
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging merupakan ternak unggas yang cukup 
potensial untuk dikembangkan dan juga memiliki kemampuan 
menghasilkan daging dalam waktu yang cepat dan sangat 
efisien dalam pemanfaatan pakan. Ayam pedaging sebagai 
ayam ras pedaging tumbuh dengan sangat cepat dan mampu 
mengubah makanan yang dimakan menjadi daging dengan 
sangat efisien. 

Pakan merupakan faktor penting dan menentukan bagi 
keberhasilan usaha peternakan. Peranan probiotik sebagai 
bahan aditif pemacu pertumbuhan (Growth promotor) sudah 
terbukti dapat digunakan. Manfaat langsung dari probiotik 
tersebut bagi ternak adalah antara lain meningkatkan nafsu 
makan, menyediakan unsur nutrisi dan membantu proses 
pencernaan makanan serta menghambat perkembangan bakteri 
patogen. Selain itu, Cavaazoni dkk (1998) melaporkan 
probiotik Bacillus coagulans dapat mempertinggi laju 
pertumbuhan ayam pedaging. 

Litter (alas kandang) dalam pemeliharaan merupakan 
sumber penyakit. Di dalam litter banyak sekali terkandung 
berbagai macam bakteri yang bersifat phatogen seperti 
Salmonella dan escherichia coli yang tentunya dapat 
mempengaruhi pertumbuhan ayam pedaging. Untuk menekan 
perkembangan bakteri tersebut, pemberian dan aplikasi 
langsung probiotik bisa di lakukan dengan cara penyemprotan, 
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dan 
sekaligus dapat manekan atau menurunkan amonia dalam 
kandang. Rendahnya jumlah bakteri phatogen pada litter dan 



2 
 

berkurangnya amonia dalam kandang diharapkan akan dapat 
meningkatkan pertambahan bobot badan ayam pedaging. 

Beberapa hal yang berhubungan dengan manfaat 
probiotik dapat meningkatkan nafsu makan dan menghasilkan 
vitamin serta enzim-enzim pencernaan. Laporan menunjukkan 
bahwa penggunaan probiotik dapat meningkatkan laju 
pertumbuhan yang memungkinkan probiotik tersebut dapat 
berperan sebagai stimulasi pertumbuhan, sehingga dapat 
meningkatkan pertambahan bobot badan sekaligus bobot 
karkas ayam pedaging. 

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). Berdasarkan literatur inilah dilakukan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik 
Probiss dan Bakteri Asam Laktat melalui air minum dan 
penyemprotan pada litter serta kombinasi keduanya terhadap 
bobot karkas ayam pedaging. Penambahan probiotik kedalam 
air minum juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan 
ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan dan 
menyediakan enzim yang mampu mencerna serat kasar, 
protein, lemak dan mendetoksikasi zat racun atau metabolitnya 
(Soeharsono, 1999). 

Probiss merupakan probiotik yang dihasilkan dan 
dikembangkan oleh PT Petrokimia Kayaku di Gresik yang 
dapat digunakan untuk ternak ruminansia maupun unggas. 
Probiotik mengandung : Bacillus subtilis, merupakan bakteri 
gram-positif yang berbentuk batang dan secara alamisering 
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ditemukan di tanah dan vegetasi. Bacillus subtilis tumbuh di 
berbagai mesophilic suhu berkisar 25-35 derajat Celsius. 
Bacillus subtilis juga telah berevolusi sehingga dapat hidup 
walaupun di bawah kondisi keras dan lebih cepat mendapatkan 
perlindungan terhadap stres situasi seperti kondisi pH rendah 
(asam), bersifat alkali, osmosa, atau oxidative kondisi, dan 
panas atau etanol. Beberapa keunggulan dari bakteri ini adalah 
mampu mensekresikan antibiotik dalam jumlah besar ke luar 
dari sel (Scetzer, 2006). 
  Lactobacillus plantarum, adalah bakteri asam laktat 
dari family Lactobacilliceae dan genus Lactobacillus. Bakteri 
ini bersifat Gram positif. Bakteri ini bersifat toleran terhadap 
garam, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki pH 
ultimat 5,3 hingga 5,6 (Buckle et al., 1987). Bakteri 
Lactobacillus plantarum umumnya lebih tahan terhadap 
keadaan asam dan oleh karenanya menjadi lebih banyak 
terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam laktat. 
Fermentasi dari Lactobacillus plantarum bersifat 
homofermentatif sehingga tidak menghasilkan gas (Buckle et 
al., 1987). Bakteri Lactobacillus plantarum terutama berguna 
untuk pembentukan asam laktat, penghasil hidrogen peroksida 
tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat lainnya dan juga 
menghasilkan bakteriosin yang merupakan senyawa protein 
yang bersifat bakterisidal (James et al., 1992). Lactobacillus 
plantarum dapat memproduksi bakteriosin yang merupakan 
bakterisidal bagi sel sensitif dan dapat menyebabkan kematian 
sel dengan cepat walaupun pada konsentrasi rendah. 
Bakteriosin yang berasal dari Lactobacillus plantarum dapat 
menghambat Staphylococcus aureus dan bakteri Gram negatif 
(Branen dan Davidson, 1993). Lactobacillus plantarum 
mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang 
berfungsi sebagai zat antibiotik (Jenie dan Rini, 1995). 
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  Bacillus megaterium, merupakan bakteri gram positif  
yang  sering ditemukan ditanah dan termasuk dalam. Bakteri 
ini juga memiliki kemampuan untuk membentuk endospora 
yang melindunginya dari perubahan lingkungan dengan 
kondisiyang ekstrim. Bacillus Megaterium diklasifikasikan 
sebagai organism obligate aerob, yang berarti membutuhkan 
oksigen untuk hidup. Bakteri ini sangat memerlukan kontak 
dengan udara langsung supaya dapat mereduksi unsur-unsur 
dan oksigen. Semua genus Bacillus bersifat obligat aerob. 

Mekanisme probiotik ini dalam usus adalah dengan 
mempertahankan keseimbangan, mengeliminasi mikroba yang 
tidak diharapkan atau bakteri pathogen dari induk semang. 
Meknisme kerja probiotik sangat berbeda dengan mekanisme 
kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dengan cara 
membunuh mikroba, baik pathogen maupun bakteri apatogen.  

