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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Populasi penduduk Indonesia saat ini sekitar 220 juta 
jiwa dengan tingkat pertambahan penduduk mencapai 1,6% 
per tahun. Indonesia merupakan pasar potensial untuk unggas 
dan produknya. Beberapa pakar menyatakan bahwa tingkat 
konsumsi daging masyarakat Indonesia yang saat ini masih di 
bawah 7 kg/kapita/tahun berpotensi meningkat seiring dengan 
meningkatnya pendidikan, pengetahuan akan gizi dan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan 
kecukupan daging untuk memenuhi kebutuhan protein bagi 
penduduk Indonesia. 

Ayam pedaging mengalami perkembangan yang pesat 
setiap tahunnya. Umur panen ayam pedaging yang relatif 
pendek. Dalam dunia peternakan ada banyak cara untuk 
peningkatan performa ayam dapat dilakukan dengan beberapa 
cara salah sataunya adalah dengan pemberian antibiotik ke 
dalam ransum ternak. Antibiotik ini diberikan kepada ayam 
bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme yang merugikan 
dalam saluran pencernaan ayam (Asosiasi Obat Hewan 
Indonesia, 2001).  

Daging ayam merupakan jenis daging yang paling 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi 
daging ayam pedaging per kapita di Indonesia  mengalami 
pertumbuhan yang positif setiap tahunnya dibandingkan jenis-
jenis daging lain. Rata-rata pertumbuhan konsumsi daging 
ayam pedaging adalah sebesar 5,23% per tahun. Peningkatan 
konsumsi tersebut diduga karena adanya pertambahan jumlah 
penduduk, peningkatan income per kapita, harga daging ayam 
pedaging yang lebih terjangkau dibandingkan jenis daging 
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lain, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 
Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani ( 
Amrullah, 2004). 

Pakan merupakan suatu bahan yang dapat dimakan 
dan dicerna oleh ternak dan mampu menyediakan nutrisi yang 
berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 
produksi.kebutuhan ternak akan pakan didasarkan pada 
kebutuhan berbagai nutrisi yang spesifik yaitu energi, protein, 
mineral dan vitamin. Masing-masing nutrisi mempunyai 
peranan tertentu didalam pertumbuhan, produksi dan 
metabolism. 

Kemangi (Ocimum basilicum ) merupakan salah satu 
tanaman obat yang mempunyai banyak khasiat untuk 
mengatasi berbagai penyakit, diantaranya adalah untuk 
mengatasi diare. Kemangi memiliki khasiat yang hampir sama 
dengan antibiotik dan mempunyai zat aktif berupa minyak 
atsiri yang mengandung senyawa bioaktif dengan komposisi 
yang kompleks dan bervariasi.  

Berawal dari data tentang khasiat tumbuhan obat yang 
secara tradisional telah lama dikenal untuk pencegahan 
penyakit pada manusia dan juga aneka khasiatnya, maka 
tumbuhan obat diyakini dapat juga digunakan sebagai aditif 
pakan alami multi fungsi (multi-function phytobiotic/MFP). 
Diantara khasiat tumbuhan obat adalah memperbaiki kondisi 
saluran pencernaan (keseimbangan pH dan mikroflora) dan 
konversi pakan, meningkatkan kecernaan zat-zat makanan, 
bobot badan, kekebalan tubuh dan performans reproduksi, 
menurunkan angka kesakitan (morbidity) dan kematian 
(mortality), serta mencegah dan mengobati penyakit ternak-
ternak domestikasi. Maka penggunaan bahan kimia dapat 
ditinggalkan dan menggunakan tanaman obat sebagai gantinya 
(Darmayanti, 2003).  
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Kemangi memiliki kandungan minyak astiri yang 
mampu meningkatkan relaksasi usus halus sehingga menyerap 
zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan optimum ( Guether, 2006). 
Minyak astiri dalam kemangi juga dapat menghambat bakteri 
penyebab diare sehingga proses pencernaan dan penyerapan 
zat-zat nitrisi menjadi lebih sempurna serta dapat memperbaiki 
saluran pencernaan. Saluran pencernaan ayam broiler yang 
baik tersebut diharapkan dapat memperbaiki metabolisme dan 
dapat meningkatkan konsumsi ransum serta pada akhirnya 
dapat meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan, konversi pakan, IOFC, dan mortalitas yang dihasilkan 
selama penelitian. 

Kemangi diketahui memiliki multi efek farmakologis 
yaitu mampu menurunkan panas, anti disentri, menambah 
nafsu makan, memperbaiki saluran pencernaan, memiliki sifat 
khas tajam, menghangatkan dan dapat melancarkan peredaran 
darah (Sutarno dan Atmowidjojo, 2001). 

Kemangi mengandung komponen non gizi antara 
senyawa Flavonoid dan Eugenol, Arginin, Anetol, Boron, dan 
minyak atsiri. Flavonoid dan Eugenol berperan sebagai 
antioksidan, yang dapat menetralkan radikal bebas, 
menetralkan kolesterol (Agusta, 2000). Minyak atsiri mudah 
menguap dan mempunyai aktifitas biologis sebagai 
antimikroba. Minyak atsiri dibagi menjadi dua komponen 
yaitu komponen hidrokarbon dan komponen hidrokarbon 
teroksigenasi atau fenol. Fenol memiliki sifat antimikroba 
sangat kuat. Minyak atsiri dapat mencegah pertumbuhan 
mikroba penyebab penyakit, seperti Staphylococcus aureus, 
Salmonella enteritidis, dan Escherichia coli. Minyak atsiri 
juga dapat menangkal infeksi akibat virus Basillus subtilis, 
Salmonella parathypi, dan Proteus vulgaris. 
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Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau 
minyak terbang (essential oil, volatile) yang merupakan salah 
satu hasil metabolisme tanaman. Bersifat mudah menguap 
pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, serta berbau wangi 
sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Minyak atsiri larut 
dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air (Dharmayanti, 
2003). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan tepung kemangi dan 
level yang paling tepat terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging. 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penggaruh penggunaan tepung 
kemangi dan level yang paling tepat dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat 
digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi 
peneliti maupun peternak mengenai pengaruh penggunaan 
tepung kemangi dalam pakan terhahap penampilan produksi 
ayam pedaging  serta mengetahui level penggunaan tepung 
kemangi yang terbaik. 
 
1.5 Kerangka Pikir  

Kemangi merupakan salah satu tanaman yang dapat 
digunakan sebagai tanaman obat untuk mengatasi berbagai 
penyakit, diantaranya adalah untuk mengatasi diare. Kemangi 
memiliki khasiat yang hampir sama dengan antibiotik dan 
mempunyai zat aktif berupa minyak atsiri yang mengandung 
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senyawa bioaktif dengan komposisi yang kompleks dan 
bervariasi. Kemangi diketahui memiliki multiefek 
farmakologis yaitu mampu menurunkan panas, menambah 
nafsu makan, memperbaiki saluran pernapasan, melancarkan 
peredaran darah. 

Kemangi memiliki kandungan minyak astiri yang 
mampu meningkatkan relaksasi usus halus sehingga menyerap 
zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan optimum. Minyak astiri 
dalam kemangi juga dapat menghambat bakteri penyebab 
diare sehingga proses pencernaan dan penyerapan zat-zat 
nitrisi menjadi lebih sempurna serta dapat memperbaiki saluan 
pencernaan. Saluran pencernaan ayam broiler yang baik 
tersebut diharapkan dapat memperbaiki metabolisme dan 
dapat meningkatkan konversi pakan, konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, IOFC, dan mortalitas yang 
dihasilkan selama penelitian. 

Pakan merupakan suatu bahan yang dapat dimakan 
dan dicerna oleh ternak dan mampu menyediakan nutrisi yang 
berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 
produksi. Kebutuhan ternak akan pakan didasarkan pada 
kebutuhan berbagai nutrisi yang spesifik yaitu energi, protein, 
mineral dan vitamin. Masing-masing nutrisi mempunyai 
peranan tertentu didalam pertumbuhan, produksi dan 
metabolisme. Performa ayam pedaging salah satunya adalah 
pemberian tepung kemangi. Kendala dalam mendukung 
perkembangan peternakan adalah munculnya berbagai macam 
jenis bahan tambahan yang menjadi kebutuhan ternak yang 
harganya mahal dan menimbulkan residu yang berbahaya. 
Sehigga perlu di upayakan jenis bahan tambahan pakan yang 
dapat digunakan sebagai penganti pakan yang harganya murah 
dan tidak menimbulkan residu yang berbahaya, salah satunya 
yaitu tepung kemangi. 
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Menurut penelitian Bagus Sugiarto (2008) 
Pertambahan bobot badan selama 32 hari masa pemeliharaan 
berada pada kisaran 1397,59 - 1481,74 g/ekor dengan rataan 
pertambahan bobot badan yang dicapai adalah 1450,21 g/ekor. 
Analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung 
kemangi dalam pakan komersial tidak berpengaruh terhadap 
rataan pertambahan bobot badan. Menurut Siregar (1989), 
pakan yang mengandung protein lebih tinggi dari lainnya 
cenderung memberikan pertambahan bobot badan yang lebih 
tinggi. Analisis proksimat pakan komersial dan perhitungan 
nutrisi pakan perlakuan menunjukkan bahwa kandungan 
protein tidak berbeda jauh yaitu 22,66% protein kasar pakan 
komersial dan 22,68-22,72% protein kasar pakan dengan 
penambahan tepung kemangi. Kandungan protein dalam setiap 
pakan perlakuan relatif sama dan telah memenuhi standar 
protein yang dibutuhkan ayam pedaging. Kondisi tersebut 
menyebabkan rataan pertambahan bobot badan yang tidak 
berbeda. 

