebutuhan nutrisi ayam 

pedaging yang disajikan diatas memperlihatkan adanya 
beberapa perbedaan kebutuhan nutrisi tertentu yg 
dibutuhkan oleh ayam pedaging periode starter dan periode 
finisher. Perbedaan tersebut antara lain adalah pada ayam 
pedaging periode starter memerlukan protein kasar lebih 
besar yaitu sebesar 19,0% sedangkan ayam pedaging 
periode finisher membutuhkan protein kasar sebesar 
18,0%. Perbedaan juga terdapat pada persentase kebutuhan 
lemak kasar. Periode finisher kebutuhan lemak kasar lebih 
besar yaitu sebesar 8,0% sedangkan pada periode starter 
memerlukan lemak kasar sebesar 7,4%. Lain halnya dengan 
protein kasar dan lemak kasar, kandungan lain seperti kadar 
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air, serat kasar, kalsium (Ca), Fosfor (P) total dan energi 
metabolisme (EM) memiliki nilai kebutuhan yang sama.  

Kebutuhan zat makanan ayam pedaging adalah 
kebutuhan akan energi, protein, lemak, serat kasar, serta 
kandungan vitamin dan mineral. Kebutuhan karbohidrat 
untuk ayam biasanya dinyatakan dalam bentuk energi. 
Kebutuhan energi untuk ayam pedaging antara 2800-3300 
kkal/kg. Karbohidrat merupakan senyawa organik 
khususnya pada tumbuh-tumbuhan, sebagai contoh adalah 
selulosa dan pati. Pakan yang mengandung kadar lemak 
tinggi menyebabkan efisiensi penggunaan energi menjadi 
lebih baik dibandingkan dengan pakan yang memiliki kadar 
lemak rendah. Kandungan lemak dalam pakan ayam 
pedaging berkisar antara 5-10% (Wahju, 1997).  
     
2.3 Feed Additive 

Feed additive adalah suatu bahan atau kombinasi 
bahan non nutrisi yang ditambahkan ke dalam pakan ternak 
untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan. Pemberian feed 
additive biasanya dalam jumlah yang kecil, karena 
penggunaan dalam jumlah besar akan menyebabkan residu 
pada organ tubuh. Residu tersebut  dapat membahayakan 
konsumen yang mengkonsumsi dan ternak itu sendiri 
(Widodo, 2010).  

Menurut Adams (2000) feed additive adalah 
bahan tambahan pakan yang dicampur ke dalam pakan. 
Feed additive dapat mempengaruhi kesehatan maupun 
nutrisi ternak. Tujuan pemberian feed additive untuk 
memacu pertumbuhan atau meningkatkan produktivitas, 
menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan efisiensi 
produksi. Feed additive yang digunakan pada umumnya 
adalah antibiotik, enzim, probiotik, prebiotik, asam organik 
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dan bioaktif tanaman. Pengelompokan feed additive 
berdasarkan jenis dan fungsinya disajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3. Pengelompokan feed additive berdasarkan jenis 

dan fungsi 
Jenis Feed 
Additive 

Macam Keterangan 

Meningkatkan 
konsumsi 
pakan 

 Perekat 

  
  
 Penambah rasa 

dan warna 

 Lignin sulfonat, 
selulosa ester, 
Natrium benzoate, 
dan Kondensasi 
urea formaldehid 
 

 Pemanis, garam dan 
pewarna 

Membantu 
proses 
pencernaan 
dan absorpsi 
zat makanan 

 Antibiotik 

  
  
 Enzim 

 
  

Senyawa ersen 

 Membantu 
pertumbuhan 
mikroorganisme 
yang mensintesis zat 
makanan 
 

 Mempercepat 
proses pencernaan 
 

 Menghambat 
pertumbuhan 
mikroflora 

Memperbaiki 
kualitas 
produksi 

 Premix  Mengandung 
berbagai campuran 
feed additive antara 
lain mineral, 
vitamin dan asam 
amino 

Sumber : Widodo (2010) 
Berdasarkan Tabel 3 Widodo (2010) feed additive 

dikelompokkan menjadi lima jenis dan fungsinya yaitu 
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meningkatkan konsumsi pakan, membantu proses 
pencernaan makanan dan adsorbsi zat makanan, membantu 
proses metabolisme, meningkatkan kesehatan dan 
memperbaiki kualitas produksi.  Feed additive yang 
berfungsi untuk meningkatkan konsumsi pakan dabagi 
menjadi 2 macam yaitu sebagai perekat contohnya lignin 
sulfonat dan selulosa ester, dan sebagai penambah rasa dan 
warna contohnya garam dan pewarna. Feed additive yang 
berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan dan 
adsorbsi zat makanan dibagi menjadi 3 macam yaitu 
antibiotik, enzim dan senyawa ersen. Feed additive yang 
berfungsi membantu proses metabolisme dibagi menjadi 2 
yaitu hormon dan zat penenang. Feed additive yang 
berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dibagi menjadi 2 
macam yaitu bahan pengawet dan antioksidan. Feed 
additive yang dapat memperbaiki kualitas produksi adalah 
premix. Premix mengandung berbagai campuran feed 
additive antara lain mineral, vitamin dan asam amino. 

Zainuddin (2004), menyatakan bahwa feed 
additive berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan 
dan stamina ternak, pertumbuhan, produktivitas menjadi 
optimal, meningkatkan efisiensi pakan, lemak abdominal 
lebih sedikit, aroma karkas tidak amis, warna kuning telur 
lebih orange serta dapat mengurangi bau kotoran di sekitar 
kandang. Feed additive merupakan salah satu komponen 
penting dalam pakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan 
dan peningkatan efisiensi pakan. Feed additive umumnya 
berasal dari produk komersial (sintetis) yang kurang 
terjamin aspek keamanannya, sehingga sering terjadi kasus 
munculnya residu bahan kimia, antibiotik, hormon, dan 
lain-lain pada produk hasil ternak. Feed additive berfungsi 
sebagai pemacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi 
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pakan pada ayam, antara lain antibiotik, hormon dan 
sebagainya.  

Menurut Suprijatna et al. (2005) beberapa bahan 
seperti antibiotik, xantofil, antioksidan, koksidiostat dan 
elektrolit perlu ditambahkan dalam pakan meskipun 
jumlahnya relatif sedikit. Beberapa di antaranya 
berhubungan langsung dengan metabolisme. Antibiotik 
berfungsi untuk memacu pertumbuhan dengan cara 
menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen di 
saluran pencernaan. Efeknya, meningkatkan proses 
pencernaan dan zat-zat makanan. Xantofil tersusun dari 
sekelompok bahan kimiawi yang tergolong pigmen 
tanaman yang dikenal sebagai karotenoid. Penambahan 
xantofil dalam pakan memberi warna kuning pada deposit 
lemak dan kulit serta kuning telur. Antioksidan yang 
ditambahkan dalam pakan mencegah oksidasi lemak. 
Ketengikan lemak (ransiditas) yang merusak vitamin yang 
larut dalam lemak (A,D dan E) dapat dicegah. Dua bahan 
yang sering ditambahkan dalam pakan pada level 0,0125% 
adalah Ethoxyquin dan BHT (butylated hydroxytoluene). 
Koksidiostat ditambahkan dalam pakan untuk menekan 
pertumbuhan organisme yang menghasilkan koksidiosis. 
Bahan kimia tersebut diberikan dalam pakan ayam 
pedaging periode starter dan finisher. 
 
2.4 Whey Keju 

Indonesia memiliki banyak industri keju, yakni 
tersebar di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Rata-rata produksi industri keju yang ada 
di Indonesia adalah 50 kg per hari, dengan bahan dasar 
susu segar yang diambil dari peternak lokal sebanyak 500 l. 
Industri keju dan kasein menghasilkan whey dalam jumlah 
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yang banyak. Sebagian besar bahan organik dalam whey 
dapat mengurangi kadar oksigen di dalam air. Whey bisa 
menjadi bahan baku pembuatan bioetanol karena di 
dalamnya terkandung laktosa. Kandungan laktosa dalam 
whey sebesar 4-5%. Maka diharapkan pemanfaatan whey 
sehingga jumlahnya yang selama ini melimpah dan 
terbuang bisa berkurang (Siti, Apasari, Dessy dan 
Hadiyanto, 2013). 