1.2 Perumusan Masalah  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan probiotik dalam air minum terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging, yang optimal. 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan mempelajari penambahan probiotik yang tepat dalam air 
minum terhadap  penampilan produksi ayam pedaging. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum produk probiotik diproduksi dengan 
upaya dapat meningkatkan produktivitas ternak ayam 
pedaging dan sebagai sumber informasi tentang manfaat 
probiotik khususnya probiotik Probiss bagi peternak. 
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1.5 Kerangka Pikir 
 Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 

peternakan ayam karena mempengaruhi produktivitas ayam. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan biaya 
pakan yang tinggi adalah meningkatkan efisiensi pakan 
dengan menambah bahan pakan tambahan. Untuk mengatasi 
hal tersebut dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu 
dilakukan penambahan probiotik pada air minum yang telah 
berisi antibiotik dengan level 0%-0,45% dan dilihat efeknya 
terhadap penampilan produksi pada ayam pedaging. Pakan 
yang digunakan adalah pakan Self-mixing (Starter dan 
Finisher Jagung, Bungkil Kedelai, MBM, Bekatul, Garam, 
DL-Methionin, premix, Minyak Kelapa). 

 Probiotik merupakan feed additive yang berupa 
mikroorganisme non-patogen yang mekanisme kerjanya 
mendesak mikroorganisme pathogen keluar dari ekosistem 
saluran pencernaan dan mengganti lokasi mikroorganisme 
pathogen dalam saluran pencernaan. Karena probiotik berasal 
dari mikroorganisme indigenous maka translokasi berjalan 
secara alamiah. Mekanisme probiotik adalah mempertahankan 
keseimbangan dan mengeliminasi mikroorganisme yang tidak 
diharapkan (Soeharsono, 1999). Hal tersebut tidak beda jauh 
dengan Fuller (1997) yang menyatakan bahwa probiotik 
adalah makanan tambahan berupa mikroba hidup, baik bakteri 
yang dapat menguntungkan bagi inangnya dengan jalan 
memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran 
pencernaan. 

Probiotik mempunyai prospek untuk digunakan 
sebagai imbuhan pakan dan dapat diberikan melalui pakan 
maupun air minum. Produksi unggas dapat meningkatkan 
sampai 10% melalui perbaikan konversi pakan dan penekanan 
angka kematian hingga 50%. Suplementasi probiotik dapat 
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Level Pemberian Probiotik 

 
0 ml/ℓ   0,15 ml/ℓ   0,30 ml/ℓ   0,45 ml/ℓ 

menekan angka kematian unggas lokal sampai 50% atau lebih 
sehingga produktivitasnya pun meningkat (Kompiang, 2009) 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema penelitian secara in vivo pada ayam 

pedaging tentang penggunaan probiotik. 
 

1.7 Hipotesis 
 Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan 

probiotik dalam air minum dapat meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging. 

Konsumsi Pakan 
Konsumsi Air Minum 
Pertambahan Bobot Badan 
Konversi Pakan 

Ayam Pedaging umur 1 – 35 hari minggu 

Melalui air minum 

Pakan Campuran 

Perlakuan Probiss 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Ayam Pedaging dan Kebutuhan Zat Makanan 

2.1.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan ternak unggas yang cukup 
potensial untuk dikembangkan dan juga memiliki kemampuan 
menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5-7 minggu) 
(Sugito dkk., 2006), Ahmad dan Elfawati (2008) menyatakan 
bahwa ayam pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh 
dengan cepat dan mampu mengubah makanan yang dimakan 
menjadi daging dengan sangat efisien dalam pemenuhan 
kebutuhan hewani. 

Ayam Pedaging adalah jenis ayam yang telah lama 
mengalami pemuliaan sehingga merupakan ayam yang unggul. 
Ayam pedaging dipanen 5 minggu dengan berat sekitar 1,7 – 
2,0 kg/ekor. Pemanenan ayam pedaging saat beratnya masih 
rendah disebabkan oleh permintaan para konsumen yang 
cenderung membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, 
juga karena dagingnya cukup lunak, lemak belum cukup 
banyak serta tulang tidak terlalu keras (Suprijatna, 2005). 
Masa pemeliharaan dibagi menjadi dua periode yaitu mulai 
umur 1 – 3 minggu disebut periode awal (starter) dan lebih 
dari 3 minggu disebut periode akhir (finisher) (NRC, 2001). 

2.1.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

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 1. 
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Tabel 1. 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 

2.2 Probiotik 
Probiotik yaitu suatu kultur mikroba hidup non 

patogen, yang diberikan pada hewan untuk mencegah infeksi 
penyakit sehingga memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi 
konversi pakan dan kesehatan hewan (Riyanti, 2000). Di 
dalam bidang peternakan, arti probiotik cukup penting, karena 
saat ini manusia khawatir terhadap makanan yang 
mengandung kolesterol. Kadar kolesterol umumnya tinggi 
pada makanan yang berkadar lemak tinggi. Probiotik yang 
terdapat dalam saluran pencernaan mampu menetralisir toksin 
yang dihasilkan bakteri patogen, menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen dengan mencegah kolonisasinya di dinding 
usus halus, mempengaruhi aktivitas enzim di usus halus, 
asimilasi kolesterol dan meningkatkan pertumbuhan serta 
penampilan ternak. 

Penggunaan probiotik sebagai salah satu produk 
bioteknologi sekarang ini merupakan harapan dalam 
menghasilkan pakan yang berkualitas serta jumlah yang lebih 
meningkat. Penelitian terus dilaksanakan yang bertujuan untuk 
menghasilkan probiotik yang dapat membantu menjaga dan 
mempertahankan jasad hidup mikrobial dan flora dalam 
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lambung/rumen ternak melalui penambahan berupa mikroba 
yang menguntungkan serta mendorong proliferasi 
perkembangbiakan dari spesies mikrobial yang dikehendaki 
dan memang terdapat didalamnya dan berinteraksi dengan 
sistem pencernaan ternak tersebut. Probiotik tidak hanya 
menjaga keseimbangan ekosistem, namun juga menyediakan 
enzim yang mampu mencerna serat kasar, protein, lemak dan 
mendetoksifikasi zat racun atau metabolitnya (Fuller, 1997). 
Sumber mikroba yang digunakan untuk probiotik biasanya 
berasal dari inangnya dan secara alami ada pada organ 
tersebut, yang telah mengalami proses isolasi, identifikasi, 
seleksi, karakterisasi dan produksi. Sumber probiotik dapat 
berupa bakteri, khamir dan kapang atau kombinasi variasi 
diantaranya. Mikroba yang digunakan sebagai probiotik harus 
mempunyai sifat non patogen, tidak beracun, bersifat alami 
dan umum digunakan (Lopez et. al., 2000). 