Berdasarkan kajian di atas maka dilakukan penelitian 
tentang penggunaan tepung kemangi dalam pakan komersial 
terhadap konversi pakan, konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan, IOFC, dan mortalitas pada ayam pedaging. 
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Gambar 1. Skema penelitian pada ayam pedaging tentang penggunaan 
“Tepung Kemangi”  

 
1.6 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian tepung 
kemangi dalam pakan ayam dapat meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging.  
  

Pemberian pakan 
periode starter 

dan finisher 
DOC 

Pemberian 
perlakuan Tepung 

Kemangi 

a. PO  (0%) 
b. P1  (2% ) 
c. P2  (4%) 
d. P3  (6%) Pengaruh 

pemberian 
pakan terhadap 

Konsumsi 
pakan 

Pertambahan 
bobot badan 

Konversi 
pakan 

IOFC Mortalitas 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Ayam pedaging  

Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda 
yang berumur dibawah 8 minggu ketika dijual dengan bobot 
tubuh tertentu dan mempunyai pertumbuhan yang cepat serta 
mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang 
baik dan banyak, jadi ayam yang mempunyai pertumbuhan 
cepat itulah yang dimasukkan ke dalam kategori ayam 
pedaging ( Wiharto, 1999 ). 

Pertumbuhan yang cepat dari ayam pedaging harus 
diimbangi dengan ketersediaan pakan yang cukup. Selain itu  
juga diperlukan bahan pakan tambahan untuk meningkatkan 
kecernaan dan mencegah penyakit (Amrullah, 2004). Dalam 
pemeliharaan ayam pedaging pakan merupakan faktor penting 
dalam menunjang keberhasilan suatu usaha peternakan ayam 
pedaging. Biaya pakan merupakan modal terbesar dalam suatu 
usaha peternakan ayam yaitu mencapai 70 - 80% (Fadilah, 
2005 ). Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi 2 
periode yaitu mulai umur 1-3 minggu disebut periode awal 
(starter) dan lebih dari 3 minggu disebut periode akhir 
(finisher). Penanganan yang baik pada periode starter akan 
dapat memaksimalkan produksinya (Anonymous, 2002). 
Dalam pemeliharaannya ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan yaitu sistem pemeliharaan yang tepat, menjaga 
suhu, kelembapan, cahaya dan ventilasi kandang, pemberian 
pakan yang berkualitas dan pencegahan penyakit secara 
maksimal (Anonymous, 2001). 

Persyaratan mutu bibit ayam pedaging atau DOC 
menurut SNI, yaitu berat DOC per ekor minimal 37 g dengan 
kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak 
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segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ditemukan kelainan 
bentuk dan cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering. Warna 
bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu 
kering dan berkembang serta jaminan kematian DOC 
maksimal 2 % (Fadilah, 2005) 

Perkembangan performa dari beberapa strain ayam 
pedaging yang dipakai di Indonesia yang didapatkan dari 
beberapa sumber disajikan dalam Tabel 1, sedangkan 
gambaran performa beberapa strain ayam pedaging umur 35 
hari menurut penelitian An-Nisa (2003) disajikan dalam Tabel 
1. 
Tabel 1. Performa Beberapa Strain Ayam pedaging Umur (1-35) Hari  

Strain 
 Peubah   

Konsumsi 
(g/ekor) 

PBB 
(g/ekor) 

Konversi 
Bobot akhir 

(g/ekor) 

Cobb 2497,60 1470,50 1,69 1513,30 

Hybro 2425,03 1435,50 1,65 1473,30 

Arbor 
Acress 

2721,40 1398,17 1,89 1443,30 

Hubbard 2746,35 1670,83 1,60 1716,70 

Sumber : An-Nisa, 2003. 
Menurut Haroen (2004) dalam pengelolaan ayam 

pedaging, performa produksi yang harus diamati meliputi 
bobot badan hidup, pertambahan bobot badan, akumulasi 
konsumsi pakan, konsumsi pakan setiap minggu, konversi 
pakan dan konversi pakan setiap minggu. Menurut Ensminger 
et al. (1992) untuk menghasilkan efisiensi pakan dengan 
pertumbuhan yang baik, temperatur ruang yang disarankan 
adalah 22,78 °C dengan kelembaban relatif adalah 60-70%. 

Pemeliharaan ayam pedaging pakan merupakan faktor 
penting dalam menunjang keberhasilan suatu usaha peternakan 
ayam pedaging. Biaya pakan merupakan modal terbesar dalam 
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suatu usaha peternakan ayam yaitu mencapai 70 - 80% ( 
Blakely dan Bade, 1998 ). 

Pertumbuhan yang cepat dari ayam pedaging harus 
diimbangi dengan ketersediaan pakan yang cukup. Selain itu  
juga diperlukan bahan pakan tambahan untuk meningkatkan 
kecernaan dan mencegah penyakit (Amrullah, 2004). Tanaman 
herbal dapat digunakan sebagai bahan pakan tambahan 
pengganti antibiotik dalam pakan ayam pedaging yang 
ditujukan sebagai penghambat infeksi mikroorganisme 
patogen. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 
kemampuan herbal sebagai anti bakteri. Daun kemangi dapat 
menghambat jumlah bakteri E. Coli dan S. typhimurium (Wan  
et al., 1998).   

Ayam pedaging membutuhkan zat makanan sebagai 
bahan untuk tumbuh, berkembang dan produksi. Kebutuhan 
energy untuk ayam pedaging berkisar antara 2800 – 3300 
Kkal/kg (Rizal, 2006). Standar kebutuhan zat makanan ayam 
pedaging dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat Makanan 
Periode 

Starter Finisher 
EM  (Kkal/kg) 3000 3200 

PK   (%) 22 20 

LK   (%) 5 – 8 5 - 8 

SK   (%) 3 – 5 3 - 5 

Ca    (%) 0,9 - 1,1 0,9 - 1,1 

P      (%) 0,7 - 0,9 0,7 - 0,9 
Sumber : NRC 1994 
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2.2 Kemangi (Ocimum basilicum) 
Kemangi (Ocimum basilicum) merupakan tanaman 

perdu yang tumbuh baik di daerah tropis. Penyebaran tanaman 
kemangi antara 30 - 90 cm, batang berwarna ungu, daun 
berwarna hijau dan bunga kecil-kecil berwarna putih. 
Kemangi tidak menuntut syarat tumbuh yang rumit, sehingga 
dapat ditanam di berbagai daerah, khususnya yang bertanah 
asam (Nazaruddin,1998). Di daerah tropis dan subtropis, 
kemangi dapat tumbuh antara 5-30 °C dan optimum kira-kira 
pada 20 °C (Sutarno dan Atmowidjojo, 2001). 

Dharmayanti (2003), menyatakan bahwa kemangi 
merupakan anggota family Lamiaceae yang berarti kelompok 
tanaman dengan bunga berbibir. Nama genus kemangi adalah 
Ocimum yang berarti tanaman beraroma. Aroma khas tersebut 
muncul dari daunnya. Kemangi berkerabat dekat dengan 
tanaman selasih (Ocimunsancium), daun mint (Mentha 
arvensis), dan daun bangun-bangun alias daun jinten (Coleus 
amboinicus). 
 
Klasifikasi  Tanaman kemangi (Ocimum basilicum L) adalah 
sebagai berikut:  
Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 
Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 
Super Divisi   : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 
Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 
Sub Kelas  : Asteridae 
Ordo   : Lamiales 
Famili   : Lamiaceae 
Genus   : Ocimum 
Spesies   :Ocimum sanctum L.  (Anonymous, 2013). 
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Kemangi dalam taksonomi tanaman menurut 
Syamsuhidayat dan Hutapea (1991), termasuk divisi 
Spermatophyta, subsidi Angiospermea, kelas Dicotyledonae, 
famili Solanales, ordo Labiatae, genus Ocinum dan spesies 
Ocinum basilicum. Nama genus kemangi adalah Ocinum yang 
berarti tanaman beraroma. Agusta (2000) menyatakan bahwa 
aroma dari kemangi berasal dari minyak atsiri. Sifat fisik 
terpenting dari minyak atsiri adalah sangat mudah menguap 
pada suhu kamar yaitu senyawa hidrokarbon baik yang 
berwujud padat dan cairan. Komponen kimia minyak atsiri 
sangat kompleks, tetapi biasanya tidak melebihi 300 senyawa. 
Sebagai penentu aroma minyak atsiri biasanya komponen yang 
presentasinya tinggi akan kehilangan satu komponen yang 
persentasenya kecil dapat menyebabkan kemungkinan 
perubahan aroma minyak atsiri tersebut. Minyak kemangi atau 
minyak basil banyak digunakan untuk terapi aroma (bahan 
terapi terdapat suati jenis penyakit).  
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Tabel .3 Komposisi Daun Kemangi (Ocimum Basilicum) per 100gr Bahan. 