Whey merupakan hasil samping dari pembuatan 
keju. Whey mengandung sejumlah zat gizi seperti protein 
dan laktosa. Whey yang tidak ditangani dapat menimbulkan 
masalah pencemaran lingkungan, karena cairan ini mudah 
dicemari oleh mikroba. Hasil pemecahan whey dapat 
menyebabkan kurangnya oksigen dalam air dan tanah, 
karena whey mempunyai biological oxygen demand (BOD) 
yang tinggi berasal dari laktosa. Kandungan nutrisi whey 
masih cukup tinggi sehingga banyak dilakukan penelitian 
untuk memanfaatkan whey agar kandungan tersebut tidak 
sia-sia. Penelitian dilakukan untuk pemanfaatan whey 
dengan menambah zat gizi pada whey salah satunya dengan 
penambahan bakteri probiotik pada whey (Nawangsari, 
Legowo dan Sri, 2012) . Komposisi kimia whey keju dapat 
dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Komposisi kimia whey  

Nutrisi Kandungan 
Air 83-87% 

Garam mineral 8-10% 
Laktosa 4,5-5% 
Protein 0,6-0,8% 
Lemak 0,4-0,5% 

pH <5 
Sumber : Yudihapsari (2009) 
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Menurut Yudianto dan Joni (2012) whey adalah 
hasil samping dari industri pembuatan keju, merupakan 
cairan bening berwarna kuning kehijauan yang diperoleh 
dari penyaringan dan pengepresan curd selama proses 
pembuatan keju. Setiap produksi 1 kg keju dari 10 l susu 
akan dihasilkan 8-9 l whey. Whey  adalah  produk samping  
dari  industri  keju  yang sering dibuang dan berpotensi 
tinggi mengkontaminasi  lingkungan. Sehingga  whey  ini  
dimanfaatkan sebagai  minuman fermentasi  whey  keju 
menggunakan  bakteri  asam  laktat Lactobacillus  
plantarum  B2  yang merupakan  bakteri  probiotik  dan 
Lactobacillus bulgaricus. Komposisi  utama  whey adalah 
protein 0,8%-1,0% dan laktosa 3,8%-4,3%. Negara  India 
mencatat  dalam buku tahunan untuk produksi whey 
mencapai 2 juta ton per tahun dan  industri pengolahan keju 
di USA menunjukkan 67 juta pounds whey setiap  
tahunnya. Whey merupakan salah satu penyebab masalah 
lingkungan, whey masih memiliki nilai nutrisi yang tinggi 
termasuk protein, peptida fungsional, lipid, mineral, 
vitamin dan laktosa.  

Whey kaya akan protein, mineral dan karbohidrat 
sehingga whey tidak hanya dipandang sebagai hasil 
samping tetapi sebagi sumber nutrisi yang masih bisa 
diolah kembali. Kandungan laktosa di dalam whey yang 
cukup tingi memungkinkan whey masih dapat digunakan 
sebagai substrat untuk menghasilkan produk yang melalui 
proses biokimia seperti asam laktat disamping itu 
komposisi whey yang masih mengandung zat gizi tinggi, 
sangat mendukung untuk pertumbuhan bakteri asam laktat 
yang membutuhkan senyawa kompleks dalam 
pertumbuhannya (Maunatin, 2010). Laktosa, protein dan 
mineral merupakan tiga komponen utama dalam bahan 
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kering whey. Laktosa yang terkandung dalam whey asam 
lebih rendah dibandingkan dengan whey manis, karena 
sebagian laktosa dalam whey asam telah difermentasi 
menjadi asam laktat. Asam laktat yang terdapat dalam whey 
manis akan meningkat cepat apabila tidak segera 
dipasteurisasi atau disimpan pada suhu dingin. Rata-rata 
kandungan protein dalam whey manis lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan whey asam sehingga lebih 
menguntungkan apabila dimanfaatkan sebagai bahan baku 
dalam industri makanan (Yudihapsari, 2009). 

 
2.5 Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri 
yang termasuk dalam phylum firmicute. Kelompok bakteri 
ini termasuk bakteri gram positif, tidak berspora, tidak 
berpigmen mesofil, serta  berbentuk kokus dan batang. 
Bakteri ini dapat hidup pada temperatur antara 5-50ºC dan 
bersifat katalase negatif. Nama bakteri asam laktat 
diperoleh dari kemampuannya dalam memfermentasi gula 
menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat juga terdapat 
dalam tubuh manusia sebagai flora normal tubuh. Bakteri 
ini juga dapat ditemukan pada produk sayuran dan susu 
(Hendriani, Tina dan Sri, 2009). Bakteri asam laktat (BAL) 
merupakan kelompok bakteri gram positif yang mampu 
mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam laktat 
yang menghasilkan BAL dapat memberikan efek 
bakterisidal untuk bakteri lain karena dapat menurunkna 
pH lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga 
pertumbuhan bakteri  lain termasuk bakteri pembusuk akan 
terhambat. Bakteri asam laktat (BAL) secara luas 
digunakan sebagai starter untuk fermentasi minuman, 
daging dan sayuran. Mikroorganisme ini berperan dalam 
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perubahan tekstur, aroma, warna, kecernaan dan kualitas 
nutrisi produk fermentasi (Kusmiati dan Amarila, 2002). 
Genus bakteri yang tergolong kepada BAL adalah 
Carnobacterium, Enterocomlus, Lactobacillus, 
Lactocomlus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptocomlus, 
Propionibakterium yang mempunyai potensi untuk 
digunakan sebagai probiotik (Nettles and Barefoot, 1993). 

Suardana, Suarsana, Sujaya dan Wiryawan, 
(2007), mengatakan bahwa BAL dapat berfungsi sebagai  
biopreservatif karena kemampuannya untuk menghasilkan 
substansi antimikroba. Surono (2004), mengatakan bahwa 
senyawa yang  dihasilkan  oleh  BAL di antaranya adalah  
asam organik, suatu peptida yang bersifat antimikroba, 
berbagai jenis vitamin, asam  folat serta senyawa flavor. 
BAL juga menurunkan pH lingkungannya dan 
mengeksresikan senyawa yang mampu menghambat 
mikroorganisme patogen  seperti H2O2, diasetil, CO2, 
asetaldehid, d-isomer, asam-asam amino dan bakteriosin. 
Menurut Rahmawati (2010), bakteri asam laktat (BAL) 
adalah kelompok bakteri gram positif  berbentuk kokus 
atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum ± 
40oC, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase 
negatif dan oksidase positif, dengan asam laktat sebagai 
produk utama fermentasi karbohidrat. Sifat-sifat khusus 
bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula, 
alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan 
monosakarida dan disakarida. Bakteri asam laktat (BAL) 
merupakan golongan mikroorganisme yang  bermanfaat 
dengan sifat tidak toksik bagi inangnya dan mampu 
menghasilkan  senyawa yang dapat membunuh bakteri 
patogen. Bakteri asam laktat memproduksi  substansi 
penghambat seperti asam laktat, diasetil, asetidehid, 
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hidrogen peroxida (H2O2), karbon dioksida (CO2) dan 
bakteriosin. Senyawa-senyawa ini tidak hanya  dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri tetapi dapat 
mempengaruhi metabolisme bakteri atau produksi toksin. 
Bakteri asam laktat  dapat diberikan  pada  hewan  maupun  
manusia  

Saputri (2012), menyatakan bahwa semakin 
banyak jumlah Pediococcus pentosaceus yang diberikan 
maka dapat memacu pertumbuhan mikroba yang 
menguntungkan dan membunuh bakteri patogen, 
disamping itu Pediococcus pentosaceus juga mampu 
menghasilkan asam laktat yang dapat menghasilkan pH 
rendah sehingga menimbulkan suasana asam pada usus. 
Dengan meningkatnya pH menjadi asam maka 
Pediococcus pentosaceus dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen sehingga populasi BAL semakin 
meningkat. Pediococcus pentosaceus mampu menghasilkan 
agen antimikroba (bakteriosin), yaitu Pediosicin yang 
menghambat beberapa spesies patogen seperti Listeria 
monocytogenesis yang dapat menyebabkan Listeriosis. 
 