2.2.1 Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus plantarum adalah anggota luas dari 
genus Lactobacillus, biasanya ditemukan dalam banyak 
produk makanan fermentasi serta materi tanaman anaerobik. 
Klasifikasi Lactobacillus plantarum menurut Wikipedia 
(2009) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Division  : Firmicutes 

Class       : Bacilli 

Order      : Lactobacillales 

Family    : Lactobacillaceae 

Genus     : Lactobacillus 
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2.2.2 Bacillus sp 

Bacillus sp merupakan organisme model yang utama 
antara bakteri Gram-positif untuk studi intensif pada biokimia, 
sporulasi dan bakteriofag. Klasifikasi Bacillus sp menurut 
Wikipedia (2009) adalah sebagai berikut : 

Domain    : Bacteria 

Phylum    : Firmicutes 

Class        : Bacilli 

Order       : Bacillales 

Family     : Bacillaceae 

Genus      : Bacillus 

 
2.3 Mekanisme Kerja Probiotik 

Mekanisme kerja probiotik dijelaskan oleh Soeharsono 
(1999) yang menyatakan bahwa probiotik merupakan mikroba 
hidup nonpatogen yang mekanisme kerjanya mendesak 
mikroba non indegenous ke luar dari ekosistem saluran 
pencernaan dan mengganti lokasi mikroba patogen 
(translokasi) di dalam saluran pencernaan. Berhubung 
probiotik berasal dari mikroba indegenous, sehingga proses 
translokasi adalah alamiah dalam ekosistem usus. Mikroba 
patogen non endogenous merupakan benda asing, oleh karena 
itu di desak keluar dari saluran pencernaan. Mekanisme 
probotik dalam usus ialah mempertahankan keseimbangan, 
mengeliminasi mikroorganisme yang tidak diharapkan atau 
bakteri patogen dari induk semang, bila bakteri tidak dapat 
dibunuh, karena sudah resisten maka harus digunakan 
antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi sehingga 
mengkhawatirkan terjadi penumpukan residu antibiotik yang 
tinggi atau hasil metabolit yang radikal. 
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  Peningkatan kekebalan koloni dan/atau efek yang 
bersifat mencegah melawan terhadap pathogens adalah  faktor 
penting di mana probiotics sudah mengurangi timbulnya 
penyakit  dan jangka waktu penyakit. Strain Probiotic telah 
ditunjukkan untuk menghalangi bakteri pathogenic baik secara 
invitro dan di invivo melalui beberapa mekanisme berbeda. 
            Beberapa studi atas probiotics telah diterbitkan 
sepanjang dekade yang terakhir ini. Bagaimanapun, 
metodologis dan pembatasan etik terhadap penelitian pada 
binatang menjadikannya sukar untuk memahami mekanisme 
tindakan  probiotics, dan hanya penjelasan sebagian yang 
tersedia. Meskipun demikian, beberapa manfaat 
yang  berhubungan dengan cara kerja probiotics telah 
diusulkan seperti: ( i) melakukan kompetisi dengan bakteri 
pathogenic (Garriques dan Arevalo, 1995; Moriarty, 1997; 
Gomez-Gil et Al., 2000; Balca´Zar, 2003;Balca´zar et al., 
2004; Vine et al., 2004a) 

Zat yang terdapat dalam ekosistem usus dapat berasal 
dari bahan eksogenous yaitu pakan dan dapat berasal dari 
endogenous berupa produk metabolisme yang harus dibuang. 
Adanya mikroba patogen pada umumnya mempunyai peran 
kompetitif dengan mikroba non patogen untuk berinteraksi 
dengan reseptor pada sel epitel, sehingga dapat 
menyebarluaskan toksin yang dihasilkan kedalam tubuh 
unggas. Pencegahan bakteri enteropatogen tersebut  sangat 
diperlukan yang salah satunya adalah menggunakan probiotik. 
Metabolit toksik ini perlu segera dibuang karena pada hewan-
hewan yang peka, metabolit ini sering menyebabkan 
kerusakan mukosa usus bahkan dapat terbentuk tumor atau 
beberapa penyakit lain. Peranan probiotik dalam hal ini adalah 
mengencerkan mikroflora agar proses pembentukan zat toksik 
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dikurangi sehingga sebelum terbentuk toksik bahan tersebut 
sudah dibuang terlebih dahulu (Soeharsono, 1999). 

2.4. Konsumsi Pakan 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

adalah kerapatan jenis bahan pakan, bentuk fisik bahan pakan, 
tingkat palatabilitas pakan dan kandungan energi dalam pakan. 
Wahju (2004) menyatakan bahwa ayam yang diberi pakan 
dengan kerapatan jenis rendah akan kesulitan dalam 
meningkatkan konsumsi pakan dalam upaya memenuhi energi 
untuk pertumbuhan. Tillman et al.(1984) menambahkan 
bahwa semakin tinggi tingkat palatabilitas suatu pakan ayam 
pedaging maka akan semakin banyak jumlah pakan yang 
dikonsumsi. 

Dalam suatu peternakan, selain manajemen 
pemeliharaan dan manajemen brooding, hal yang tak kalah 
penting adalah manajemen pakan. Dalam hal ini, pakan 
merupakan persentase terbesar dalam variabel produksi yaitu 
berkisar 70%. Maka untuk menekan biaya produksi perlu 
dilakukan efisiensi agar keuntungan yang dihasilkan 
maksimal. Pakan merupakan formulasi dari berbagai macam 
bahan pakan ternak yang diformulasikan dengan batasan 
tertentu untuk menghasilkan formula yang mengandung gizi 
sesuai kebutuhan, dengan harga yang seefisien mungkin. 
Penggunaan ransum yang baik akan sangat berpengaruh pada 
performans ayam broiler. Dalam industri pakan dikenal 
beberapa bentuk pakan diantaranya : mash, pellet, crumble. 
Penentuan bentuk pakan akan sangat berpengaruh pada tingkat 
konsumsi ayam (Anonimous. 2013). 

Penyusunan ransum ayam broiler didasarkan pada 
kandungan protein dan energi. Untuk ayam broiler pada umur 
0 – 3 minggu, ransum yang digunakan harus mengandung 23 
% protein dan energi metabolis 3000 kkal/kg sampai ayam 
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tersebut dipanen. Kandungan lain yang harus diperhatikan 
yaitu serat kasar 7 %, lemak 8 %, kalsium 1 %, dan phospor 
sekitar 0,45 %. Sementara menurut sumber lain, kualitas atau 
kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 
2,5%, serat kasar 4%, Kalsium (Ca) 1%, Phospor (P) 0,7-
0,9%, ME 2800-3500 Kcal. Kuantitas pakan 
terbagi/digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu minggu 
pertama (umur 1-7 hari) 17 g/hari/ekor, minggu kedua (umur 
8-14 hari) 43 g/hari/ekor, minggu ke-3 (umur 15-21 hari) 66 
g/hari/ekor dan minggu ke-4 (umur 22-29 hari) 91 g/hari/ekor. 
Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada 
umur 4 minggu sebesar 1.520 g. (Anonimous. 2013) 

 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. 