Unsur Jumlah 

Kalori (kal) 27 (113 kj) 

Protein (g) 2,54 

Lemak (g) 0,61 

Karbohidrat (g) 4,34 

Serat (g) 3,90 

Kalsium (mg) 154,00 

Besi (mg) 3,17 

Magnesium (mg) 81,00 

Phospor (mg) 69,00 

Potassium (mg) 462,00 

Seng (mg) 0,85 

ß – karoten (µg) 4500,00 

Thiamin (mg) 0,02 

Rhiboflavin (mg) 0,07 

Niasin (mg) 0,92 

Vitamin E (mg) 0,26 

Vitamin B-12 (mcg) 0,00 

Vitamin A (mcg) 386,00 

Vitamin A (IU) 3684,00 

Air (%) 90,96 
Sumber : Riana (2000)    

Kemangi memiliki kandungan minyak astiri yang 
mampu meningkatkan relaksasi usus halus sehingga menyerap 
zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan optimum (Supriadi 2001.). 
Minyak astiri dalam kemangi juga dapat menghambat bakteri 
penyebab diare sehingga proses pencernaan dan penyerapan 
zat-zat nitrisi menjadi lebih sempurna serta dapat memperbaiki 
saluan pencernaan. Saluran pencernaan ayam broiler yang baik 
tersebut diharapkan dapat memperbaiki metabolisme dan 
dapat meningkatkan konsumsi pakan, konversi pakan, 
pertambahan bobot badan, dan IOFC yang dihasilkan selama 
penelitian (Kartasudjana dan Edjeng, 2006). 
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Minyak atsiri Ocimum Basilicum menempati tempat 
teratas karena kandungan minyak atsirinya relatif lebih banyak 
dibanding yang lain dan memiliki aroma yang lebih disukai. 
Senyawa-senyawa yang banyak ditemukan dalam minyak 
atsiri ini antara lain 1,8-sineol, Trans-beta-ocimen, Kamfor, 
Linalool, Metil kavikol, Geraniol, Citral eugenol, 
Metalsinamat, Metil eugenol, Beta-bisabolen, Beta-kariopilen. 
Kandungan utama yang banyak terdapat dalam minyak atsiri 
yang beredar di pasaran seperti minyak sweet basil adalah 
linalool, metil kavikol. Kandungan lainnya yang juga cukup 
tinggi adalah eugenol dan 1,8-sineol, selanjutnya dengan kadar 
yang lebih rendah adalah citral (neral dan geranial ) juga 
ocimen (Guenther, 2006). 

Daun kemangi mengandung  komponen non gizi antra 
senyawa flavonoid dan eugenol, arginin, anetol, boron, dan 
minyak atsiri. Flavonoid dan eugenol berperan sebagai 
antioksidan, yang dapat menetralkan radikal bebas, 
menetralkan kolesterol dan bersifat antikanker (Agusta, 2000). 

Senyawa ini juga bersifat antimikroba yang mampu 
mencegah masuknya bakteri, virus, atau jamur yang 
membahayakan tubuh. Minyak atsiri mudah menguap dan 
mempunyai aktifitas biologis sebagai antimikroba. Minyak 
atsiri dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen 
hidrokarbon dan komponen hidrokarbon teroksigenasi atau 
fenol. Fenol memiliki sifat antimikroba sangat kuat. Minyak 
atsiri dapat mencegah pertumbuhan mikroba penyebab 
penyakit, seperti Staphylococcus aureus, Salmonella 
enteritidis, dan Escherichia coli. Minyak atsiri juga dapat 
menangkal infeksi akibat virus Basillus subtilis, Salmonella 
parathypi, dan Proteus vulgaris. Kemangi mempunyai 
kandungan nutrisi seperti terlihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Komponen Kimia Kemangi 
Komponen 
Kemangi 

Bagian 
Kemangi 

Kegunaan 

1,8 Sineol Seluruh 
bagian 

Pati rasa (Anestesi), anti 
kholinerase, perangsang aktivitas 
syaraf pusat dan melebarkan 
pembuluh kapiler. 

Atenol Seluruh 
bagian 

Merangsang hormon Esterogen dan 
faktor kekebalan. 

Apigenin Seluruh 
bagian 

Melebarkan dan melancarkan 
sirkulasi pembuluh darah, penekan 
syaraf pusat. 

Arginina Daun Memperkuat daya tahan hidup 
sperma, menurunkan gula darah. 

Asam asparat Daun Perangsang syaraf dan analeptik. 
Boron Seluruh 

bagian 
Merangsang hormom androgen, 
esterogen dan mencegah 
pengeroposan tulang. 

Eriodiktiol Daun Merangsang peremajaan sel untuk 
pertumbuhan 

Eugenol Daun Mencegah ejakulasi prematur. 
Farnesol Seluruh 

bagian 
Feromon, parfum dan merangsang 
regenerasi sel normal pada 
pergantian kulit. 

Fenkhona Seluruh 
bagian 

Melebarkan pembuluh darah 
kapiler dan anti kholinesterase. 

Germakrena-D Seluruh 
bagian 

Feromon. 

Asam p-kumarat Daun Anti fertilisasi dan penghambat 
sintesis prostaglandin. 

Stigmaterol Seluruh 
bagian 

Merangsang esterogen, 
menurunkan kolesterol, 
merangsang terjadinya ovulasi dan 
bahan baku2 hormon steroid. 

Tanin Kultur 
jaringan 

Mengurangi sekresi cairan. 

Seng (zinc) Daun Merangsang kekebalan tubuh. 

Sumber: Dita (2005). 
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2.3 Konsumsi Pakan 
Menurut Wiharto (1999), konsumsi pakan merupakan 

jumlah makanan yang dikonsumsi oleh hewan bila makanan 
tersebut diberikan ad libitum dalam jangka waktu tertentu dan 
tingkat konsumsi ini menggambarkan palatabilitas. Ternak 
mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan zat 
makanan untuk keperluan produksi dan reproduksi. Konsumsi 
diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan oleh 
ternak. Zat makanan yang dikandungnya akan digunakan 
untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan untuk produksi 
hewan tersebut (Anonymous, 2003). 

Konsumsi pakan merupakan ukuran untuk mengetahui 
jumlah pakan yang dikonsumsi seekor ternak setiap ekor per 
hari. Kebutuhan unggas yang utama yaitu energi, protein dan 
sedikit vitamin serta mineral. Zat-zat tersebut diperoleh 
unggas dari pakan/ransum yang dikonsumsi setiap hari 
(Wahju, 2004). 

Bila ayam pedaging diberi pakan dengan kadar protein 
dan energi tinggi maka ayam pedaging akan mengkonsumsi 
jumlah pakan yang lebih sedikit. Sebaliknya bila pakan yang 
dikonsumsi memiliki protein tinggi dan energi rendah, maka 
ayam pedaging akan mengkonsumsi pakan lebih banyak. 
Namun, biasanya pakan yang memiliki protein tinggi, juga 
mempunyai kadar energi tinggi (Arifien, 1997). 

Menurut North dan Bell (1990), konsumsi pakan tiap 
ekor ternak berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh bobot 
badan, galur, tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas 
ternak, kandungan energi dalam ransum dan suhu lingkungan. 
Selain itu, bertambahnya umur dan bobot badan selama 
periode pertumbuhan, konsumsi akan terus meningkat 
sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan zat makanan 
untuk hidup pokok dan pertumbuhan. Menurut NRC (1994), 
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faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan ialah bobot badan 
ayam, jenis kelamin, aktivitas, suhu lingkungan, kualitas dan 
kuantitas pakan.  
 
2.4 Pertambahan Bobot Badan  

Pertambahan bobot badan adalah laju pertambahan 
ayam yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan 
bobot badan digunakan sebagai landasan dalam produksi ayam 
pedaging. Pengukuran pertambahan bobot badan dilakukan 
dalam jangka waktu satu minggu sekali. Hal ini untuk 
mempermudah pelaksanaan sehari-hari dan untuk menghindari 
agar ayam tidak stress jika dilakukan setiap hari (Anonymous, 
2001).  