2.6 Probiotik 

Dalam penelitian ini probiotik yang digunakan 
adalah Pediococcus pentosaceus. Berdasarkan Wikipedia 
(2013), klasifikasi Pediococcus pentosaceus sebagai 
berikut : 
Kerajaan : Bacteria 
Divisi  : Firmicutes 
Kelas  : Bacilli 
Ordo  : Lactobacillales 
Famili  : Lactobacillaceae 
Genus  : Pediococcus 
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Spesies  : Pediococcus pentosaceus  
Menurut Mahdavi, Rahmani dan Pourreza, 

(2005), probiotik  merupakan  feed  additive  berupa 
mikroorganisme  hidup  yang  diberikan  kepada  ternak 
yang  mempunyai  efek  positif bagi ternak yang 
mengkonsumsi. Konsep memanfaatkan keseimbangan 
mikroflora  inilah  yang menjadi  landasan  penggunaan 
probiotik  untuk  menekan  perkembangan  bakteri patogen, 
baik pada  saluran pencernaan ayam maupun pada  litter  
(lingkungan  dalam  kandang  ternak). Probiotik adalah 
mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dapat 
meningkatkan kesehatan manusia ataupun ternak dengan 
cara menyeimbangkan mikroflora  dalam  saluran  
pencernaan  jika  dikosumsi  dalam  jumlah  yang  cukup. 
Probiotik mempunyai kemampuan untuk menurunkan 
kadar kolesterol telur ayam. 

Menurut Yunenshi (2011) bakteri probiotik  atau 
bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam 
usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu 
melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu 
pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan 
bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik 
berasal dari Lactobacillus atau Bifidobacterium. Dua 
golongan bakteri ini mampu memperpanjang masa simpan 
produk dan secara alami melindungi usus manusia Bakteri  
ini  sering  dimanfaatkan  untuk  industri makanan  seperti 
yoghurt, keju, bir, anggur (minuman), cuka, cokelat dan 
makanan fermentasi lainnya.   Probiotik memberikan efek 
fisiologis terhadap kesehatan di dalam pencegahan dan 
terapi penyakit seperti antikolesterol, antihipertensi, 
intoleran laktosa, anti karsinogenik, gangguan saluran 
pencernaan serta alergi. Dengan memperhatikan kesehatan 
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inangnya penambahan probiotik harus memperhatikan 
konsentrasi antara 107-1011 cfu/g/hari untuk manusia dan 
107-109 cfu/g/hari untuk hewan, sehingga dapat berperan 
untuk menurunkan kadar kolesterol. 
 
2.7 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan pakan yang habis 
dikonsumsi oleh ayam dari awal pemeliharaan sampai 
ayam tersebut dipotong atau jumlah pakan yang diberikan 
dikurangi pakan yang tersisa. Konsumsi pakan dihitung 
dari banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan 
atau angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang  
dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode 
pemeliharaan (Hasanah, 2009). Nilai konsumsi pakan 
merupakan hasil pengurangan jumlah pakan yang diberikan 
dengan jumlah sisa pakan setiap harinya. Pakan yang 
dikonsumsi setiap minggu jumlahnya selalu meningkat. 
Kondisi ini sejalan dengan semakin bertambahnya umur 
dan peningkatan bobot badan selama periode pertumbuhan. 
Setelah umur 7 minggu, jumlah pakan yang dikonsumsi 
persatuan waktu relatif tetap. Selain itu cekaman tunggal 
seperti  panas atau dingin, menyebabkan defisiensi salah 
satu zat makanan dalam pakan dan penyakit yang mula-
mula akan memberikan reaksi ringan pada unggas yang 
akhirnya anak ayam tersebut dapat beradaptasi dengan baik 
(North, 1992). Uzer, Iriyanti dan Roesdiyanto, (2013), 
menyatakan bahwa konsumsi pakan ayam pedaging dengan 
pemberian  probiotik mempunyai rataan berkisar 2.606,5-
2.725,5g selama 5 minggu pemeliharaan. 

Konsumsi pakan ayam pedaging menurut Wahju 
(1997) dipengaruhi oleh kandungan zat makanan dalam 
pakan,  salah satunya adalah kandungan energi dalam 
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pakan. Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi 
kebutuhan energi dan ayam  akan menghentikan konsumsi 
pakan apabila kebutuhan energi telah terpenuhi.  Energi ini 
dibutuhkan ayam untuk beraktivitas, tumbuh dan 
berproduksi. Kandungan  energi  dalam pakan sangat 
penting karena dalam aktivitas dan pertumbuhannya  ayam  
memerlukan energi. North (1992) mengatakan, bahwa 
konsumsi pakan dipengaruhi oleh berat badan, ukuran 
tubuh, tahapan produksi, keadaan energi pakan, dan suhu 
lingkungan. Menurut Nugroho dan Mayun (1986) 
konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan 
(komposisi nutrisi dalam pakan, kualitas pelet, dan 
formulasi pakan) dan manajemen (manajemen lingkungan, 
kepadatan kandang, ketersediaan pakan dan air minum 
serta kontrol terhadap penyakit). Hal ini didukung oleh 
Widodo (2009), bahwa  konsumsi  pakan dipengaruhi oleh 
temperatur lingkungan,  kesehatan ayam, perkandangan, 
wadah pakan, kandungan zat makanan dalam pakan dan 
stres yang terjadi pada ternak unggas. 

Anggorodi (1990), menyatakan bahwa konsumsi 
pakan dipengaruhi oleh berbagai  faktor antara lain umur, 
palatabilitas pakan, aktifitas  ternak, energi pakan dan  
tingkat protein, kualitas dan kuantitas  dari  pakan  serta  
pengolahannya. Pakan  yang  diberikan  pada  ayam  harus 
disesuaikan  dengan  umur  dan  berdasarkan kebutuhannya  
dengan  tujuan  selain  untuk mengefisienkan  jumlah 
pakan pada ayam  juga untuk  mengefisienkan  sejauh  
mana pertambahan bobot badan yang dicapainya. 
Wiryawan et al. (2013) mengatakan bahwa jumlah 
konsumsi pakan sangat ditentukan oleh kandungan energi 
dalam pakan. Apabila kandungan energi dalam pakan 
tinggi maka konsumsi pakan akan turun dan sebaliknya 
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apabila kandungan energi pakan rendah, maka konsumsi 
pakan akan naik guna memenuhi kebutuhan akan energi. 
Pemberian probiotik menyebabkan peningkatan konsumsi 
pakan sebanyak 2,6% lebih tinggi dari pada pemberian 
pakan tanpa probiotik. 
 
2.8 Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Menurut Zulfanita, Roisu dan Dyah, (2011) 
pertumbuhan  mencakup  pertambahan  dalam  bentuk  
jaringan pembangun  seperti urat daging, tulang, jantung, 
otak  dan  semua  jaringan tubuh  lainnya  (dalam  hal ini 
tidak termasuk penggemukan  karena penggemukan 
merupakan pertambahan dalam bentuk lemak. 
Pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan pengukuran 
kenaikan bobot badan yang dengan mudah dilakukan 
melalui penimbangan berulang-ulang dan diketengahkan 
dengan pertumbuhan berat badan  setiap hari, setiap 
minggu atau waktu lainnya. Kecepatan pertumbuhan bobot 
badan serta ukuran badan ditentukan oleh sifat keturunan 
tetapi pakan juga memberikan kesempatan bagi ternak 
untuk mengembangkan sifat keturunan semaksimal 
mungkin. 