2.4.1 Konsumsi Air Minum 

Unggas tanpa air minum akan lebih menderita dan 
bahkan lebih cepat mati dibandingkan dengan ayam tanpa 
pakan. Air minum juga dapat berfungsi sebagai sumber 
berbagai mineral seperti Na, Mg dan Sulfur, oleh karena itu 
mutu air minum akan menentukan tingkat kesehatan ternak 
unggas. Jumlah kebutuhan air minum untuk unggas secara 
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umum diperkirakan sebanyak dua kali dari kebutuhan 
pakan/ekor/hari. 

Pada fase starter (umur 1-29 hari), kebutuhan air 
minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu minggu 
ke-1 (1-7 hari) 1,8 ℓ/hari/100 ekor; minggu ke-2 (8-14 hari) 
3,1 ℓ/hari/100 ekor, minggu ke-3 (15-21 hari) 4,5 ℓ/hari/100 
ekor dan minggu ke-4 (22-29 hari) 7,7 ℓ/hari/ekor. Jadi jumlah 
air minum yang dibutuhkan sampai umur 4 minggu adalah 
sebanyak 122,6 ℓ/100 ekor. Pemberian air minum pada hari 
pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti stress 
kedalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 
50 gram/liter air (Anonimous. 2013) 

Fungsi air adalah  
1. Mempertahankan kelembaban organ-organ tubuh 

dimana jika organ tubuh kekurangan air bentuknya 
akan mengempis karena kehilangan kelembaban. 

2. Mempertahankan volume dan kekentalan darah dan 
getah bening, 

3. Mengatur suhu tubuh.  
4. Mengatur strutur dan fungsi kulit. 
5. Sebagai mediator dan saluran dari berbagai reaksi 

kimia didalam tubuh serta fungsi lainnya seperti 
sebagai pencuci, pelarut zat-zat gizi dan lainnya 
(Anonymous, 2007). Konsumsi Air Minum Ayam 
Pedaging dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Konsumsi Air Minum Ayam Pedaging 

Umur (Minggu) 
Konsumsi air minum 

(ml/ekor) 
1 225 
2 480 
3 725 
4 1000 
5 1250 

Total 3680 
Sumber : NRC (1994)  

2.4.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan 
ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat 
irreversible (tidak dapat kembali ke asal). Sedangkan, 
perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju 
keadaan yang lebih dewasa (Ambidin, 2002). 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 
kriteria yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Faktor 
yang menentukan pertumbuhan antara lain umur, bangsa jenis 
kelamin, prcepatan pertumbuhan, kesehatan ternak, serta 
kualitas dan kuantitas rasnsum (Rasyaf, 2008). Kartasudjana 
dan Suprijatna (2010). Menyatakan bahwa kecepatan 
pertumbuhan dapat diukur dengan menimbang pertambahan 
bobot berat badannya secara berulang setiap hari atau setiap 
minggu. Perhitungan pertambahan bobot badan harian yaitu 
bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal dibagi jumlah 
hari pemeliharaan.  

2.4.3 Konversi pakan 

 Konversi pakan merupakan salah satu cara untuk 
mengukur efisiensi produksi pada usaha peternakan. Konversi 
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pakan yang tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang 
kurang efisien, sebaliknya konversi pakan yang rendah 
menunjukkan penggunaan pakan yang efisien dalam 
menghasilkan pertambahan bobot badan. North (1992) 
menyatakan bahwa angka konversi pakan yang kecil 
menunjukkan bahwa pakan semakin efisien karena konsumsi 
pakannya digunakan secara optimal untuk pertumbuhan ayam. 

Konversi pakan pada ayam pedaging adalah unit 
pakan yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit berat 
hidup (Parkhust and Mountney, 1988), 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 (Siregar, 
dkk., 2002). Togatrop (1991) mengatakan bahwa konversi 
pakan broiler yang mendapat pakan mengandung tingkat 
protein kasar 20 % dan 22 % serta energi 3.200 Kkcal ME/kg 
dan 3.400 Kkcal ME/kg berturut – turut adalah 2,264; 2,193; 
2,219 dan 2,174. Menurut Amrullah dkk (2000) dengan 
perlakuan protein kasar 20,59 % dan energi 2.897,4 Kkcal 
ME/kg didapat konversi pakan sebesar 2,76 ± 0,23. 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 ransum yang diberikan untuk menghasilkan 
berat badan tertentu (Soeharsono, 2000). 

2.4.6 Mortalitas 

Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang 
menunjukkan jumlah ayam yang mati selama pemeliharaan. 
Mortalitas merupakan faktor penting dan harus diperhatikan 
dalam suatu usaha pengembangan peternakan ayam. Menurut 
Tillman et al. (1998) tingkat kematian ayam banyak terjadi 
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pada minggu-minggu pertama pemeliharaan dan sangat 
ditentukan oleh kondisi anak ayam pada saat penetasan sampai 
pemeliharaan ayam. Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, tipe ayam, 
iklim, kebersihan lingkungan, penyakit, sanitasi peralatan dan 
kandang serta suhu lingkungan (North, 1992). Usaha-usaha 
dan pemberantasan penyakit yang dilaksanakan secara teratur  
pada suatu peternakan ayam akan menguntungkan peternak, 
karena dapat mengurangi tingkat kematian. Menurut Moritz 
(2002) tingkat kematian sebesar 5% tidak terlalu 
mempengaruhi biaya produksi tetapi untuk kematian sebesar 
20-30% pengaruhnya besar sekali terhadap biaya produksi. 
Salah satu untuk menekan angka kematian adalah dengan 
memilih bibit ayam yang bermutu baik. 