Pertambahan bobot badan adalah merupakan akibat 
membesarnya jaringan-jaringan otot dan jaringan lainnya yang 
terbantuk dengan peningkatan komponen-komponen tubuh 
seperti lemak, protein, karbohidrat, mineral dan air. Hal ini 
terjadi pada ternak yang masi mudah, sedangkan pada ternak 
yang dewasa dalam bentuk penimbunan lemak yang lebih 
banyak (Anonymous, 2001) 

Kandungan zat makanan dalam pakan dapat menjadi 
faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan pada 
ayam pedaging, Anggorodi (1995) menyatakan bahwa 
kandungan lemak yang terlalu tinggi dalam pakan dapat 
menurunkan konsumsi pakan yang lain sehingga dapat 
mempengaruhi pertumbuhan. Wahju (2004) menambahkan 
kandungan lemak yang terlalu tinggi pada pakan akan 
mengakibatkan penurunan pertambahan bobot badan pada 
ayam dan kecernaan pakan yang semakin menurun dapat 
meningkatkan konsumsi pakan, sehingga berpengaruh 
terhadap pertambahan bobot badan.  
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2.5 Konversi Pakan  
Konversi pakan merupakan salah satu cara untuk 

mengukur efisiensi produksi pada usaha peternakan. Konversi 
pakan merupakan perbandingan antara pakan yang dikonsumsi 
dengan pertambahan bobot badan dalam waktu tertentu 
(Anggorodi, 1990). Konversi pakan yang tinggi menunjukkan 
penggunaan pakan yang kurang efisien, sebaliknya konversi 
pakan yang rendah menunjukkan penggunaan pakan yang 
efisien dalam menghasilkan pertambahan bobot badan. 
Menurut North (1992), konversi pakan dapat bervariasi 
tergantung umur ternak, jenis kelamin, bobot badan serta 
temperatur lingkungan. Suprijatna (2005) menyatakan bahwa 
ayam yang diberi pakan dengan kualitas protein yang rendah 
dapat memperburuk nilai konversi pakan. North (1992) 
menyatakan bahwa angka konversi pakan yang kecil 
menunjukkan bahwa pakan semakin efisien karena konsumsi 
pakannya digunakan secara optimal untuk pertumbuhan ayam. 

Menurut Arifien (1997), konversi pakan adalah unit 
pakan yang diperlukan untuk menghasilkan unit pertambahan 
bobot badan bahwa dengan bertambahnya umur ayam, maka 
konversi pakan semakin meningkat. Konversi pakan 
merupakan perbandingan antara unit pakan yang diberikan 
dengan unit produk yang dihasilkannya. Lacy dan Vest (2004), 
mendefinisikan konversi pakan sebagai rasio antara konsumsi 
pakan dangan pertambahan bobot badan yang diperoleh dalam 
kurun waktu tertentu. Semakin tinggi konversi pakan 
menunjukkan semakin banyak pakan yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan bobot badan per satuan berat dan semakin 
rendah angka konversi pakan berarti kualitas pakan semakin 
baik. Konversi pakan ini berguna untuk mengukur 
produktivitas ternak. 
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Konversi pakan perlu diperhatikan karena erat 
kaitanya dengan biaya produksi. Dengan bertambah besarnya 
angka konversi berarti biaya produksi untuk setiap satuan 
bobot badan bertambah. Bila rasio konversi kecil berarti 
pertambahan berat badan memuaskan peternak, sehingga 
konversi pakan digunakan sebagai pegangan berproduksi 
karena sekaligus melibatkan berat badan dan konsumsi pakan 
(Haroen, 2003). Konversi pakan mencerminkan keberhasilan 
dalam memilih atau menyusun pakan yang berkualitas. Nilai 
konversi pakan minimal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 1) 
kualitas pakan, 2) teknik pemberian pakan, 3) angka 
mortalitas. Perlu disadari bahwa kunci keberhasilan usaha 
dalam budidaya broiler adalah angka konversi pakan (Hanelly 
dan Kuntoro, 2006). 

Lacy dan Vest (2004), menyatakan beberapa faktor  
yang mempengaruhi konversi pakan adalah genetik, kualitas 
pakan, penyakit, temperatur, sanitasi kandang, ventilasi, 
pengobatan, dan manajemen kandang. Faktor pemberian 
pakan, penerangan juga berperan dalam mempengaruhi 
konversi pakan, laju perjalanan ransum dalam saluran 
pencernaan, bentuk fisik pakan dan komposisi nutrisi pakan 
(Arifien, 1997) 
 
2.6 IOFC (Income Over Feed Cost)  

IOFC adalah pendapatan kotor usaha peternakan yang 
dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari hasil 
penjualan ayam hidup dengan  total biaya pakan yang 
dikeluarkan selama periode pemeliharaan, bila dikaitkan 
dengan pegangan berproduksi dari segi teknis maka dapat 
diduga bahwa semakin efisiensi ayam mengubah zat makanan 
menjadi daging maka semakin baik pula nilai IOFC, maka 
keuntungan suatu usaha peternakan dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor dimana biaya tertinggi adalah pakan dengan tidak 
merugikan hasil produksi adalah tujuan dari setiap usaha 
ternak (Suprijatna, 2005).  

Amri (2007) menyatakan bahwa IOFC adalah 
pendapatan yang diperoleh dengan cara mengurangi 
peneriamaan dengan biaya produksi untuk pakan. IOFC 
didapatkan dengan mengurangi harga berat badan akhir 
dengan total yang dihabiskan selama penelitian (Hasnelly dan 
Kuntoro, 2006).  

Nilai IOFC sangat tergantung dengan konversi pakan, 
apabila dikaitkan dengan segi teknis maka semakin efisien 
ayam mengubah pakan menjadi daging maka nilai IOFC juga 
semakin baik. IOFC dihitung dengan mengetahui harga pakan 
dan jumlah konsumsi pakan serta harga jual ayam. Menurut 
Amri (2007) nilai IOFC untuk ayam pedaging adalah sebagai 
berikut : 
IOFC = (BB kg x harga ayam hidup (kg) – (∑ konsumsi pakan 

x biaya pakan (kg)).  
 
2.7 Mortalitas  

Angka kematian adalah salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan ayam. Menurut 
North dan bell (1992), pemeliharaan ayam pedaging 
dinyatakan berhasil jika angka kematian secara keseluruhan 
kurang dari 5%. Angka kematian minggu pertama selama 
periode pertumbuhan tidak boleh lebih dari 1%, kematian pada 
minggu selanjutnya harus relatif rendah sampai hari akhir 
minggu tersebut dan terus dalam keadaan konstan sampai 
berakhirnya periode pertumbuhan. Faktor-faktor yang memp 
4engaruhi persentase kematian antara lain adalah bobot badan, 
strain, tipe ayam, iklim, kebersihan lingkungan dan penyakit. 
Sigit dan Desy (2004), menyatakan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi angka kematian diantaranya adalah sanitasi 
kandang dan peralatan, kebersihan lingkungan serta penyakit. 
Fairchild dan Lacy (2006), menyatakan bahwa pada cuaca 
yang dingin selama periode brooding, fungsi dari sistem 
ventilasi pada pemeliharaan unggas adalah untuk mengurangi 
jumlah amonia, yang dapat mengganggu produksi. 

Faktor penyakit sangat dominan sebagai penyebab 
kematian utama peternakan ayam broiler. Salah satu penyakit 
yang sering menyerang adalah Cronic Respiratory Desease 
(CRD). Rizal (2006), melaporkan bahwa penyakit CRD ini 
dapat meningkatkan kepekaan terhadap infeksi Eschericia 
coli, Infectius Bronchitis (IB), dan Newcastle Desease (ND). 
Ayam yang terserang ND gejala klinis yang tampak adalah 
kelainan pada saluran pernafasan (batuk, ngorok, susah 
bernafas, keluar lendir dari hidung).  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 – 31 januari 
2013 di Peternakan Bapak Sudarmaji di Desa Karang mloko, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  

 
3.2. Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini menggunakan 72 ekor ayam 
pedaging umur 7 hari yang dipelihara selama 4 minggu dan 
tidak dibedakan jenis kelaminnya (unsexed). Rataan bobobt 
badan adalah 154,5g/ekor dengan koefisien keragaman sebesar 
5,84 %.  

 
3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan berbentuk baterai sebanyak 
24 unit. Kandang tersebut berukuran tiap petak adalah pajang 
x lebar x tinggi  70x60x60 cm. Kandang terbuat dari anyaman 
bambu dan masing-masing unit kandang dilengkapi dengan 1 
buah lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas dan 
penerangan. Alas kandang menggunakan sekam padi, namun 
pada umur 0 hari diberi penutup koran pada alas kandang 
untuk membiasakan ayam dengan pakan. Pada fase brooding 
yaitu umur 0-10 hari ventilasi kandang ditutup menggunakan 
plastik. Setelah fase brooding ventilasi kandang dibuka pada 
siang hari. Setiap unit kandang ditempati 3 ekor ayam 
pedaging. 
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3.2.3 Alat dan bahan  
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Timbangan digital kapasitas 20 kg dengan ketelitian 
0,01 kg. 

2. Timbangan shelter dengan kapasitas 50 kg untuk 
menimbang ayam waktu panen. 

3. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan 
kandang. 

4. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara. 
5. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

- peralatan kebersihan meliputi : sapu, lap, ember, 
desinfektan, formalin dll. 

- peralatan prosessing meliputi : lakban, kawat, 
tempat pakan, tempat minum, pisau, gunting, 
plastik, baskom, selang, kompor LPG dll. 

- perlengkapan penerangan berupa lampu 25 watt. 
 