Muharlien, Achmanu dan Rachmawati, (2011) 
menyatakan bahwa pertambahan  bobot  badan (PBB) 
merupakan  salah  satu  parameter  yang dapat  digunakan  
sebagai  standart berproduksi. Pertambahan  bobot  badan 
yang diimbangi  dengan  jumlah konsumsi  pakan  yang  
optimal  akan memberikan  keuntungan  bagi  ternak. 
Apabila PBB tidak seragam berarti terdapat kesalahan 
manajemen  misalkan ayam berdesakan, wadah pakan dan 
minum kurang, litter basah, ruang kandang yang kurang 
nyaman dan lain-lain. Menurut North (1992), pertumbuhan 
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yang cepat dicapai ayam pedaging pada umur 4-7 minggu 
dan setelah itu pertumbuhannya lambat. Umur 4 minggu 
peningkatan bobot badan mencapai 6 kali lipat dari umur 1 
minggu, selanjutnya pada umur 6 minggu peningkatannya 
bahkan mencapai 10 kali lipat. Secara genetik ayam jantan 
mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dari pada ayam 
betina. Bobot badan saat dipasarkan seberat 1,77-1,86 kg, 
ayam jantan memiliki kemampuan 8 kali lebih cepat untuk 
mencapai bobot tersebut.  

Ayam dapat berproduksi secara optimum bila 
faktor-faktor internal dan ekternal berada  dalam  batasan-
batasan  normal  yang sesuai  dengan  kebutuhan  
hidupnya. Keadaan suhu  lingkungan  merupakan  salah  
satu  faktor eksternal  yang  dapat mempengaruhi  
produktivitas ayam. Suhu panas pada suatu lingkungan 
industri  unggas  telah  menjadi  salah  satu perhatian  
utama  karena  dapat  menyebabkan kerugian ekonomi 
disebabkan  meningkatnya angka  kematian  ataupun  
menurunnya produktvitas.  Semakin  bertambah umur 
maka  bobot  badan  ayam  juga  bertambah dan  
pertumbuhan  bulu  yang  menutupi  tubuh juga  semakin  
sempurna,  akibatnya  pelepasan panas tubuh juga semakin 
berkurang. Pada saat pertumbuhan bulu  semakin 
sempurna, ayam menjadi semakin rentan dengan kenaikan 
suhu  lingkungan. Artinya  ayam  menjadi  lebih mudah  
stres  karena  panas,  hal  ini  disebabkan kemampuan 
tubuhnya untuk melepaskan panas endotermnya juga  
semakin  menurun. Oleh sebab itu peningkatan  suhu  
lingkungan melebihi  kisaran  zona  suhu  kenyamanan 
menyebabkan stres (cekaman) panas pada ayam pedaging. 
Ayam pedaging akan mengalami cekaman panas  serius  
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bila  suhu  lingkungan  lebih  tinggi dari  32oC  dan  akan  
menyebabkan  penurunan bobot  badan (Sugito, 2009). 

Widodo  (2009), menyatakan bahwa pertambahan 
bobot badan  sangat berkaitan dengan pakan, baik kuantitas 
maupun  kualitas  pakan.  Dalam  hal  kuantitas  yang 
berkaitan  dengan  konsumsi  pakan, jika konsumsi pakan 
terganggu maka akan mengganggu pertumbuhan.  Menurut 
Rasyaf (2004), pertambahan bobot badan dapat dihitung 
dengan rumus :  

PBB (g/ekor) =  BBt – BBt -1 

Keterangan : 
PBB = Pertambahan Bobot Badan 
BBt = Bobot badan pada waktu t 
BBt -1 = Bobot badan pada waktu yang lalu 
t  = Dalam peternakan biasanya dalam kurun waktu         

seminggu 
 
2.9 Konversi Pakan 

Konversi pakan (Feed Converse Ratio) adalah 
perbandingan jumlah konsumsi pakan pada satu minggu 
dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada 
minggu tersebut, bila rasio kecil berarti pertambahan bobot 
badan ayam memuaskan atau ayam makan dengan efisien. 
Hal ini dipengaruhi oleh besar badan dan bangsa ayam, 
tahap produksi, kadar energi dalam pakan dan temperatur 
lingkungan (Rasyaf, 2004). Menurut Anggorodi (1990), 
bahwa angka konversi pakan sangat dipengaruhi oleh 
jumlah konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan 
ayam pedaging. Blakely dan Bade (1991) mengatakan 
bahwa konversi pakan sebaiknya rata-rata 2,00 kg pakan 
per kg daging atau bila kurang dari 2 kg lebih baik. 



 
25 

 

Menurut Pramyrtha dan Ririen (2011), konversi  pakan  
pada  ayam  pedaging  adalah  unit  pakan  yang diperlukan 
untuk meningkatkan satu unit berat hidup, dan  nilai  
konversi  pakan  dapat  dihitung  dengan  perbandingan  
antara jumlah  pakan  yang  dikonsumsi  ayam  sampai  
umur  pada  saat  dipanen  atau dipotong  dengan  
pertambahan  berat  badannya. Nilai konversi pakan 
merupakan parameter yang penting sebagai tinjauan 
ekonomis biaya  pakan.  Semakin  rendah  nilai  konversi  
pakan  akan  semakin menguntungkan,  hal  ini  disebabkan  
semakin  sedikit  pakan  yang  diberikan untuk 
menghasilkan berat badan tertentu. 

Konversi pakan merupakan suatu ukuran yang 
dapat digunkan untuk menilai efisiensi penggunaan pakan 
serta kualitas pakan. Konversi pakan adalah perbandingan 
antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan 
bobot badan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu 
ukuran efisiensi adalah dengan membandingkan antara 
jumlah pakan yang diberikan (input) dengan hasil yang 
diperoleh baik itu daging atau telur (output) (Rasyaf, 1995). 
Nilai konversi pakan berhubungan dengan biaya produksi, 
khususnya biaya pakan, karena semakin tinggi konversi 
pakan maka biaya pakan akan meningkat karena jumlah 
pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan bobot badan 
dalam jangka waktu tertentu semakin tinggi. Nilai konversi 
pakan yang tinggi menunjukkan jumlah pakan yang 
dibutuhkan untuk menaikkan bobot badan dan efisiensi 
pakan yang semakin rendah (Abidin, 2002). Selain 
pertambahan bobot badan nilai konversi pakan dipengaruhi 
oleh  konsumsi  pakan.  Konversi pakan  merupakan  
perbandingan  antara konsumsi  pakan  dengan  
pertambahan  bobot badan  yang  dihasilkan,  sehingga  
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nilai konsumsi  pakan  yang  sama  namun pertambahan 
bobot badan semakin tinggi maka nilai  konversi  pakan  
akan  semakin  rendah. Semakin kecil nilai konversi pakan 
maka akan semakin  baik  karena  hal  ini  menunjukkan 
bahwa  penggunaan  pakan  semakin  efisien. Semakin 
efisien ayam mengubah makanannya menjadi  daging  
maka  nilai  konversi  semakin baik.  Konversi  pakan 
bervariasi tergantung dari umur, jenis kelamin, bobot badan 
dan konsumsi pakan.  Konversi  pakan merupakan 
kemampuan  ternak  untuk  mengubah  pakan menjadi  
sejumlah  produksi  dalam  satuan waktu  tertentu,  baik  
untuk  produksi  daging maupun  telur.  Konversi pakan  
semakin  meningkat  disebabkan  oleh pertambahan  bobot  
badan  yang  rendah  dan konsumsi pakan  yang  tinggi. 
Meningkatnya konversi  pakan  tersebut  menandakan  
bahwa ayam  kurang  efisien  dalam  menggunakan pakan 
untuk pertumbuhan (Indaryati, Osfar dan Eko, 2012). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Jl. Telaga warna Blok 
C nomer 231 Kelurahan Tlogomas Malang. Penelitian 
dilakukan selama 5 minggu dimulai pada tanggal 25 April 
sampai dengan 30 Mei 2014. Analisis kandungan zat 
makanan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging  
strain Lohman dengan jenis kelamin betina untuk 
menyeragamkan jenis kelamin dan data yang didapatkan 
lebih akurat. Ayam yang digunakan umur 8 hari yang 
diperoleh dari PT. Wonokoyo Jaya Corporindo 
Karangploso. Total ayam pedaging yang digunakan 
sebanyak 144 ekor dengan rincian 4 perlakuan 6 ulangan 
dan setiap ulangan berisi 6 ekor ayam. Rata-rata bobot 
badan ayam sebelum perlakuan adalah 114,8 + 11,4 g dan 
nilai koefisien keragaman sebesar 10,0% seperti dalam 
Lampiran 2.  