Penambahan probiotik, prebiotik dan kombinasi 
keduanya dalam air minum tidak berpengaruh terhadap 
persentase karkas dan lemak abdominal ayam pedaging umur 
lima minggu. Kombinasi probiotik dan prebiotik dalam air 
minum mampu menurunkan kadar lemak paha, lemak hati, 
kolesterol dada dan kadar kolesterol serum darah ayam 
pedaging umur lima minggu. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari mulai 
tanggal 19 November - 22 Desember 2012 di Laboratorium 
Lapang Fakultas Peternakan Univeritas Brawijaya di Desa 
Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis 
proksimat bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 
dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini menggunakan 64 ekor DOC (Day 
Old Chicken) ayam pedaging Loghman umur 1 hari yang 
dipelihara selama 35 hari dan tidak dibedakan jenis 
kelaminnya (Unsexed). Rataan bobot badan DOC adalah 39.89 
± 2.94 g/ekor, dengan koefisien keragaman sebesar 7.38 %. 
Vaksinasi diberikan sebanyak dua kali yaitu vaksin Medivac 
ND-IB yang diberikan pada umur 4 hari melalui tetes mata dan 
vaksin ND-Lasota yang diberikan pada umur 21 hari melalui 
air minum. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
kandang litter dengan ukuran tiap petak panjang x lebar x 
tinggi 100 x 50 x 60 cm. Kandang yang digunakan berjumlah 
16 petak, masing-masing petak diisi 4 ekor ayam pedaging. 
Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan, tempat air 
minum, pemanas (lampu 25 watt) serta alas yang diberi sekam. 
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Peralatan lain yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

a. Timbangan digital kapasitas 2000g dengan ketelitian 
0,01g yang di gunakan untuk menimbang DOC, 
pakan, bobot badan dan air minum. 

b. Timbangan shelter dengan kapasitas 50 kg yang 
digunakan untuk menimbang pakan. 

c. Tempat pakan “hanging tube feeder” dan tempat air 
minum “hanging waterers”. 

d. Lampu 25 Watt sebagai sumber panas (brooder) dan 
penerangan. 

3.2.3 Probiotik 

Probiotik yang digunakan dalam bentuk cair berwarna 
coklat kekuningan yang terdiri dari kombinasi Bacillus 
subtilis, Bacillus megaterium dan Lactobacillus plantarum 
yang diperoleh dari PT. Petrokimia Kayaku (Petrokimia 
Gresik Group) dengan merk dagang “Probiss”. Jumlah Bakteri 
atau TPC (Total Plate Count) Probiotik dalam “probiss” yaitu 
2,56 x 109 cfu. 

3.2.4 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah Pakan mencampur 
sendiri (Starter dan Finisher jagung, bungkil kedelai, MBM, 
bekatul, garam, DL-Methionin, premix, minyak kelapa). Pakan 
mencampur sendiri dan 4 level pemberian probiotik dalam air 
minum yaitu L0= 0 ml/ℓ, L1= 0,15 ml/ℓ, L2= 0.30 ml/ℓ dan L3= 
0.45 ml/ℓ. Setiap perlakuan diulang 4 kali masing-masing 4 
ekor ayam pedaging. Pakan basal ayam pedaging disusun 
sesuai kebutuhan per periode ayam pedaging yaitu periode 
starter dan finisher. Susunan kandungan zat makanan semua 
pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 



21 
 

Tabel 3. Komposisi pakan dan kandungan zat makanan pakan 
periode starter dan Finisher  (%) 

Susunan Pakan Starter Finisher 

Jagung 59.15 63.82 
Bungkil Kedelai 24.21 18.40 

Meat Bone Meal (MBM) 8.64 7.78 

Bekatul 5.40 5.56 

Garam 0.26 0.12 

DL-Methionin 0.22 0.08 

Premix 0.05 0.47 
Minyak 2.06 3.78 

Total 100.00 100.00 

 
Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan perlakuan 

 berdasarkan hasil analisis periode  
starter dan finisher. 

Zat Makanan 
Kandungan 

Starter Finisher 

Energi Metabolis 
(Kkal/kg) 

3143,97 

           Protein Kasar (%) 21,83 20,88 
           Lemak Kasar (%) 7,50 5,85 
           Serat Kasar (%) 4,76 5,30 

Sumber:  Berdasarkan analisis laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. 

 
3.3 Metode penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri 
dari 4 perlakuan 4 ulangan. 
L0 : + Air minum yang tanpa probiotik (kontrol) 
L1 : + Air minum yang ditambah 0,15 ml/ℓ probiotik 
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L2 : + Air minum yang ditambah 0,30 ml/ℓ probiotik 
L3 : + Air minum yang ditambah 0,45 ml/ℓ probiotik 
 
3.4. Tahap Persiapan 
 Tahap persiapan yang harus dilakukan pada saat 
melaksanakan penelitian adalah mempersiapkan kandang 
beserta peralatan-peralatan yang dibutuhkan, mengadakan 
sanitasi kandang, mempersiapkan kebutuhan pakan dan 
minum serta penambahan probiotik dan memberikan kode 
pada masing-masing unit percobaan. 

3.4.1 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap-tahap yang harus dilaksanakan pada saat 
melaksanakan penelitian adalah memasukkan DOC kedalam 
unit percobaan yang masing-masing petak berisi 4 ekor ayam, 
dilakukan pemberian pakan selama setiap hari, menimbang 
sisa air minum pagi dan sore setiap hari, menghitung bobot 
badan ayam tiap minggu dan menghitung sisa pakan tiap 
minggu. Ayam pedaging dipelihara selama 35 hari dan diamati 
penampilan produksi yaitu konsumsi pakan, konsumsi air 
minum, bobot badan, konversi pakan. 

3.4.2 Variabel Penelitian 

 Variabel yang akan diamati dalam penelitian 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) (Scott et al., 1992), diukur tiap 
minggu, selama penelitian 

Konsumsi	pakan � 	pakan	pemberian � pakan	sisa 
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2. Konsumsi air minum (ml/ekor/hari) adalah jumlah air 
minum yang diberikan dikurangi dengan sisa air 
minum dan dihitung tiap hari selama penelitian. 

3. Pertambahan Bobot Badan (PBB), adalah selisih bobot 
badan pada saat akhir tertentu dengan bobot badan 
semula (Rizal, 2006), diukur tiap minggu, selama 
penelitian 

PBB = BB akhir minggu – BB awal minggu 

4. 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, selama penelitian 

Konversi Pakan =   Konsumsi pakan (g)  
                          PBB(g) 

3.4.3 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 :  
Y ij  = Nilai 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,....,5 
j = 1, 2,....,4 
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3.4.4 Batasan Istilah 

• Ayam Pedaging adalah Strain ayam yang telah lama 
mengalami pemuliaan sehingga merupakan ayam yang 
unggul. 

• Probiotik yaitu suatu kultur mikroba hidup non 
patogen, yang diberikan pada hewan untuk mencegah 
infeksi penyakit sehingga memperbaiki laju 
pertumbuhan, efisiensi dan konversi pakan dan 
kesehatan hewan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Pemberian Probiotik Probiss Terhadap 

Variabel Penelitian 
Hasil rataan pengaruh level pemberian probiotik 

Probiss terhadap variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Rataan pemberian probiotik probiss terhadap variabel 
penelitian 

Perlakuan Konsumsi 
pakan 

(g/ekor) 

Konsumsi 
Air Minum 
(ml/ekor) 

Pertambahan 
Bobot Badan 

(g/ekor) 

Konversi 
Pakan 

L0 3164,1 + 65,4 6196,0 + 456,9  1707,8 + 108,7 1,86 + 0,082 
L1 3227,3 + 59,2 6807,7 + 136,1* 1775,5 + 17,8 1,82 + 0,021 
L2 3145,3 + 96,8 6207,9 + 231,2 1723,1 + 34,4 1,83 + 0,044 
L3  3110,7 + 126,2 6096,9 + 295,1 1677,5 + 69,0 1,85 + 0,050 

Keterangan : Superskrip yang berbeda dalam kolom yang sama 
menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata 
(*) (P<0,05) pada masing-masing perlakuan. 