3.2.4 Pakan  

Pakan perlakuan disusun berdasarkan periode 
pemeliharaan, yaitu periode starter dan finisher dalam bentuk 
ransum dasar. Ransum dasar periode starter dengan pakan jadi 
yang mengandung protein minimal 20%, sedangkan pada 
periode finisher digunakan pakan campuran yang terdiri dari 
jagung (40%), konsentrat (35%), bekatul (25%) yang disusun 
menggunakan level penambahan tepung kemangi pada tiap 
pakan dengan kandungan protein minimal 19,48%. 
Penggunaan tepung kemangi diberikan dengan level 0%, 2%, 
4%, dan 6% dalam pakan. Berikut komposisi pakan dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 5. Kandungan Pakan Yang Digunakan Periode Starter Umur 8 
- 21 Hari 

ZAT JUMLAH 

Air Maks   12% 

Protein kasar Min       20% 

Lemak kasar 3-7% 

Serat kasar Maks    5% 

Abu Maks    7% 

Kalsium 0,9-1,1% 

Phosphor 0,6-0,9% 

Coccidiostat + 

Antibiotika + 

 
Tabel 6. Kandungan pakan yang digunakan periode Finisher Umur 

22 - 35 Hari 

 
Kandungan zat makanan 

 
kandungan zat makanan periode finisher 

 
Parameter prosentase Parameter 

 
ME(Kkal/kg) 

PK 
( %) 

LK 
(%) 

Sk 
(%)  

ME(Kkal/kg) PK (%) 
LK 
(%) 

Sk 
(%) 

Jagung 3370 9.2 3.9 2 40 1348 3.68 1.56 0.8 

Konsentrat 2300 38 7 7 35 805 13.3 2.45 2.45 

Bekatul 2860 10 7 3 25 715 2.5 1.75 0.75 

total 2868 19.48 5.76 4 
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3.2.5 Proses Pembuatan Tepung Kemangi (Ocimum 
basilicum)  
Pembuatan tepung kemangi dilakukan dengan cara 

sebagai berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Alur Pembuatan Tepung Kemangi. 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Pakan 
yang digunakan dibedakan menjadi 2, pada periode starter 
(umur 1-21 hari) menggunakan pakan komersial dan pada 
periode finisher (umur 22-35 hari) menggunakan pakan 
campuran. Ada empat perlakuan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu : pakan kontrol (tanpa penambahan tepung 
kemangi) dan pakan dengan penambahan tepung kemangi 
dengan selisih penambahan 2% yang dimulai pada level 

Kemangi segar (daun, 
batang, dan bungga) 

Dilayukan dalam ruangan 
(keringkan  dalam udara) 

selama 48 jam.  

Di  oven dengan suhu 
60ºC selama 24 jam. 

 

Digiling  
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penambahan 2%. Setiap perlakuan diulang 6 kali dan setiap 
ulangan digunakan 3 ekor ayam pedaging. 
Susunan pakan perlakuan disajikan berikut ini : 

P0 : Pakan komersial tanpa tepung kemangi (kontrol) 
P1 : Pakan komersial 98% + tepung kemangi 2%  
P2 : Pakan komersial 96% + tepung kemangi 4%   
P3 : Pakan komersial 94% + tepung kemangi 6%  

 
3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi : 
1. Konsumsi pakan, adalah selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 
menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 
dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode 
pemeliharaan (g/ekor), sisa pakan ditimbang perhari (Scott 
et al., 1992). 
Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa  

2. Pertambahan bobot badan (PBB) adalah selisih bobot 
badan pada saat akhir tertentu dengan bobot badan semula 
per minggu selama penelitian (Rizal, 2006).  
PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

Keterangan :  
PBB  = Pertambahan bobot badan 

 BB akhir minggu = Bobot badan pada akhir minggu 
 BB awal minggu = Bobot badan pada awal minggu 
3. Konversi pakan adalah pembagian jumlah pakan yang 

dikonsumsi pada minggu tertentu dengan pertambahan 
bobot badan yang dicapai pada minggu itu pula (Rizal, 
2006), diukur per minggu dan selama penelitian. 

��������	
�
� � 	��������	
�
�	��/�����	��	��/�����  
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4. Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan penimbangan 
berat ayam perhitungan ayam yang hidup dan perhitungan 
pakan yang dihabiskan saat panen (Rp/kg) (Basuki, 
Nurhayatin dan Desy, 2004).  
IOFC = {(BB (kg) x harga ayam hidup (kg) – (konsumsi 

pakan x biaya pakan ( kg)} 
5. Mortalitas yang dihitung dengan cara menghitung 

presentase angka kematian di akhir periode pemeliharaan. 

����
���
�	������ � 	 ����
�
�
��
��	����������
�
�
�
�
�	������ � 100% 

 
3.5 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh akan ditabulasi dengan 
menggunakan microsoft excel. Selanjutnya dianalisis dengan 
analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap yang 
terdapat perbedaan dalam perlakuan maka dilakukan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). 
Adapun model matematik dan Rancangan Acak Lengkap 
adalah sebagai berikut (Yitnosumarto, 1993) : 

Y ij  = µ + πi + εij  
Keterangan : Yij  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 
µ   = Nilai tengah umum 
πi  = Pengaruh perlakuan ke-i  
εij  = Kesalahan (galat) percobaan pada 

perlakuan  
i   = 1, 2,.....,  
j   = 1, 2,...., 

3.6 Batasan Istilah  

      1. Kemangi      : Tanaman perdu atau tanaman beraroma 
      2. DOC       : Anak ayam umur 1 hari 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Data hasil penelitian pengaruh penambahan tepung 

kemangi dalam pakan terhadap performa ayam pedaging yang 
meliputi rata-rata konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 
konversi pakan, IOFC, dan mortalitas dapat dilihat pada Tabel. 
7. 
Tabel.7 Rata-rata konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, dan IOFC selama penelitian (4 minggu).  

Variabel 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Konsumsi 
pakan(g/ekor) 

2866,08 ± 49,07 2846,38 ± 43,99 2820,12± 62,31 2845,92± 36,39 

PBB (g/ekor) 1415,483 ± 45,76 1490,300 ± 50,35 1451,250 ± 69,98 1386,817 ± 77,48 

Konversi pakan 
(g/ekor) 

2,03 ± 0,07 1,91 ± 0,07 1,95 ± 0,13 2,06 ± 0,12 

IOFC 
(Rp/ekor)** 

19126,28b±706,88 18302,78b± 866,86 18178,69b± 855,61 14680,79a± 965,28 

Keterangaan :** Notasi superskrip yang berbeda pada baris yang sama 
menunjukkanperbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan.  

Konsumsi pakan adalah selisih dari jumlah pakan yang 
diberikan dengan jumlah sisa pakan. Data hasil penelitian 
secara lengkap disajikan pada Tabel.7, selanjutnya untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, 
maka dilakukan analisis statistik. Hasil analisis statistik pada 
Lampiran 9 menunjukkan bahwa penggunaan tepung kemangi 
dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 
nyata (P>0.05) terhadap konsumsi pakan antar level, sehingga 
dapat dikatakan bahwa peningkatan level penambahan tepung 
kemangi yang diberikan memberikan efek yang sama terhadap 
konsumsi pakan. Kandungan energi dan protein pakan yang 
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berada dalam keadaan seimbang pada setiap pakan perlakuan 
maka akan dihasilkan konsumsi pakan yang identik. Seperti 
diketahui bahwa imbangan protein energi sangat berpengaruh 
terhadap jumlah konsumsi pakan dengan demikian imbangan 
protein-energi yang sama di dalam pakan perlakuan akan 
mengahasilkan konsumsi pakan yang sama pula. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wahju (2004) yang 
menyatan bahwa tingkat energi dalam pakan akan menentukan 
jumlah pakan yang dikonsumsi, selain faktor energi dalam 
pakan kecenderungan serat kasar pada pakan juga dapat 
mempengaruhi tingkat konsumsi. Ayam pedaging cenderung 
meningkaat konsumsinya bila kandungan energi metabolis 
dalam pakan rendah. 

 Penambahan tepung kemangi di dalam perlakuan tidak 
menimbulkan efek peningkatan atau penurunan terhadap 
konsumsi pakan. Tingkat energi di dalam pakan menentukan 
jumlah pakan yang dikonsumsi dan sebagian besar pakan yang 
dikonsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
pokok dan pertumbuhan. Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh 
seekor ternak diantaranya dipengaruhi oleh palatabilitas, 
kecernaan dan komposisi zat makanan dalam pakan 
(Anggorodi, 1994). 

An-Nisa (2003) menambahkan bahwa bila ayam 
pedaging diberi pakan dengan kadar protein dan energi tinggi, 
maka ayam pedaging akan mengkonsumsi pakan lebih sedikit. 
Hubungan energi dalam pakan berbanding terbalik dengan 
jumlah konsumsi pakan, bila kandungan energi tinggi, 
konsumsi pakan rendah dan apabila energi didalam pakan 
rendah maka konsumsi menjadi meningkat. 
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan 
Bobot Badan. 
Pertambahan bobot badan (PBB) dihitung dari selisih 

bobot badan minggu akhir dengan bobot badan awal. Data 
hasil penelitian secara lengkap disajikan pada Tabel 7. Hasil 
analisis statistik pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan, 
karena konsumsi pakan yang dihasilkan dalam perhitungan 
memberikan perbedaan penggaruh yang tidak nyata sehingga 
pertambahan bobot badan yang dihasilkan juga memberikan 
perbedaan penggaruh yang tidak nyata. Fadilah (2005) 
menambahkan bahwa salah satu yang mempengaruhi besar 
kecilnya pertambahan bobot badan ayam pedaging adalah 
konsumsi pakan dan terpenuhinya kebutuhan zat makanan 
ayam pedaging, maka konsumsi pakan seharusnya memiliki 
korelasi positif dengan pertambahan bobot badan. 