 
3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sistem litter dengan ukuran 80 x 80 x 70 cm per 
unit. Kandang yang digunakan sebanyak 24 unit yang 
masing-masing diisi 6 ekor ayam. 
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3.2.3 Pakan 
Pakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pakan yang disusun sendiri berdasarkan kebutuhan 
zat makanan untuk ayam pedaging periode starter dan 
finisher. Pakan periode starter berupa konsentrat dan 
bekatul diberikan mulai DOC sampai minggu ketiga 
sedangkan pakan periode finisher diberikan mulai minggu 
keempat sampai akhir pemotongan yang terdiri dari jagung, 
bekatul dan konsentrat. Kandungan zat makanan pada 
masing-masing bahan dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5. Kandungan zat makanan pada masing-masing 

bahan pakan 

Zat makanan* Bahan pakan 
Jagung Bekatul Konsentrat** 

Energi 
metabolis 
(kkal/kg) 

3370 2860 2200-2400 

Protein kasar 
(%) 7,6 8,2 38 

Lemak kasar 
(%) 4,2 8,5 3 

Serat kasar 
(%) 2,7 22,6 7 

Kalsium (%) 0,02 0,04 2-3 
Phospor (%) 0,1 0,16 1,2-1,6 

Sumber : * Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternaka Universitas Brawijaya 
Malang 

    ** Label konsentrat ayam pedaging  
Pemberian whey keju diberikan dengan dosis 

yang berbeda kemudian ditambah 1ml Pediococcus 
pentosaceus yang diperoleh dari Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta pada pakan basal. Pakan basal untuk periode 
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starter disusun dengan mencampur jagung dan konsentrat 
menggunakan rasio 40:60. Pakan basal periode finisher  
disusun dengan mencampur bekatul, jagung dan konsentrat 
menggunakan rasio 10:30:60. Konsentrat yang digunakan 
tidak mengandung antibiotik. Whey  Keju  didapatkan CV. 
Karya Brawijaya “Rumah Yoghurt”. Air minum diberikan 
secara ad libitum pada ayam. Kandungan nutrisi pakan 
periode starter dan finisher diperlihatkan pada Tabel 6. 
Tabel 6. Kandungan nutrisi pakan pada periode starter dan 

finisher 
Nutrisi Starter Finisher 

Energi metabolis (kkal/kg) 2982 3028 
Protein kasar (%) 19,8 16,8 
Lemak kasar (%) 3,7 4,3 
Serat kasar (%) 4,4 6,0 

Sumber : Berdasarkan perhitungan 
 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL) dan apabila terdapat perbedaan pengaruh 
yang nyata maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan. 
Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 
perlakuan dengan 6 kali ulangan sehingga terdapat 24 unit 
percobaan.  

Pakan perlakuan yang digunakan pada masing-
masing perlakuan disusun dengan pakan yang sama dan 
berdasarkan kebutuhan dari ternak. Pemberian pakan 
dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. 
Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 
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P0  = Pakan basal (mengandung konsentrat tanpa antibiotik)  
P1 = Pakan basal + 1% whey dengan 1 ml Pediococcus 

pentosaceus 
P2 = Pakan basal + 2% whey dengan 1 ml Pediococcus 

pentosaceus 
P3 = Pakan basal + 3% whey dengan 1 ml Pediococcus 

pentosaceus 
Pemberian pakan perlakuan berupa whey dan 

Pediococcus pentosaceus dilakukan pada hari ke-8. 
Pemberian persentase whey didasarkan pada jumlah pakan 
yang dikonsumsi oleh ternak. Whey dengan Pediococcus 
pentosaceus diberikan pada ayam dengan cara dicampur 
pada pakan. Pengukuran pertambahan bobot badan 
dilakukan setiap minggu dengan menimbang ternak satu 
per satu kemudian di rata-rata bobot setiap unitnya. 
Konsumsi pakan diperoleh dari pemberian pakan dikurangi 
dengan pakan sisa dan tercecer yang diambil setiap pagi 
hari.  

 
3.4 Variabel Penelitian 
3.4.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan diukur setiap minggu 
berdasarkan jumlah pakan yang diberikan pada awal 
minggu dikurangi dengan sisa pakan (g) pada akhir minggu 
selama 5 minggu. 

 
Konsumsi Pakan (g/ekor) = Pakan Pemberian – Pakan Sisa 

 
3.4.2 Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Pertambahan bobot badan (PBB) diukur 
berdasarkan selisih antara bobot badan akhir dan bobot 
badan awal pada setiap unit percobaan pada setiap minggu 

Konsumsi Pakan (g/ekor) = Pakan Pemberian – Pakan Sisa 
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selama 5 minggu. Menurut Rasyaf (2004), pertambahan 
bobot badan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 
PBB (g/ekor) = BBt – BBt -1 

 

Keterangan : 
PBB = Pertambahan bobot badan 
BBt = Bobot badan pada waktu t 
BBt -1 = Bobot badan pada waktu t-1 minggu sebelumnya 
t  = Waktu (seminggu) 
 
3.4.3 Konversi Pakan 

Konversi pakan dihitung berdasarkan jumlah 
pakan yang dikonsumsi dibagi pertambahan bobot badan 
setiap minggu selama 5 minggu. Perhitungan konversi 
pakan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Konversi pakan =  

 
 
 
3.5 Batasan Istilah 
1. Whey keju adalah hasil samping dari industri 

pembuatan keju, merupakan cairan bening berwarna 
kuning yang diperoleh dari penyaringan dan 
pengepresan dalam proses pembuatan keju. 

2. Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri 
gram positif yang mampu mengubah karbohidrat 
menjadi asam laktat. 

3. Probiotik  adalah mikroorganisme  hidup  yang  
diberikan  kepada  ternak yang  mempunyai  efek  
positif bagi ternak yang mengkonsumsi. 

Konversi pakan =  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Pengaruh penambahan whey keju dengan 1 ml 
bakteri asam laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam 
pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging 
ditampilkan pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7. 
Penambahan whey keju dengan BAL Pediococcus 
pentosaceus dalam pakan tidak memberikan hasil yang 
berbeda dengan perlakuan kontrol. 
Tabel 7. Konsumsi pakan, pertambahan bobot badan (PBB) 

dan konversi pakan. 

Perlakuan 

Variabel Penelitian 
Konsumsi 

Pakan 
(g/minggu) 

PBB 
(g/minggu) 

Konversi 
Pakan  

P0 640,3 + 11,4 294,1 + 9,4 2,24 + 0,15 
P1 648,4 + 10,5 279,1 + 10,2 2,27 + 0,05 
P2 664,0 + 10,9 285,8 + 2,6 2,28 + 0,03 
P3 654,5 + 6,0 288,8 + 8,5 2,33 + 0,12 

Keterangan : 
P0  = Pakan basal (mengandung konsentrat tanpa antibiotik) 
P1 = Pakan basal + 1% whey dengan 1 ml Pediococcus 

pentosaceus 
P2 = Pakan basal + 2% whey dengan 1 ml Pediococcus 

pentosaceus 
P3 = Pakan basal + 3% whey dengan 1 ml Pediococcus 

pentosaceus 
 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Hasil pengamatan konsumsi pakan ayam 
pedaging diperlihatkan pada Lampiran 3. Konsumsi pakan 
adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan 
yang tidak termakan (Wahju,1985). Konsumsi pakan 
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dipengaruhi oleh ratio energi dan protein dalam pakan, 
temperatur lingkungan, dan rata-rata pertumbuhan.  

