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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayam petelur 
umur 45 minggu, diperoleh hasil dari penambahan kolin 
klorida sebagai aditif dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam petelur. Hasil dari penelitian tersebut disajikan 
pada Tabel 8. 
Tabel 8. Pengaruh Penambahan Kolin Klorida sebagai Aditif 

dalam Pakan terhadap Konsumsi Pakan, Hen Day 
Production (HDP), konversi pakan dan Income Over 

Feed Cost (IOFC) pada ayam petelur.  
Keterangan: masing-masing perlakuan menunjukkan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata (P>0,05) yaitu pada 
konsumsi pakan, HDP, konversi pakan dan IOFC.  

 
4.1.  Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan oleh 

Ayam Petelur 
Hasil yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

konsumsi pakan terendah hingga tertinggi yaitu P0 135,54 ± 
1,04 ; P2 135,65 ± 1,22 ; P1 135,68 ± 1,15 dan P3 135,97±1,19 
g/ekor/hari atau pada perlakuan dengan penambahan 2250 
mg/kg kolin klorida. Rataan nilai dari konsumsi pakan yang 

Variabel 
Pengamatan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
Konsumsi Pakan 
(g/ekor/hari) 

135,54 ± 1,04 135,68±1,15 135,65±1,22   135,97±1,19 

HDP (%) 78,14 ± 7,94 78,36±10,27 79,46 ±11,14 88,71 ± 8,26 
Konversi 
pakan 

2,58 ± 0,22 2,69 ± 0,38 2,63 ± 0,34 2,37 ±0,23 

IOFC (Rp) 188,48 ± 65,17 165,0±103,7 178,65±96,76 260,39±78,94 
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relatif sama diduga dipengaruhi oleh keseragaman dari 
produksi ayam petelur pada awal penelitian. 

Pengaruh penambahan kolin klorida terhadap konsumsi 
ayam petelur diketahui dengan melakukan analisis data secara 
statistik. Hasil analisis statistik pada Lampiran 2 dapat 
diketahui bahwa penambahan kolin klorida dalam pakan 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 
terhadap konsumsi pakan. Nilai dari perhitungan koefisiensi 
keragaman di bawah angka 10 % yaitu sebesar 8,09 %, 
sehingga konsumsi pakan dari ayam petelur juga relatif lebih 
seragam. Kisaran konsumsi pakan sebesar 135,54-135,97 
g/ekor/hari berada dalam kisaran konsumsi pakan yang tinggi 
jika dibandingkan dengan standar konsumsi pakan yang ada. 
Rata-rata konsumsi ayam petelur periode layer umur 46-56 
minggu menurut PT. Japfa Comfeed (2001)  adalah sebesar 
118 g/ekor/hari, dijelaskan lebih lanjut oleh Anggorodi (1985) 
bahwa konsumsi pakan untuk ayam petelur, yang sedang 
berproduksi konsumsi pakan berkisar 100-120 g/ekor/hari. 
Faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi ransum dan 
kebutuhan protein pada ayam petelur, diantaranya faktor 
tersebut adalah besar dan bangsa, suhu lingkungan, fase 
produksi, sistem perkandangan (sistem battery atau lantai), 
ruang tempat makan per ekor, dipotong tidaknya paruh, 
kepadatan ayam, tersediannya air minum, kesehatan dan 
kandungan energi dalam pakan. 