Beberapa keuntungan dari penggunaan tepung kemangi 
pada unggas / ternak antara lain adalah dapat memacu 
pertumbuhan, memperbaiki konversi ransum, mengontrol 
kesehatan antara lain dengan mencegah terjadinya gangguan 
pencernaan. Pemberian tepung kemangi pada ayam pedaging 
dilaporkan dapat memperbaiki pertumbuhan, angka konversi 
serta meningkatkan ketersediaan vitamin dan zat makanan lain 
(Bagus, 2008). 

Menurut Soeparno (2005), pakan yang mengandung 
protein tinggi dan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak 
cenderung memberikan pertambahan bobot badan yang tinggi. 
Sedangkan pakan yang mengandung protein rendah dan 
dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit dapat menyebabkan 
pertambahan bobot badan yang rendah.  
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan.   
Konversi pakan digunakan untuk melihat efisiensi 

penggunaan pakan oleh ternak atau dapat dikatakan efisiensi 
pengubahan pakan menjadi produk akhir yakni pembentukan 
daging. Data hasil penelitian secara lengkap disajikan pada 
Tabel 7, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh perlakuan 
terhadap konversi pakan, maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisi statistik lampiran 11 diketahui bahwa 
perlakuan memberikan perbedaan penggaruh yang tidak nyata 
P> 0,05 terhadap konversi pakan. Konversi pakan yang paling 
baik saat penelitian dicapai pada perlakuan P1 yaitu 1,91. 
Angka konversi pakan yang rendah berarti bahwa pakan yang 
digunakan efektif dan efisien, karena pakan yang dikonsumsi 
digunakan untuk pembentukan jaringan tubuh ayam. Faktor 
yang mempengaruhi konversi pakan antara lain adalah energi 
metabolis dan zat-zat makanan yang terkandung di dalam 
ransum. Penambahan zat anti mikroba pada umumnya 
diberikan pada ransum maupun air minum untuk mengatasi 
mikroba dalam saluran pencernaan. Penambahan tepung 
kemangi ditunjukan untuk mengurangi jumlah mikroba yang 
ada di dalam saluran pencernaan. Berkurangnya jumlah 
mikroba diharapkan mampu memberikan nilai konversi yang 
lebih baik dengan cara membunuh maupun menghambat laju 
pertumbuhan bakteri dalam saluran pencernaan. Akan tetapi, 
nilai konversi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
diantara taraf pemberian kemangi yang diberikan selama 4 
minggu masa pemeliharaan ayam pedaging. Hal tersebut 
menunjukan bahwa tepung kemangi yang diberikan tidak 
bekerja sesuai yang diharapkan. Proses penggolahan tepung 
kemangi diduga menjadi penyebab tidak bekerjanya zat aktif 
dalam kemangi karena dalam proses pembuatanya dilakukan 
pengeringan. Proses pengeringan dapat menyebabkan zat aktif 
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dalam kemangi menjadi berkurang karena zat aktif yang 
terdapat dalam kemangi tergolong dalam Phenolic, Voltalite 
oils, Carotenoids, Ethanol, Methanol, Hexane, dan vitamin 
yang dapat menguap jika terkena panas. Selain itu, jumlah 
energi metabolis dan kandungan gizi dalam ransum dari tiap 
taraf perlakuan hampir sama. Hal tersebut menyebabkan nilai 
konversi menjadi tidak berbeda (Bagus, 2008).   

Menurut Arifien (1997) bahwa semakin kecil angka 
konversi pakan yang dihasilkan akan semakin baik dan 
memberikan efisiensi produksi yang lebih tinggi pula. North 
(1992) menambahkan bahwa angka konversi pakan yang kecil 
maka pakan semakin efisien karena konsumsi pakannya 
digunakan secara optimal untuk pertumbuhan ayam. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi konversi pakan yaitu 
temperatur lingkungan, potensi genetik, pemberian pakan yang 
memadai selama pemeliharaan dan tingkat energi. Pada 
minggu-minggu pertama pemeliharaan, angka konversi pakan 
pada ayam pedaging cukup rendah, selanjutnya meningkat 
pada minggu-minggu berikutnya (Arifien, 1997). 

Konversi pakan yang didapat selama penelitian 
berkisar antara 1,91 – 2,06. Pamungkas dan Kurniady (1998), 
menjelaskan 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 pertambahan bobot badan yang dicapai. Berdasarkan 
data yang ada semakin rendah pertambahan bobot badan 
dalam penelitian ini, maka semakin tinggi pula konversi yang 
didapatkan. Tingginya konversi pakan menunjukkan bahwa 
pertambahan bobot badan yang rendah dan akan menurunkan 
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efisiensi penggunaan pakan oleh ternak, sehingga keberhasilan 
dari usaha peternakan akan semakin kecil.  

 
4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed 

Cost (IOFC) 
Ditinjau dari segi harga, harga pakan semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan tepung 
kemangi dalam pakan baik pada pakan starter maupun pakan 
finisher. Hal ini karena harga beli tepung kemangi adalah 
Rp.90.000/kg. Harga masing-masing pakan perlakuan 
berdasarkan perhitungan disajikan pada Tabel 8.  
Tabel 8. Harga Pakan pada masing-masing perlakuan; 

Perlakuan 
Harga Pakan (Rp/kg) 

Starter Finisher 

P0 5850 4825 

P1 7533 6528,5 

P2 9216 8232 

P3 10899 9935,5 

 
Hasil analisis statistik pada Lampiran 12 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung kemangi dalam pakan memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
IOFC. Hal ini disebabkan semakin meninggkatnya 
penggunaan tepung kemangi dalam pakan dapat menaikan 
PBB dan menurunkan konversi pakan, sehingga akan 
mempengaruhi harga jual ayam. Sedangkan nilai IOFC 
dihitung berdasarkan besarnya biaya konsumsi pakan dan 
harga jual dari per kg bobot badan ayam. Rataan IOFC selama 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. Untuk mengetahui 
pengaruh penambahantepung kemangi terhadap IOFC 
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dilakukan analisis statistik. Rata-rata IOFC ayam pedaging 
selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran.8 

Data IOFC memperlihatkan bahwa P3 pada tabel 7 
memiliki nilai IOFC yang lebih kecil. Secara ekonomis hal ini 
menunjukkan bahwa semakin turun nilai IOFC, maka akan 
semakin menurunkan nilai pendapatan kotor. Nilai IOFC yang 
paling tinggi pada P0 (19126,28b± 706,88 Rp/ekor), yang 
menunjukkan bahwa P0 menghasilkan pendapatan yang lebih 
baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Kartasudjana (2006) yang menyatakan 
apabila dikaitkan dengan pegangan berproduksi dari segi 
teknis maka dapat diduga bahwa semakin efisien ayam 
mengubah zat makanan menjadi daging maka semakin baik 
pula IOFC yang didapatkan. Amrullah (2004) menambahkan 
bahwa mahalnya harga pakan akan menurunkan pendapatan 
peternak. Semakin efisien ayam mengubah makanan menjadi 
daging (konversi pakan yang baik) maka semakin baik nilai 
IOFC nya (Kartasudjana dan Edjeng, 2006). Literatur ini 
sesuai dengan data penelitian yaitu konversi pakan perlakuan 
P1 memiliki nilai rendah dan diikuti dengan nilai IOFC yang 
cenderung tinggi. 

 
4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas 

Mortalitas atau angka kematian adalah salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha 
peternakan ayam. Angka mortalitas selama penelitian ini 
menunjukkan angka sebesar 0 %. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan pendapat Wiharto (1999) angka mortalitas yang baik 
untuk ayam pedaging adalah kurang dari 5 %. Setiap tingkat 
kematian lebih dari 6 % dianggap sebagai suatu kondisi yang 
serius dan harus mendapat perhatian segera dari peternak. Hal 
ini berarti penambahan tepung kemangi sebanyak 2%, 4%, dan 
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6% ke dalam pakan basal tidak menyebabkan pengaruh negatif 
terhadap ayam pedaging. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase 
kematian antara lain adalah bobot badan, strain, tipe ayam, 
iklim, kebersihan lingkungan dan penyakit. Sigit dan Desy 
(2004), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi angka 
kematian diantaranya adalah sanitasi kandang dan peralatan, 
kebersihan lingkungan serta penyakit. Fairchild dan Lacy 
(2006), menyatakan bahwa pada cuaca yang dingin selama 
periode brooding, fungsi dari sistem ventilasi pada 
pemeliharaan unggas adalah untuk mengurangi jumlah 
amonia, yang dapat mengganggu produksi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Penggunaan tepung kemangi dalam pakan dapat 
meningkatkan nilai IOFC, tetapi tidak dapat meningkatkan 
konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan 
dan mortalitas pada ayam pedaging. Penambahan tepung 
kemangi yang terbaik dalam pakan sebesar 2 %. 