Analisis ragam konsumsi pakan dapat dilihat 
pada Lampiran 4. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan whey keju sampai dengan 3% ditambah 1ml 
Pediococcus pentasaceus  tidak dapat meningkatkan 
konsumsi pakan ayam pedaging. Hasil penelitian ini tidak 
berbeda dengan yang dilakukan oleh Safingi et al. (2013) 
dengan menggunakan berbagai macam probiotik yaitu 
bakteri asam laktat, Lactobacillus sp., Bacillus sp. 
menunjukkan hasil yang sama dengan perlakuan kontrol. 
Hal ini didukung juga oleh penelitian dari Agustina et al. 
(2007)  bahwa penggunaan probiotik Lactobacillus sp. 
sebanyak 2,5 ml/l dan 5,0 ml/l air minum sebagai imbuhan 
pakan pada ayam pedaging tidak memberikan pengaruh 
terhadap konsumsi pakan ayam pedaging. Pertambahan 
bobot badan yang didapatkan adalah 552,2 dan 521,3 
g/minggu, sedangkan pada P0 adalah 545,1 g/minggu. 
Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2012) bahwa 
pemberian 3 ml probiotik Pediococcus pentosaceus dapat 
meningkatkan jumlah koloni bakteri asam laktat (BAL) 
yaitu sebanyak 5,2 x 107 cfu/g dan meningkatkan 
keseimbangan mikroflora usus dengan persentase 
perbandingan BAL 95,9% dan patogen 4,1%. Hal ini 
didukung penelitian dari Rahmawati (2010) yang 
menggunakan whey fermentasi dengan lama waktu 
inkubasi yang berbeda bahwa kadar laktosa dan keasaman 
whey fermentasi dengan lama inkubasi berbeda 
menunjukkan pengaruh yang sangat nyata. Total BAL 
mengalami kenaikan 6,89 x 106 log cfu/ml, keasaman 
mengalami kenaikan hingga 0,492%. Lama waktu inkubasi 
total BAL semakin meningkat, diikuti produksi asam laktat 



 
34 

 

yang semakin tinggi dan penurunan kadar laktosa. 
Peningkatan kadar BAL dalam usus dapat membantu 
proses pencernaan makanan. Fungsi probiotik adalah untuk 
menyempurnakan proses metabolisme sehingga bila 
metabolisme lancar, maka zat-zat makanan bisa terserap 
dengan baik dan berakibat pertumbuhan tidak terhambat 
(Anonimous, 2004b). Budiansah (2004), menyatakan 
bahwa salah satu mekanisme kerja probiotik berkompetisi 
terhadap makanan dan memproduksi zat antimikroba. 
Mikroba probiotik menghambat organisme patogen untuk 
berkompetisi. 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini 
mengandung energi metabolis sebesar 3005 kkal/kg. 
Menurut Wiryawan, dkk, (2013) bahwa jumlah konsumsi 
pakan sangat ditentukan oleh kandungan energi dalam 
pakan. Apabila kandungan energi dalam pakan tinggi maka 
konsumsi pakan akan turun dan sebaliknya apabila 
kandungan energi pakan rendah, maka konsumsi pakan 
akan naik guna memenuhi kebutuhan akan energi. 
 
4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 
Badan (PBB) 

Analisis ragam PBB diperlihatkan pada Lampiran 
6. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 
whey keju sampai dengan 3% ditambah 1ml Pediococcus 
pentasaceus  tidak dapat meningkatkan PBB ayam 
pedaging. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil 
penelitian oleh Wiryawan et al. (2013), menunjukkan 
bahwa pemberian probiotik (EM-4) tidak memberikan hasil 
yang berbeda dengan perlakuan tanpa penambahan 
probiotik. Pertambahan bobot badan yang diperoleh dari 
perlakuan penambahan EM-4 adalah 399,9–432.6 
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g/minggu, sedangkan pada perlakuan kontrol adalah 413,7 
g/minggu. Hasil penelitian Agustina et al. (2007), bahwa 
penggunaan probiotik Lactobacillus sp. sebanyak 2,5 ml/l 
dan 5,0 ml/l air minum sebagai imbuhan pakan pada ayam 
pedaging tidak memberikan pengaruh terhadap PBB ayam 
pedaging. PBB yang didapatkan adalah 253,4 dan 234,8 
g/minggu, sedangkan pada P0 adalah 250,2 g/minggu. Hasil 
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Gunawan dan 
Sundari (2003) yang menggunakan probiotik Starbio 
sebanyak 0,25% dalam pakan dapat meningkatkan bobot 
badan ayam pedaging hingga umur 6 minggu dan 
memperbaiki pemanfaatan serat kasar dalam pakan sampai 
dengan 6%. Menurut Widodo (2009), bahwa pertambahan 
bobot badan  sangat berkaitan dengan pakan, baik kuantitas 
maupun  kualitas  pakan.  Dalam  hal  kuantitas  yang 
berkaitan  dengan  konsumsi  pakan, jika konsumsi pakan 
terganggu maka akan mengganggu pertumbuhan. 
Konsumsi energi dan protein ayam pedaging dapat dilihat 
pada Tabel 8. 
Tabel 8. Konsumsi energi dan protein ayam pedaging  

Perlakuan Konsumsi energi 
(kkal/minggu) 

Konsumsi protein 
(g/minggu) 

P0 1924,10 117,17 
P1 1948,53 118,66 
P2 1995,24 121,51 
P3 1966,71 119,77 

Sumber : Berdasarkan perhitungan 
Suprijatna et al. (2005), menyatakan bahwa 

apabila kebutuhan energi telah terpenuhi maka ayam akan 
mengurangi bahkan menghentikan konsumsi, oleh karena 
itu tingkat kandungan zat-zat makanan dalam pakan perlu 
disesuaikan dengan tingkat kandungan energi pakan. 
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Penyesuaian terutama dilakukan terhadap protein pakan 
karena merupakan bahan yang diperlukan untuk 
pembentukan jaringan tubuh. Energi akan terpenuhi, tetapi 
bahan pembentuk jaringan tubuh dan produk kurang maka 
laju pertumbuhan dan produksi akan terganggu oleh karena 
itu perlu diperhitungkan keseimbangan antara tingkat 
energi dengan protein pakan sehingga penggunaan pakan 
lebih efisien.  
 
4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Analisis ragam konsumsi pakan dapat dilihat 
pada Lampiran 8. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penambahan whey keju sampai dengan 3% ditambah 1ml 
Pediococcus pentasaceus  tidak dapat menurunkan nilai 
konversi pakan ayam pedaging. Hasil penelitian ini berbeda 
dengan hasil penelitian dari Gunawan dan Sundari (2003) 
yang menggunakan probiotik Starbio sebanyak 0,25% 
dapat menekan konversi pakan serta penambahan 
Lactobacillus acidophilus sebanyak 2% dan 4% juga dapat 
menekan konversi pakan. Menurut Saputri (2012), 
pemberian 3 ml probiotik Pediococcus pentosaceus pada 
itik meningkatkan jumlah koloni bakteri asam laktat (BAL) 
yaitu sebanyak 5,2x107cfu/g dan meningkatkan 
keseimbangan mikroflora usus dengan persentase 
perbandingan BAL 95,9% dan patogen 4,1%.  Menurut 
Hoover (2000) probiotik dapat meningkatkan kesehatan 
dengan mekanisme sebagai berikut : (1) produksi senyawa 
anti mikroba seperti asam laktat, asam asetat, 
karbondioksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa 
penghambat lainnya yang dapat menekan pertumbuhan 
mikroorganisme patogen, (2) kompetisi dalam penyerapan 
nutrient, dan sisi penempelan pada sel epitel usus, produksi 
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mukus, (3) menstimulasi sistem imunitas dan mampu 
mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran 
pencernaan.  