Hasil analisis statistik penambahan kolin klorida pada 
konsumsi pakan yang menunjukkan hasil yang tidak berbeda 
nyata (P>0.05) mungkin dipengaruhi oleh kadar kolin klorida 
yang terlalu kecil dari standar yang telah ditentukan, karena 
jumlah kolin klorida dalam pakan diduga juga dapat 
mempengaruhi konsumsi pakan. Menurut North et al (1990) 
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bahwa konsumsi pakan akan terhenti sampai batas kapasitas 
dari tembolok dan ditambah oleh pendapat dari Scott et al. 
(1982) menyatakan bahwa asetil kolin dapat mengosongkan 
tembolok karena metabolisme berjalan lebih cepat. Konsumsi 
pakan pada ternak unggas juga berkaitan erat dengan 
keberadaan daya tampung crop atau tembolok (Sujana, 
Darana, dan Garnida, 2008). Konsumsi pakan juga 
dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti temperatur 
lingkungan, kesehatan, palatabilitas pakan, imbangan zat – zat 
makanan, cekaman, bobot badan dan kecepatan pertumbuhan  
serta kandungan energi dalam pakan (Wahju, 1997).  

4.2.  Pengaruh Perlakuan terhadap Hen Day Production 
(HDP) 

Hasil yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 
Hen Day Production (HDP) pakan terendah yaitu (78,14 ± 
7,94 %), pada perlakuan tanpa penambahan kolin klorida atau 
P0. Rata-rata nilai Hen Day Production terbesar hingga terkecil 
yaitu P3 88,71 ± 8,26 % ; P2 79,46± 11,14 % ; P1 78,36  ± 
10,27 % dan P0 78,14  ± 7,94 %. Hasil analisis statistik 
penambahan kolin klorida pada Hen Day Production (HDP) 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0.05), namun 
secara numerik penambahan kolin klorida pada pakan dapat 
meningkatkan Hen Day Production (HDP).  

Penambahan kolin klorida pada P3 atau sebesar 2250 mg 
kolin klorida/kg pakan memberikan efek yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan P0 (jika dihitung HDP mengalami 
peningkatan sebesar 10,57 %), sehingga jika dilihat dari 
perhitungan dapat diketahui bahwa penambahan kolin klorida 
dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi peternak. 
Kinerja kolin yaitu dapat menghemat energi yang dibutuhkan 
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unggas (Scharma et al., 2000). Ditambah oleh pendapat Musofa 
(2009) yang menyatakan bahwa kolin merupakan salah satu 
vitamin penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 
kesehatan ternak. 

Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur antara 
lain jumlah pakan dan kandungan zat makanan dalam pakan 
(Scott et al,.1982). Hasil penelitian yang menunjukkan hasil 
yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap Hen Day 
Production (HDP) ini memiliki kesamaan dengan penelitian 
Afria (2013) yang menyatakan bahwa penambahan kolin 
klorida sebanyak 2250 mg/kg pakan pada burung puyuh petelur 
umur 30 hari memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
pada HDP. 

Peningkatan Hen Day Production (HDP) sebesar 10,57 
% pada ayam petelur yang diberi pakan tambahan kolin klorida 
sebesar 2250 mg kolin klorida/kg pakan berkaitan dengan 
fungsi kolin klorida sebagai nutrisi penting yang tidak dapat 
disintesis di dalam tubuh unggas dan berfungsi untuk 
regenerasi struktur dalam sel (Emmert and Baker, 1997). 

4.3.  Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan Ayam 
Petelur 

Hasil yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata dari konversi pakan ayam petelur tertinggi adalah 
2,69 ± 0,38 pada perlakuan dengan penambahan kolin klorida 
sebanyak 750 mg kolin klorida/kg pakan atau P1. Nilai konversi 
pakan terendah adalah sebesar (2,37 ± 0,23) pada penambahan 
kolin klorida sebesar 2250 mg kolin klorida/kg pakan atau P3. 
Jika dibandingkan dengan Anonimous (2012) standar konversi 
pakan ayam petelur umur 50 minggu nilai konversinya adalah 
sebesar 1,97. Berbeda dengan hasil nilai konversi terendah pada 
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penelitian yaitu sebesar 2,37 ± 0,23. Perbedaan nilai standar 
konversi dengan hasil penelitian mungkin disebabkan oleh 
pakan yang diberikan, letak geografis, serta topografi lokasi 
peternakan. 