 
5.2 Saran  

Penelitian ini mempunyai beberapa hal yang harus 
dikaji, oleh sebab itu saran untuk penelitian ini adalah 
penelitian membutuhkan analisis lebih lanjut dalam proses 
pencampuran pakan, cara pemberian tepung kemangi dengan  
dosis atau level rendah dan tidak disarankan untuk 
menggunakan pakan dari kemangi karena biaya sangat mahal. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Suhu dan Kelembaban Dalam Kandang Selama 
Penelitian 

Tanggal 
Umur 
ayam 
(hari) 

Suhu 
(0C) 

Kelembaban 
(%) 

Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 
25/12/12 1 31 33 32 76 76 76 
26/12/12 2 29 33 28 76 74 80 
27/12/12 3 28 32 29 75 80 83 
28/12/12 4 28 31 30 74 75 80 
29/12/12 5 30 30 29.5 75 76 76 
30/12/12 6 28 31 29 74 74 80 
31/12/12 7 29 30 30 76 75 76 
01/01/13 8 28 31 29 75 76 83 
02/01/13 9 28 29 29 74 75 76 
03/01/13 10 30 30 31 74 75 83 
04/01/13 11 29 28 29 82 74 80 
05/01/13 12 27 28 29 82 76 83 
06/01/13 13 26 28 28 82 75 73 
07/01/13 14 25 26 25 80 74 73 
08/01/13 15 26 27 26 74 76 80 
09/01/13 16 27 28 27 76 74 73 
10/01/13 17 27 29 28 74 74 76 
11/01/13 18 28 28 29 72 74 73 
12/01/13 19 29 30 28 74 63 74 
13/01/13 20 28 30 27 72 63 76 
14/01/13 21 30 31 29 82 63 80 
15/01/13 22 28 30 30 76 75 74 
16/01/13 23 29 29 28 80 76 82 
17/01/13 24 27 30 26 82 74 80 
18/01/13 25 25 28 28 92 75 90 
19/01/13 26 28 30 27 83 76 74 
20/01/13 27 25 29 28 80 63 80 
21/01/13 28 26 28 30 76 75 82 
22/01/13 29 25 26 28 83 74 83 
23/01/13 30 27 26 25 72 63 76 
24/01/13 31 27 25 24 76 75 74 
Lanjutan        



46 

 

Tanggal 
Umur 
ayam 
(hari) 

 
Suhu 
(0C) 

  
Kelem
baban 
(%) 

 

  Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 
25/01/13 32 25 26 25 90 76 76 
26/01/13 33 26 26 25 80 75 80 
27/01/13 34 24 25 26 80 63 90 
28/01/13 35 23 24 25 83 76 80 

Total  956 1005 947 
273
2 

2558 2755 

Rata-rata  
27,3

1 
28,71 27,06 

78,0
6 

73,09 78,71 

Sd  1,86 2,27 1,94 4,82 4,79 4,42 

 
Suhu Pagi 
Rata-rata = 27,31± 1,86oC 

Suhu siang 
Rata-rata = 28,71± 2,27oC 
Suhu siang 
Rata-rata = 27,06± 1,94oC 

 

Kelembaban Pagi 
Rata-rata = 78,06± 4,82% 
Kelembaban siang 
Rata-rata = 73,09± 4,79% 
Kelembaban siang 
Rata-rata = 76.49± 11.34% 
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Lampiran 2. Data Koefisiensi keseragaman umur 7 hari 
No Bb (g) (X-X) (X-X)2 

1 143.66 -10.2979 106.0471 

2 143.66 -10.2979 106.0471 

3 143.66 -10.2979 106.0471 

4 151 -2.95792 8.749271 

5 151 -2.95792 8.749271 

6 151 -2.95792 8.749271 

7 174 20.04208 401.6851 

8 174 20.04208 401.6851 

9 174 20.04208 401.6851 

10 155 1.042083 1.085938 

11 155 1.042083 1.085938 

12 155 1.042083 1.085938 

13 165 11.04208 121.9276 

14 165 11.04208 121.9276 

15 165 11.04208 121.9276 

16 153.33 -0.62792 0.394279 

17 153.33 -0.62792 0.394279 

18 153.33 -0.62792 0.394279 

19 163.33 9.372083 87.83595 

20 163.33 9.372083 87.83595 

21 163.33 9.372083 87.83595 

22 142.33 -11.6279 135.2084 

23 142.33 -11.6279 135.2084 

24 142.33 -11.6279 135.2084 

25 155.67 1.712083 2.931229 

26 155.67 1.7121 2.931286 

27 155.67 1.7121 2.931286 

28 150.67 -3.2879 10.81029 

29 150.67 -3.2879 10.81029 
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Lanjutan 

No Bb (g) (X-X) (X-X)2 

30 150.67 -3.2879 10.81029 

31 155 1.0421 1.085972 

32 155 1.0421 1.085972 

33 155 1.0421 1.085972 

34 140.67 -13.2879 176.5683 

35 140.67 -13.2879 176.5683 

36 140.67 -13.2879 176.5683 

37 140 -13.9579 194.823 

38 140 -13.9579 194.823 

39 140 -13.9579 194.823 

40 145 -8.9579 80.24397 

41 145 -8.9579 80.24397 

42 145 -8.9579 80.24397 

43 171 17.0421 290.4332 

44 171 17.0421 290.4332 

45 171 17.0421 290.4332 

46 152 -1.9579 3.833372 

47 152 -1.9579 3.833372 

48 152 -1.9579 3.833372 

49 156 2.0421 4.170172 

50 156 2.0421 4.170172 

51 156 2.0421 4.170172 

52 156.67 2.7121 7.355486 

53 156.67 2.7121 7.355486 

54 156.67 2.7121 7.355486 

55 156 2.0421 4.170172 

56 156 2.0421 4.170172 

57 156 2.0421 4.170172 

58 160 6.0421 36.50697 
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Lanjutan 

No Bb (g) (X-X) (X-X)2 

59 160 6.0421 36.50697 

60 160 6.0421 36.50697 

61 139.33 -14.6279 213.9755 

62 139.33 -14.6279 213.9755 

63 139.33 -14.6279 213.9755 

64 154.33 0.3721 0.138458 

65 154.33 0.3721 0.138458 

66 154.33 0.3721 0.138458 

67 156.67 2.7121 7.355486 

68 156.67 2.7121 7.355486 

69 156.67 2.7121 7.355486 

70 158.33 4.3721 19.11526 

71 158.33 4.3721 19.11526 

72 158.33 4.3721 19.11526 

jumlah 11084.97 5749.351 

rata-rata 153.9579 

Sd 8.998711 

KK 5.844916 

Disimpulkan bahwa materi yang digunakan homogen atau seragam 
karena mempunyai koefisien keragaman kurang dari 10 % yaitu 
5,84%.  

 
Standart devisiasi 

SD=  ∑�x-X�2
n"1    

KK  = Sd / rata²*72  
= 8.937577 / 154.5833*72  
= 5.844916 
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Lampiran 3. Rata-Rata Bobot Badan Akhir (g/ekor) Ayam 
Pedaging Selama Penelitian 

Ulangan   Perlakuan  
 P0 P1 P2 P3 
 1641 1897 1750 1777* 
1 1635* 1710* 1410 1787 
 1622 1406 1708* 1571 

Jumlah 4898 5013 4868 5135 
Rata-rata 1632,66 1671 1622,67 1711,66 

 1380 1623* 1344 1680* 
2 1578* 1639 1404* 1696 
 1551 1770 1866 1238 

Jumlah 4509 5032 4614 4614 
Rata-rata 1503 1677,33 1538 1538 

 1528* 1528 1655* 1851 
3 1306 1760 1667 1601* 
 1956 1710* 1632 1286 

Jumlah 4790 4998 4954 4738 
Rata-rata 1596,66 1666 1651,33 1579,33 

 1490 1630* 1640* 1528 
4 1690 1850 1523 1571 
 1643* - 1828 1554* 

Jumlah 4823 3480 4991 4653 
Rata-rata 1607,66 1740 1663,66 1551 

 1708 1550 1520* 1395 
5 1663* 1704 1533 1576 
 1472 1611* 1619 1564* 

Jumlah 4843 4865 4672 4535 
Rata-rata 1614,33 1621,66 1557,33 1511 

 1692 1785 1830 1481* 
6 1652* 1640* 1631 1401 
 1494 1370 1724* 1628 

Jumlah 4838 4795 5185 4510 
Rata-rata 1612,66 1598,33 1728,33 1503,33 

Keterangan : Tanda skrip  pada tabel diatas adalah tanda ayam yang 
dipotong untuk penelitian. 
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Lampiran 4. Rata-rata konsumsi pakan ayam pedaging selama 
penelitian  

ULANGAN PERLAKUAN JUMLAH 

P0 P1 P2 P3 

U1 2895,60 2892,40 2742,70 2847,50 13378,20 

U2 2892,60 2909,70 2909,70 2894,80 13606,80 

U3 2769,70 2810,30 2825,30 2812,70 13218,00 

U4 2877,30 2809,00 2777,70 2831,10 13295,10 

U5 2898,30 2838,60 2873,00 2806,60 13416,50 

U6 2863,00 2818,30 2792,30 2882,80 13356,40 

JUMLAH 17196,50 17078,30 16920,70 17075,50 68271,00 

Rata-rata 2866,08 2846,38 2820,12 2845,92 11378,50 

sd 49,07 43,99 62,31 36,39  

 
Lampiran 5. Analisis Statistik (RAL) Konsumsi Pakan (gr/ekor) 

selama penelitian. 
 