Rata-rata konversi pakan yang diperoleh dari 
penelitian adalah 2,24-2,23. Nilai konversi tersebut masih 
terlalu tinggi. Menurut Blakely dan Bade (1994), konversi 
pakan sebaiknya rata-rata 2,00 kg pakan per kg daging atau 
bila kurang dari 2 lebih baik. Hardjosworo dan Rukmiasih 
(2000) menyatakan, bahwa konversi pakan yang ideal pada 
ayam pedaging umur 5 minggu adalah 1,6 dan angka yang 
semakin mendekati 1 berarti efisien. Tinggi rendahnya 
angka konversi pakan disebabkan oleh adanya selisih yang 
semakin besar atau kecil pada perbandingan antara pakan 
yang dikonsumsi dengan PBB yang dicapai. Nilai konversi 
yang tinggi tersebut diduga karena penyerapan nutrisi 
pakan yang kurang maksimal serta keadaan kandang yang 
kurang memadai misalnya kandang yang terlalu sempit dan 
suhu lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan ayam 
sehingga ayam mengalami stres akibatnya pertambahan 
bobot badan menjadi tidak maksimal. Menurut Rasyaf 
(2004), bahwa semakin kecil angka konversi pakan yang 
dihasilkan akan semakin baik dan memberikan efisiensi 
produksi yang lebih tinggi. North (1992), menyatakan 
bahwa angka konversi pakan yang kecil maka pakan 
semakin efisien karena konsumsi pakannya digunakan 
secara optimal untuk pertumbuhan ayam. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi konversi pakan yaitu temperatur 
lingkungan, potensi genetik, pemberian pakan yang 
memadai selama pemeliharaan dan tingkat energi.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
penambahan whey keju sampai 3% dengan 1 ml bakteri 
asam laktat (BAL) Pediococcus pentosaceus dalam pakan 
tidak dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, 
meningkatkan konsumsi pakan dan menurunkan angka 
konversi pakan. 
 
5.2 Saran 

Disarankan perlu penambahan laktosa dalam 
whey keju dan koloni bakteri asam laktat sebelum 
ditambahkan dalam agar dapat meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging. 
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Lampiran 1. Suhu kandang selama penelitian 

Tanggal Umur ayam 
(hari) 

Suhu (oC) 
Pagi Siang Sore 

26 April 2014 1 30 32 29 
27 April 2014 2 31 33 29 
28 April 2014 3 29 31 30 
29 April 2014 4 30 32 29 
30 April 2014 5 30 31 29 
01 Mei 2014 6 31 31 29 
02 Mei 2014 7 30 31 30 
03 Mei 2014 8 31 32 30 
04 Mei 2014 9 30 31 29 
05 Mei 2014 10 29 31 30 
06 Mei 2014 11 31 32 30 
07 Mei 2014 12 30 31 31 
08 Mei 2014 13 31 30 30 
09 Mei 2014 14 29 31 30 
10 Mei 2014 15 28 31 30 
11 Mei 2014 16 29 31 30 
12 Mei 2014 17 28 30 31 
13 Mei 2014 18 29 31 29 
14 Mei 2014 19 30 31 30 
15 Mei 2014 20 28 31 30 
16 Mei 2014 21 30 31 30 
17 Mei 2014 22 28 29 29 
18 Mei 2014 23 27 29 29 
19 Mei 2014 24 28 29 29 
20 Mei 2014 25 28 30 28 
21 Mei 2014 26 28 29 29 
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Lanjutan Lampiran 1 
 

22 Mei 2014 27 27 30 29 
23 Mei 2014 28 28 29 28 
24 Mei 2014 29 28 30 28 
25 Mei 2014 30 28 29 27 
26 Mei 2014 31 26 29 27 
27 Mei 2014 32 27 29 28 
28 Mei 2014 33 28 30 29 
29 Mei 2014 34 27 29 28 
30 Mei 2014 35 28 29 29 
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Lampiran 2. Bobot Badan Awal Ayam Pedaging (g) 

Perlakuan Ulangan Bobot Badan Rata-Rata 
P0 U1 104 116,2 

  97  
  114  
  128  
  122  
  132  
 U2 113 113,7 

  119  
  124  
  122  
  100  
  104  
 U3 135 125,5 

  124  
  126  
  137  
  99  
  132  
 U4 107 116,8 

  135  
  112  
  116  
  101  
  130  
 U5 138 117,0 

  133  

  
139 
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Lanjutan Lampiran 2 
 

 
98  

  99  
  95  
 U6 126 117,8 

  102  
  134  
  118  
  125  
  102  

P1 U1 115 115,8 

  133  
  115  
  116  

  118  
  98  
 U2 100 111,8 

  109  
  108  
  106  
  118  
  130  
 U3 108 118,3 

  117  
  120  
  135  
  112  
  118  
 U4 118 110,5 

  
121 
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Lanjutan Lampiran 2  
100  

  99  
  110  
  115  
 U5 110 109,7 

  102  
  106  
  116  
  104  
  120  
 U6 110 109,5 

  115  
  108  
  110  
  105  
  109  

P2 U1 112 109,3 

  100  
  114  
  99  
  115  
  116  
 U2 123 121,7 

  120  
  113  

 119  
  125  
  130  
 U3 123 114,7 
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Lanjutan Lampiran 2  
117 

  105  
  112  
  108  
  123  
 U4 114 116,7 

  123  
  117  
  126  
  105  
  115  
 U5 119 116,0 

  104  
  119  
  123  
  125  
  106  
 U6 105 110,3 

  121  
  102  
  102  
  105  
  127  

P3 U1 147 126,7 

  144  
  140  
  98  

  

95 
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Lanjutan Lampiran 2  
 

136  

 U2 104 109,2 

  103  
  103  
  120  
  120  
  105  
 U3 123 115,7 

  113  
 120  

  109  
  110  
  119  
 U4 101 109,0 

  103  
  112  
  102  
  113  
  123  
 U5 117 111,2 

  102  
  123  
  103  
  108  
  114  
 U6 112 112,8 

  128  

  
111 
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Lanjutan Lampiran 2  
 

99  

  112  
  115  

Total 16535 
Rata-rata 114,8 

Standar deviasi "SD" 11,4 
Koefisien keragaman 

"KK" (%) 10,0 

 

Perhitungan 

SD = 
 

1

2




n

xxi
 

            = 
1-144

114,8)115(.....)8,114104( 22 
 

 = 
143

8,18672  

 = 11,4 

KK  = 
x

SD
 x 100 

 = 
8,114

4,11 x 100 

 = 10,0 % 
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Lanjutan Lampiran 2 

Kesimpulan : Dari perhitungan koefisien keragaman, 
materi penelitian dianggap seragam karena 
angka koefisien keragaman %10 . 
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Lampiran 3. Rata-rata Konsumsi Pakan Ayam Pedaging 
(g/ekor) 

Perlakuan Ulangan 
Minggu ke- 

Total Rata-
rata II III IV V 

P0 

1 272,3 511,8 758,8 877,5 2420,5 605,1 
2 269,0 478,3 824,0 982,0 2553,3 638,3 
3 293,5 466,5 795,5 960,2 2515,7 628,9 
4 291,8 507,7 832,8 1000,5 2632,8 658,2 
5 291,5 432,8 800,7 1005,2 2530,2 632,5 
6 291,5 580,2 844,0 999,0 2714,7 678,7 

P1 

1 265,8 536,7 794,7 1013,5 2610,7 652,7 
2 280,0 523,3 841,8 976,3 2621,5 655,4 
3 295,0 592,3 832,7 1008,0 2728,0 682,0 
4 226,5 535,0 832,7 970,3 2564,5 641,1 
5 229,2 450,7 819,5 940,2 2439,5 609,9 
6 261,5 522,2 823,3 991,2 2598,2 649,5 

P2 

1 301,8 568,2 825,7 1000,5 2696,2 674,0 
2 278,3 570,0 843,5 1021,5 2713,3 678,3 
3 271,8 515,7 770,7 918,0 2476,2 619,0 
4 303,5 586,0 832,2 1007,2 2728,8 682,2 
5 289,7 584,7 848,8 987,7 2710,8 677,7 
6 257,7 541,7 824,3 986,3 2610,0 652,5 

P3 

1 308,3 556,0 829,5 997,0 2690,8 672,7 
2 246,5 538,7 828,2 1025,0 2638,3 659,6 
3 288,2 553,5 808,0 976,7 2626,3 656,6 
4 262,7 553,3 812,7 972,0 2600,7 650,2 
5 268,8 543,7 829,5 983,2 2625,2 656,3 
6 249,0 508,7 819,5 949,0 2526,2 631,5 
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Lampiran 4. Analisis Ragam Konsumsi Pakan Ayam 
Pedaging (g/ekor) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 5 6 

P0 605,1 638,3 628,9 658,2 632,5 678,7 3841,8 
P1 652,7 655,4 682,0 641,1 609,9 649,5 3890,6 
P2 674,0 678,3 619,0 682,2 677,7 652,5 3983,8 
P3 672,7 659,6 656,6 650,2 656,3 631,5 3926,9 

Total 2604,5 2631,6 2586,5 2631,7 2576,4 2612,3 15643,1 
 

Faktor koreksi (FK)  = 
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   = 
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   = 10196085,7 

Jumlah kuadrat (JK) total = 
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i

r

j
FKYij

1 1

2  

         = (605,12+…..+631,52)-10196085,7 

        = 11641,73 
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Lanjutan Lampiran 4. 