4.1.1 Pengaruh Pemberian Probiotik Probiss Terhadap 
Konsumsi Pakan 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa secara rataan 
konsumsi pakan terendah (3110,7 + 126,2 g/ekor) dicapai oleh 
perlakuan L3 dengan penambahan probiotik probiss sebesar 
0,45 ml/ℓ, sedangkan konsumsi pakan tertinggi (3227,3 + 59,2 
g/ekor) dicapai oleh perlakuan L1 dengan penambahan 
probiotik probiss sebesar 0.15 ml/ℓ.  Secara berturut-turut 
konsumsi pakan mulai dari yang terendah hingga tertinggi 
adalah  L3, L2, L0, L1. Sedangkan, rataan pengaruh perlakuan 
terhadap konsumsi pakan per minggu disajikan pada Lampiran 
2. dan untuk mengetahui signifikasi perbedaan efek perlakuan 
terhadap konsumsi pakan dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan 
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bahwa level penambahan probiotik probiss pada pakan 
perlakuan menunjukan  pengaruh yang sama terhadap 
konsumsi pakan antar level, sehingga dapat dikatakan bahwa 
peningkatan level penambahan probiotik Probiss yang 
diberikan memberikan efek yang sama terhadap konsumsi 
pakan. Kandungan energi dan protein pakan yang 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.  

 Penambahan probiotik probiss 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 (Anggorodi, 1994). Jumlah pakan 
yang dikonsumsi oleh seekor ternak diantaranya dipengaruhi 
oleh palatabilitas, kecernaan dan komposisi zat makanan 
dalam pakan (Hammond 1994).  

4.1.2 Pengaruh Pemberian Probiotik Probiss Terhadap 
Konsumsi Air Minum 

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa secara rataan 
konsumsi air minum terendah (6096,9 + 295,1 g/ekor) dicapai 
oleh pakan perlakuan L3 dengan penambahan probiotik 
probiss sebesar 0,45 ml/ℓ, sedangkan konsumsi air minum 
tertinggi (6807,7 + 136,1 g/ekor) diperoleh pada perlakuan L1 
dengan penambahan probiotik probiss sebesar 0,15 ml/ℓ. 
Secara berturut-turut konsumsi pakan mulai dari yang terendah 
hingga tertinggi adalah  L1, L2, L0, L3, L1. Sedangkan, rataan 
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pengaruh perlakuan terhadap konsumsi air minum per minggu 
disajikan pada Lampiran 2. dan untuk mengetahui signifikasi 
perbedaan efek perlakuan terhadap konsumsi air minum 
dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan 
bahwa level penambahan probiotik probiss pada perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh nyata  (P<0,05) terhadap 
konsumsi air minum antar level. Konsumsi air minum 
disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat 
mempengaruhi konsumsi air minum adalah suhu didalam 
kandang. Semakin tinggi suhu di dalam kandang maka suhu 
tubuh ayam akan meningkat. Hal ini berarti setiap peningkatan 
konsumsi pakan sebesar 1 gram mengakibatkan peningkatan 
konsumsi air minum sebesar 1,5 ml. Ensminger et al. (1990) 
menyatakan bahwa pada umumnya ayam  mengonsumsi air 
minum 2 kali lebih besar dari jumlah pakan yang dikonsumsi 
karena air minum berfungsi sebagai pelarut dan alat 
transportasi zat-zat makanan untuk disebarkan ke seluruh 
tubuh sehingga dibutuhkan lebih banyak air dari pada 
makanannya. 

Peningkatan suhu tubuh inilah yang mengakibatkan 
proses evaporasi semakin meningkat dengan tujuan panas 
dalam tubuh akan keluar melalui penguapan (Djojosoebagio, 
2006). Khumaini (2012). menyatakan konsumsi air pada 
unggas memiliki standar tertentu dan unggas tidak akan 
mengkonsumsi air secara berlebihan bila tidak dalam keadaan 
stress karena suhu yang terlalu tinggi, selain itu dengan 
konsumsi air minum yang berlebih maka konsumsi pakan akan 
berkurang dan akan berdampak pada pertambahan berat badan 
unggas. 

Menurut Wididana et al, (1996) berat akhir dan 
pertambahan berat badan lebih tinggi pada unggas yang air 
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minumnya diberi Lactobacillus dibandingkan dengan kontrol, 
Lactobacillus bermanfaat untuk memfermentasikan bahan 
organik menjadi senyawa asam laktat, bakteri photosynthetic 
yang berfungsi menyerap gas-gas beracun dan panas dari 
proses fermentasi, ragi yang mempunyai peran dalam 
memfermentasi bahan organik menjadi senyawa alkohol, gula 
dan asam amino dan Actinomycetes yang berfungsi untuk 
menghasilkan senyawa antibiotik yang bersifat toksik terhadap 
bakteri pathogen dan mampu melarutkan ion-ion fosfat dan 
ion-ion mikro lainnya. 

4.1.3 Pengaruh Pemberian Probiotik Probiss Terhadap 
Penambahan Bobot Badan. 

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa secara rataan 
bobot badan terendah (1677,5 + 69,0 g/ekor) dicapai oleh 
perlakuan L3 dengan penambahan probiotik probiss sebesar 
0,45 ml/ℓ, sedangkan pertambahan bobot badan tertinggi 
(2028,7 + 85,8 g/ekor/hari) diperoleh pakan perlakuan L1 
dengan penambahan probiotik probiss sebesar 0,15 ml/ℓ. 
Secara berturut-turut pertambahan bobot badan mulai dari 
yang terendah hingga tertinggi adalah L3, L0, L2, L1. 
Sedangkan, rataan pengaruh perlakuan terhadap Pertambahan 
Bobot Badan per minggu disajikan pada Lampiran 2. dan 
untuk mengetahui perbedaan efek perlakuan terhadap 
pertambahan bobot badan dilakukan analisis statistik 
(Lampiran 5). Moritz et al. (2002) menambahkan bahwa salah 
satu yang mempengaruhi besar kecilnya PBB ayam pedaging 
adalah konsumsi pakan dan terpenuhinya kebutuhan zat 
makanan ayam pedaging, maka konsumsi pakan seharusnya 
memiliki korelasi positif dengan PBB. 