1. Faktor Koreksi 

#� � �∑$��
��
%

�, �  

#� � �68271,00�
%

6	, 4  

#� � 4.660.929.44124  

#� � 194205393,4 
 
2. JK Total 
0�	$��
�	 � 	 �	01% 2		0%% 2	…	44		% � 5 	#� 
0�	$��
�	 � �194.259.537,4� 5 	194205393,4 
0�	$��
� �	54144 
 
3. JK Perlakuan 

0�		���
��
�	 � 	 �∑	0
% 2	∑	1% 2	∑	2% 2 ∑	3%�

� 5 	#� 
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0�		���
��
�	 � 	1.165.270.7326 5 194205393,4 

0�		���
��
� = 6.395,3  
 
4. JK Galat 
JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 
     =  54.144– 6.395,3  
     = 47.748,7 
 

Keterangan : 
t = Perlakuan  
r = Ulangan 
Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F 
hitung 

F tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

PERLAKUAN 3    6395,27 2131,76 0,89 3,10 4,94 

GALAT 20 47748,77 2387,44    

TOTAL 23 54144,05     

Kesimpulan : Analisa statistik tidak berbeda nyata karena F hitung 
kurang dari F tabel 5 % dan 1 % (P>0.05) 
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Lampiran 6. Rata-rata pertambahan bobot badan ayam 
pedaging selama penelitian 

ULANGAN 
PERLAKUAN 

JUMLAH 
P0 P1 P2 P3 

U1 1467,3 1488 1459,3 1531,3 5945,9 

U2 1333 1519,3 1368 1356 5576,3 

U3 1400,3 1489,3 1460 1411,3 5760,9 

U4 1425 1569,6 1488,3 1369,3 5852,2 

U5 1435 1441,6 1377,6 1329 5583,2 

U6 1432,3 1434 1554,3 1324 5744,6 

JUMLAH 8492,9 8941,8 8707,5 8320,9 34463,1 

RATAAN 1415,483 1490,300 1451,250 1386,817 5743,850 

Sd 45,767 50,353 69,983 77,486 
 

 
Lampiran 7. Analisis Statistik (RAL) Pertambahan Bobot Badan 

(gr/ekor) selama penelitian. 

1. Faktor Koreksi 

#� � �∑$��
��
%

�, �  

#� � �34463,1�
%

6	, 4  

#� � 1.187.705.26224  

#� � 49.487.719,25 

 

2. JK Total 

0�	$��
�	 � 	 �	01% 2		0%% 2	…	44		% � 5 	#� 

0�	$��
�	 � �49.601.503,87� 5 	49.487.719,25 

0�	$��
� � 113.784,62 

 

3. JK Perlakuan 

0�		���
��
�	 � 	 �∑	0
% 2	∑	1% 2	∑	2% 2 ∑	3%�

� 5 	#� 
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0�		���
��
�	 � 	297.143.070,76 5 49.487.719,25 

0�		���
��
� = 36.125,87 

 

4. JK Galat 

JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 
  =  113.784,62– 36.125,87   

  = 77.658,75 

 

Keterangan : 
t = Perlakuan  
r = Ulangan  
Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT 
F 

hitung 

F 
tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

PERLAKUAN 3 36125,885 12041,962 3,101 3,1 4,94 

GALAT 20 77658,752 3882,938 
   

TOTAL 23 113784,636 
    

Kesimpulan analisa statistik tidak berbeda nyata karena F 
hitung kurang dari F tabel 5 % dan 1 % (P>0.05) 
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Lampiran 8. Rata-rata konversi pakan ayam pedaging selama 
penelitian  

ULANGAN 
PERLAKUAN 

JUMLAH 
P0 P1 P2 P3 

U1 1,97 1,94 1,88 1,86 7,66 

U2 2,17 1,92 2,13 2,13 8,35 

U3 1,98 1,89 1,94 1,99 7,79 

U4 2,02 1,79 1,87 2,07 7,74 

U5 2,02 1,97 2,09 2,11 8,19 

U6 2,00 1,97 1,80 2,18 7,94 

JUMLAH 12,16 11,47 11,69 12,34 47,66 

RATAAN 2,03 1,91 1,95 2,06 7,94 

sd 0,07 0,07 0,13 0,12 
 

 
Lampiran 9. Analisis Statistik (RAL) Konversi Pakan selama 

penelitian  
 
1. Faktor Koreksi 

#� � �∑$��
��
%

�, �  

#� � �47,66�
%

6	, 4  

#� � 2.271,4724  

#� � 94,64  

 

2.     JK Total 

0�	$��
�	 � 	 �	01% 2		0%% 2	…	44		% � 5 	#� 

0�	$��
�	 � �95,0449� 5 	94,64 

0�	$��
� � 0,28  
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3.     JK Perlakuan 

0�		���
��
�	 � 	 �∑	0
% 2	∑	1% 2	∑	2% 2 ∑	3%�

� 5 	#� 

0�		���
��
�	 � 	568,35826 5 94,64 

0�		���
��
� = 0,08  

 

4.    JK Galat 

JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 

=  0,28– 0,08  

= 0,2 

Keterangan : 
t = Perlakuan  
r = Ulangan  
Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT 
F 

hitung 

F 
tabel 
0.05 

F tabel 
0.01 

PERLAKUAN 3,00 0,08 0,03 2,71 3,10 4,94 

GALAT 20,00 0,20 0,01 
   

TOTAL 23,00 0,28 
    

Kesimpulan : Analisa statistik tidak berbeda nyata karena F hitung 
kurang dari F tabel 5 % dan 1 % (P>0.05) 
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Lampiran 10. Rata-rata IOFC ayam pedaging selama 
penelitian 

ULANGAN 
PERLAKUAN JUMLAH 

P0 P1 P2 P3 
 

U1 19641,60 18895,72 18468,43 16409,09 73414,83 

U2 17703,80 18956,79 16972,53 14238,39 67871,51 

U3 19322,24 18986,29 18737,12 15088,01 72133,67 

U4 19328,87 16757,81 19012,46 14580,10 69679,24 

U5 19362,81 18267,40 17233,19 14011,54 68874,95 

U6 19398,35 17952,68 18648,41 13757,62 69757,06 

JUMLAH 114757,67 109816,70 109072,15 88084,75 421731,26 

RATAAN 19126,28 18302,78 18178,69 14680,79 70288,54 

sd 706,88 866,86 855,61 965,28 
 

 
Lampiran 11. Analisis statistik (RAL) IOFC selama penelitian.  
 
1. Faktor Koreksi 

#� � �∑$��
��
%

�, �  

#� � �421731,26�
%

6	, 4  

#� � 1.77857255724  

#� �7.410.718.986 

 

2. JK Total 

0�	$��
�	 � 	 �	01% 2		0%% 2	…	44		% � 5 	#� 

0�	$��
�	 � �7.495.055.424� 5	7.410.718.986 

0�	$��
� �84.336.438 

 

3. JK Perlakuan 

0�		���
��
�	 � 	 �∑	0
% 2	∑	1% 2	∑	2% 2 ∑	3%�

� 5 	#� 
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0�		���
��
�	 � 	10386125936 5 	7.410.718.986	 
0�		���
��
� = 70061938,64 

 

4. JK Galat 

JK Galat = JK Total – Jk Perlakuan 

=  84.336.438– 70061938,64  

= 14574895,27 

Keterangan : 
t = Perlakuan  
r = Ulangan  
Tabel Analisis Ragam  

SK DB JK KT 
F 

hitung 

F 
tabel 
0.05 

F 
tabel 
0.01 

PERLAKUAN 3,00 70061938,64 23353979,55 32,05 3,10 4,94 

GALAT 20,00 14574895,27 728744,76 
   

TOTAL 23,00 84636833,91 
    

Kesimpulan : Analisa berbeda sangat nyata karena F hitung lebih 
dari F tabel 1% (P<0,01) 

 

KT Galat  = 
JK	Galat
db	Galat 

  = 
14574895,27

20
 = 728.744,76 

KT Perlakuan = 
JK	Perlakuan
db	Perlakuan 

  = 
70061938,64

3
 

                          = 23.353.979,55 

F hitung = 
KT	Perlakuan
KT	Galat  

                      = 
23.353.979,55
728.744,76  

=  32,05  
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Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s 

SE  =  KTG

r
 

=  728.744,76
6

 

=348,5074748 
 
Uji Jarak Berganda Duncan's 

  
* Pengaruh Pakan 

   
JNT       = JND x Sy 

   
Sy         = 348,5074757 

   
     

Nilai d=p-1 2 3 4 5 

JND 1% 2,95 3,1 3,18 3,25 

JNT 1% 1028,097053 1080,373175 1108,253773 1132,649 

     
Perlakuan Rerata Notasi 

 
P3 14680,79 a 

 
P2 18178,69 b 3497,90 

P1 18302,78 b 124,09 

P0 19126,28 b 947,59 
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