Jumlah kuadrat (JK) perlakuan = FK
r

Yij
t

i

r

j 








 
 

2

1 1
    

= 
  7,10196085

6
9,39268,39836,38908,3841 2222




 

= 1793,9 

Jumlah kuadrat (JK) galat  = JK total – JK perlakuan 

    = 11641,7 – 1793,9 

    = 9847,9 

Tabel Analisis Ragam 

SB DB JK KT F 
hitung 

F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 3 1793,8 597,9 1,2 3,1 4,94 
Galat 20 9847,9 492,4    
Total 23 11641,7     

F hitung<F tabel 

Berdasarkan hasil analisis F hitung<F tabel, 
menunjukkan bahwa diantara perlakuan tidak meningkatkan 
konsumsi pakan ayam pedaging. 
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Lampiran 5. Rata-rata PBB Ayam Pedaging (g/ekor) 

Perlakuan Ulangan 
Pertambahan bobot badan rata-rata 

minggu ke- Rata-rata 
II III IV V 

P0 

1 133,3 286,0 297,7 408,2 281,3 

2 138,3 357,7 261,3 414,7 293,0 
3 160,7 296,0 399,3 437,7 323,4 
4 155,5 343,3 394,5 325,2 304,6 

5 162,2 287,8 442,2 156,5 262,2 
6 154,3 332,8 346,3 366,8 300,1 

P1 

1 163,3 312,2 363,8 348,7 297,0 

2 151,0 312,8 362,3 328,0 288,5 
3 157,7 318,3 308,5 423,2 301,9 
4 161,2 336,3 383,2 230,3 277,8 
5 113,8 256,7 286,0 298,8 238,8 
6 131,8 303,5 309,3 338,3 270,8 

P2 

1 154,2 286,8 340,2 342,8 281,0 
2 139,8 282,2 417,7 333,8 293,4 
3 158,3 337,2 303,5 337,3 284,1 

4 174,8 285,3 426,3 281,4 292,0 
5 162,2 351,0 323,2 306,5 285,7 
6 135,7 352,0 320,3 307,7 278,9 

P3 

1 167,3 357,7 451,0 168,7 286,2 
2 148,0 287,3 375,7 340,2 287,8 
3 156,3 332,3 434,5 227,5 287,7 
4 143,7 338,7 357,0 321,3 290,2 
5 151,0 325,0 364,7 440,8 320,4 
6 144,5 321,3 330,3 246,4 260,6 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Pertambahan Bobot Badan 
Ayam Pedaging (g/ekor) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 5 6 

P0 281,3 293,0 323,4 304,6 262,2 300,1 1764,6 
P1 297,0 288,5 301,9 277,8 238,8 270,8 1674,8 
P2 281,0 293,4 284,1 292,0 285,7 278,9 1715,1 
P3 286,2 287,8 287,7 290,2 320,4 260,6 1732,8 

Total 1145,5 1162,7 1197,1 1164,5 1107,1 1110,4 6887,3 
 

Faktor koreksi (FK)  = 
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   = 1976434,1 

Jumlah kuadrat (JK) total = 
 


t

i

r

j
FKYij

1 1

2  

         = (281,32+…..+260,62)- 1976434,1 

          = 7485,1 

 

 



 
60 

 

Lanjutan Lampiran 6 

 Jumlah kuadrat (JK) perlakuan = FK
r

Yij
t

i
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2
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 = 
  1,7485

6
8,17321,17158,16746,1764 2222




 

 = 701,3 

Jumlah kuadrat (JK) galat = JK total – JK perlakuan 

        = 7485,1-701,3 

        = 6783,7 

Tabel Analisis Ragam 

SB DB JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 
Perlakuan 3 701,3 233,8 0,7 3,1 4,9 

Galat 20 6783,7 339,2    
Total 23 7485,1     

F hitung<F tabel 

 Berdasarkan hasil analisis F hitung<F tabel, menunjukkan 
bahwa diantara perlakuan tidak meningkatkan pertambahan bobot 
badan ayam pedaging. 
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Lampiran 7. Konversi Pakan Ayam Pedaging  

Perlakuan Ulangan 
Konversi pakan minggu ke- 

Rata-rata 
II III IV V 

P0 

1 2,0 1,8 2,5 2,1 2,1 
2 1,9 1,3 3,2 2,4 2,2 
3 1,8 1,6 2,0 2,2 1,9 
4 1,9 1,5 2,1 3,1 2,1 
5 1,8 1,5 1,8 6,4 2,9 
6 1,9 1,7 2,4 2,7 2,2 

P1 

1 1,6 1,7 2,2 2,9 2,1 
2 1,9 1,7 2,3 3,0 2,2 
3 1,9 1,9 2,7 2,4 2,2 
4 1,4 1,6 2,2 4,2 2,3 
5 2,0 1,8 2,9 3,1 2,4 
6 2,0 1,7 2,7 2,9 2,3 

P2 

1 2,0 2,0 2,4 2,9 2,3 
2 2,0 2,0 2,0 3,1 2,3 
3 1,7 1,5 2,5 2,7 2,1 
4 1,7 2,1 2,0 3,6 2,3 
5 1,8 1,7 2,6 3,2 2,3 
6 1,9 1,5 2,6 3,2 2,3 

P3 

1 1,8 1,6 1,8 5,9 2,8 
2 1,7 1,9 2,2 3,0 2,2 
3 1,8 1,7 1,9 4,3 2,4 
4 1,8 1,6 2,3 3,0 2,2 
5 1,8 1,7 2,3 2,2 2,0 
6 1,7 1,6 2,5 3,9 2,4 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Konversi Pakan Ayam 
Pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 5 6 

P0 2,1 2,2 1,9 2,1 2,9 2,2 13,4 
P1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 13,6 
P2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 13,7 
P3 2,8 2,2 2,4 2,2 2,0 2,4 14,0 

Total 9,4 8,9 8,6 9,0 9,6 9,2 54,7 
 

Faktor koreksi (FK)  = 
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   = 
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   = 124,87 

Jumlah kuadrat (JK) total = 
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1 1

2  

         = (2,12+2,22+…..+2,42)-124,87 

          = 1,06 
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Lanjutan Lampiran 8 

 Jumlah kuadrat (JK) perlakuan = FK
r

Yij
t

i

r

j 








 
 

2

1 1
 

= 
  87,124

6
0,147,136,134,13 2222




 

= 0,02 

Jumlah kuadrat (JK) galat = JK total – JK perlakuan 

        = 1,06 – 0,02 

        = 1,04 

Tabel Analisis Ragam 

SB DB JK KT 
F 

hitung 
F tabel 

5% 1% 
Perlakuan 3 0,02 0,01 0,16 3,1 4,9 

Galat 20 1,04 0,05    
Total 23 1,06     

F hitung<F tabel 

 Berdasarkan hasil analisis F hitung<F tabel, 
menunjukkan bahwa diantara perlakuan tidak menurunkan 
konversi pakan ayam pedaging. 

 

 