Nilai dari konversi pakan berbanding terbalik dengan 
nilai efisiensi pakan. Semakin rendah nilai dari konversi pakan, 
maka menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan pakan semakin 
baik. Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 4 
menunjukkan bahwa penambahan kolin klorida memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. 
Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan 
yang dikonsumsi dengan berat telur yang dihasilkan pada 
waktu tertentu.  

Perlakuan P3 memberikan pengaruh yang lebih baik 
dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang lain. 
Penambahan kolin klorida sebesar 2250 mg kolin klorida/kg 
pakan secara numerik dapat menurunkan konversi pakan ayam 
petelur. Penurunan konversi pakan dengan penambahan kolin 
klorida sebesar 2250 mg kolin klorida/kg pakan erat 
hubungannya dengan kinerja kolin klorida yaitu untuk 
menghemat energi metabolisme yang dibutuhkan oleh unggas 
(Scharma et al., 2000). Menurut Ensminger (1992) konversi 
pakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah 
bangsa, manajemen, kesehatan ternak serta pakan yang 
digunakan, Selain itu nilai konversi pakan yang tinggi 
menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan pakan rendah, 
sebaliknya apabila nilai konversi pakan rendah menunjukkan 
semakin banyak pakan yang dapat dimanfaatkan ternak untuk 
memproduksi telur (North et al, 1990). 
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4.4.  Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost 
(IOFC) 
  Hasil yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata dari Income Over Feeds Cost (IOFC) tertinggi 
adalah sebesar (260,39 ± 78,94) pada perlakuan dengan 
penambahan kolin klorida sebesar 2250 mg/kg pakan. Rata-
rata nilai IOFC tertinggi hingga terendah yaitu P3 (260,39 ± 
78,94) ; P0 (188,48 ± 65,17) ; P2 (178,65 ± 96,76) ; P1 (165,0 ± 
103,78). Signifikasi pengaruh penambahan kolin klorida pada 
ayam petelur terhadap Income Over Feeds Cost (IOFC) 
diketahui dengan melakukan analisis data secara statistik. 
Hasil statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa 
penambahan kolin klorida pada ayam petelur memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap Income Over 
Feeds Cost (IOFC). Penghitungan IOFC dilakukan dengan 
cara menghitung selisih antara pendapatan melalui penjualan 
telur dengan biaya pakan yang digunakan dalam periode 
tertentu (Raharjo, 2009).  

 Penambahan kolin klorida pada ayam petelur terhadap 
Income Over Feed Cost (IOFC) memberikan pengaruh yang 
tidak nyata (P>0,05), hal ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi 
serta produksi telur yang memberikan pengaruh berpengaruh 
tidak nyata pula. Menurut Prawirokusumo (1990) Income 
Over Feed Cost dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan 
biaya pakan yang dikeluarkan selama penelitian. Konsumsi 
pakan oleh ayam petelur yang relatif seragam tiap perlakuan 
mengakibatkan biaya pakan yang dikeluarkan relatif sama 
pula, namun nilai dari produktivitas ayam petelur memiliki 
kisaran berbeda sehingga jika dilakukan penghitungan 
terhadap IOFC akan diperoleh nilai IOFC yang kecil. Nilai 
tersebut dipengaruhi oleh nilai konversi pakan yang tinggi 
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pada penelitian. Widjastuti dan Endang (2008) yang 
menyatakan bahwa semakin banyak pakan yang dikonsumsi 
maka semakin tinggi pula nilai dari IOFC, namun efisiensi 
pakan akan mengurangi biaya pakan sehingga dapat 
memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Nilai IOFC 
juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan dan harga 
jual dari telur. Penambahan kolin klorida sebanyak 2250 mg 
kolin klorida/kg pakan atau P3 cenderung menunjukkan hasil 
paling baik jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya, 
artinya P3 dapat meningkatkan pendapatan peternak. 

 
 