Beberapa keuntungan dari penggunaan probiotika pada 
hewan / ternak antara lain adalah dapat memacu pertumbuhan, 
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memperbaiki konversi ransum, mengontrol kesehatan antara 
lain dengan mencegah terjadinya gangguan pencernaan 
terutama pada hewan-hewan muda, prapencernaan faktor-
faktor anti nutrisi seperti penghambat trypsin, asam phitat, 
glukosinolat dan lain-lain (Havenaar et al., 1992). 

Pemberian probiotik pada ayam pedaging dilaporkan 
dapat memperbaiki pertumbuhan, angka konversi serta 
meningkatkan ketersediaan vitamin dan zat makanan lain 
(Barrow, 1992; Yeo and kim, 1997). Pemberian probiotika 
pada ayam broiler sebaiknya dilakukan selama 3 minggu 
pertama pemeliharaan (Yeo and Kim, 1997). 

 
4.1.4 Pengaruh Pemberian Probiotik Probiss Terhadap 

Konversi Pakan 
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa secara rataan 

konversi pakan terendah (1,82 + 0,021 g/ekor) dicapai oleh 
pakan perlakuan L1 dengan penambahan probiotik probiss 
sebesar 0,15 ml/ℓ, sedangkan konversi tertinggi (1,86 + 0,082 
g/ekor/hari) diperoleh pada perlakuan L0 dengan statistic sama 
probiotik probiss sebesar 0 ml/ℓ (kontrol). Secara berturut-
turut konversi pakan mulai dari yang terendah hingga tertinggi 
adalah L0, L3, L2, L1. Sedangkan, rataan pengaruh perlakuan 
terhadap konversi pakan per minggu disajikan pada Lampiran 
2. dan untuk mengetahui signifikasi perbedaan efek perlakuan 
terhadap konversi pakan dilakukan analisis statistik (Lampiran 
6) Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan probiotik 
dalam pakan diduga bukan merupakan salah satu faktor 
penurunan nilai konversi pakan. 

Nesheim, (1997) menyatakan bahwa faktor - faktor 
yang mempengaruhi konversi pakan adalah kandungan energi 
yang cukup, kecukupan zat makanan dalam pakan, suhu 
lingkungan dan kondisi kesehatan. Konversi pakan yang tinggi 
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lebih disebabkan karena konsumsi pakan yang rendah yang 
menyebabkan kecukupan asupan zat makanan ayam untuk 
memproduksi daging menjadi sedikit lebih rendah. Hal ini 
diduga karena peningkatan aktivitas mikroba, aktivitas enzim 
dan daya cerna protein serta energi metabolis pakan dalam 
saluran pencernaan ayam pedaging. Akibatnya akan 
mempercepat laju pergerakan makanan sehingga penyerapan 
zat-zat makanan menjadi lebih besar, lebih lanjut akan 
berdampak terjadi peningkatan efisiensi penggunaan pakan 
dan laju produksi daging ayam pedaging. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan 

Penggunaan probiotik Probiss dalam air minum dapat 
meningkatkan konsumsi air minum, tetapi tidak dapat 
meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan 
konversi pakan pada ayam pedaging. Penambahan probiotik 
probiss yang terbaik dalam air minum sebesar 15 ml/L. 

 
5.2 Saran 

Sebaiknya Probiotik probiss diberikan pada usaha 
peternakan yang berskala besar untuk menghasilkan 
penampilan produksi ayam pedaging yang maksimal. 

 
 



32 
 

  



33 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Ahmad dan Elfawati. 2008. Performans Ayam Broiler yang 

Diberi Sari Buah Mengkudu (Morinda citrifolia). 
http://www.uinsuska.info/faperta /attaachments/090 
_Jurnal_%20ahmad%20-%20final.pdf. Diakses 
tanggal 28 september 2011. 

Anggorodi 1994. Ayam Pedaging dan Penuh Gizi. 
http://www.depkes.go.id/ indek.php?itemid=1 
Diakses tanggal 20 September 2012. 

Anggorodi, R. 1995. Kemajuan Muthakir dalam Ilmu 
Makanan Ternak Unggas. Penerbit Universitas 
Indonesia, Jakarta. 

Bahri, S.,  E. Masbulan, Dan A. Kusumaningsih. 2005. Proses 
Praproduksi Sebagai Faktor Penting dalam 
Menghasilkan Produk Ternak yang Aman Untuk 
Manusia. J. Litbang Pertanian. 

Cavazzoni, V., A.Adami and C. Castrovilli, 1998. 
Performance of broiler chickens suplemented with 
Bacillus coagulans as probiotic. 

Djojosoebagio, 2006. Kamus Unggas. 
http://chickaholic.wordpress.com. Diakses tanggal 
18 April 2011.Soeharto, 

Fuller, R. 1997. Probiotics 2. Aplication and PracticalAspects. 
1st. Ed.. Chapman and Hall, London. 



34 
 

Handoko, T. 2003. Pengaruh bahan litter terhadap produksi 
gas amoni. Poultry Indonesia. Edisi September : 58 
– 59 

Khumaini, 2012. Fish silage: Its prospect and future in 
Indonesia. Indon. Agric. Res. Dev. J. 3(1): 9-12. 

Kompiang, I.P, 2009. Pemanfaatan Mikroorganisme Sebagai 
Probiotik Untuk Meningkatkan Produksi Ternak 
Unggas Di Indonesia. Jurnal Ilmu Peternakan dan 
Veteriner 2(3):177-191 

Kurniawan, 2003. Toyocerin (Bacillus toyoi) as Growth 
Promoter for Animal Feeding. Mikrobiologi-
Aliments-Nutrition. 4:121-124. 

Leeson, S dan J.D. Summer, 1991. Analisis Mikrobiologi di 
Laboratorium. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 

Muller, 1980. Kolonisasi Lactobacillus sp. F2.13 dalam 
Saluran Pencernaan dan Pengaruhnya terhadap 
Kadar Kolesterol Tikus Putih (Rattus norvegicus). 
Tesis S2 Program Studi Bioteknologi Pertanian, 
Universitas Udayana 

Nahashon, 2006. Survival Enhancement of Probiotic 
Lactobacillus plantarum CMU-FP002 by 
Granulation and Encapsulation Techniques. 
African Journal of Microbiology.4 

North and Bell 1990. Commercial Chicken Production 
Manual. Edition. AVI Publishing Company, Inc. 
Westport, Connecticut. 



35 
 

North, M.O. 1992. Commercial Chicken Production Manual 3 
th Edition. Avi Publishing Co. Inc. Westport. 
Connecticut. 

Parkhurst, C. R. and G. J. Mountney, 1988. Poultry Meat and 
Egg Production. Van Nostrand Reinhold Co, New 
York. 

Prambudi, E. Animal nutrition Indonesia. 
http://ayam%20broiler%20/Animal%20/ 
nutrition%20Indonesia.bg.gif. Tanggal Akses : 23 
september 2012. 

Rachmawati, S. 2000. Upaya pengelolaan lingkungan usaha 
peternakan ayam. WARTAZOA Vol. 9 No. 2. 

Riyanti. 2000. Studi Efektifitas Mikroba Rumen Sacharomyces 
sp serta Kombinasinya di Dalam Rumen Terhadap 
Performan Ayam Broiler. Tesis. Bandung: 
Universitas Padjajaran.  

Rizal, Y. 2006. Ilmu Nutrisi Unggas. Padang: Andalas 
University Press. 

Scoot, M.L.,M. Nesheim., and R.J. Young. 1992. Nutrition Of 
The Chicken. Fifth Ed. Scott, M. L. and Associates. 
Ithaca. New York. 

Setiawan, I. 2009. Gumboro pada Ayam Broiler Modern. 
http://centralunggas.blogspot.com/2009/04/gumbor
o/pada/ayam/broiler//modern.html“. Tanggal Akses 
: 23 september 2012. 



36 
 

Siregar, A. P., M. Sabrani dan S. Pramu, 1980. Tehnik 
Beternak Ayam Pedaging di Indonesia. Penerbit 
Margie Group, Jakarta. 

Sjofjan, O. 2001. Isolasi dan Identifikasi Mikroflora Usus 
Ayam Petelur Sebagia Sumber Probiotik. Fakultas 
Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang 

Soeharsono, 1977. Respon Broiler terhadap berbagai Kondisi 
Lingkungan. Disertasi, Fapet – Unpad, Bandung. 

Soeharsono. 1999. Prospek Penggunaan Probiotika sebagai 
Pengganti Antibiotika untuk Ternak. Wacana Ilmu 
Pengetahuan Teknologi dan Seni Tahun Akademik 
1999-2000. Universitas Padjajaran. 

Sugito, W. Manulu, D.A. Astuti, E. Handharyani, dan Chairul. 
2006. Histopatologi Hati dan Ginjal pada Ayam 
Broiler yang Dipapar Cekaman Panas dan Diberi 
Ekstrak Kulit Batang Jaloh (Salix tetrasperma 
Roxb).http://peternakan.litbang.deptan.go.id/publik
asi/jitv/jitv121-11.pdf. Diakses tanggal 29 Mei 
2011. 

Stell, R. G. dan J. H. Torrie. 1992. Prinsip dan Prosedur 
Statistik, Suatu Pendekatan Biometri. PT. 
Gramedia. Jakarta. 

Tilman, A. D., H. Hartadi., S. Reksohadiprojo., S. 
Prawirokusumo dan S. Lebdosoekojo. 1984. Ilmu 
Makanan Ternak Dasar. Gajah Mada University 
Press. Yogyakarta.  



37 
 

Wahju, J. 2004. Ilmu Nutrisi Unggas. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press. 

Winarsih, W. 2005. Pengaruh probiotik dalam pengendalian 
salmonellosis subklinis pada ayam: Gambaran 
patologis dan performan. Disertasi Pascasarjana 
Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor. 

Yitnosumarto, S. 1993. Percobaan Rancangan Analisis dan 
Interprestasinya. Penerbit Gramedia Utama. 
Jakarta. 

 

 



38 
 

  



39 
 

LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot Badan Awal DOC 

Ayam Pedaging Selama 1 Minggu Masa 
Adaptasi Perlakuan ProbiotikProbiss. 

Perlakuan Ulangan 
BB awal 

DOC 
SD 

L0 U1 40  
  40.9  
  37.3  
  43.2  
 Jumlah 161.4  
 rataan 40.35 2.4 
 U2 46.1  
  41  
  38.9  
  42  
 Jumlah 166.35  
 rataan 41.58 3.0 
 U3 38.1  
  38.7  
  40.9  
  38.6  
 Jumlah 156.3  
 rataan 39.07 1.2 
 U4 35.7  
  44.6  
  40.7  
  39.3  
 Jumlah 160.3  
 rataan 40.07 3.6 
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Lanjutan lampiran 1 

Perlakuan Ulangan 
BB awal 

DOC 
SD 

L1 U1 43.9  
  41.9  
  36  
  40.9  
 Jumlah 162.7  
 rataan 40.67 3.3 
 U2 35.5  
  27.5  
  40.7  
  42.3  
 Jumlah 146  
 rataan 36.5 3.6 
 U3 41.4  
  42  
  36.7  
  36.8  
 Jumlah 156.9  

 rataan 39.22 2.8 
 U4 38.4  
  36  
  44.7  
  42.9  
 Jumlah 162  
 rataan 40.5 4.0 

Keterangan : L Level pemberian probiotik 
        U Ulangan 

                      BB Bobot badan  
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Lanjutan lampiran 1 
Perlakuan Ulangan BB awal 

DOC 
SD 

L2 U1 38,3  
  38,6  
  46,6  
  35  
 Jumlah 158,3  
 rataan 39,57 4,8 
 U2 41,8  
  38,7  
  40,7  
  36,1  
 Jumlah 157,3  
 rataan 39,32 2,5 
 U3 45,2  
  41,9  
  42,7  
  43,8  
 Jumlah 173,6  
 rataan 43,4 1,4 
 U4 34,8  
  41,4  
  45,1  
  38,7  
 Jumlah 150  
 rataan 37,5 3,1 

Keterangan : L Level pemberian probiotik 
U Ulangan 

                     BB Bobot badan 
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Lanjutan lampiaran 1 
Perlakuan Ulangan BB awal 

DOC 
SD 

L3 U1 36.8  
  33.8  
  38.5  
  32.9  
 Jumlah 142  
 rataan 35.5 2.6 
 U2 36.2  
  45.1  
  40.2  
  36  
 Jumlah 157.5  
 rataan 39.37 4.2 
 U3 44.7  
  46.3  
  41.5  
  38.1  
 Jumlah 170.6  
 rataan 42.65 3.6 
 U4 43  
  37.2  
  37.7  
  42.1  
 Jumlah 160  
 rataan 40 2.9 

Keterangan : L Level pemberian probiotik 
U Ulangan 

                     BB Bobot badan 
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Standar Deviasi (Sd) 
 

Sd  =  

 = 2.94 
 
Koefisien Keragaman (KK) 
 
KK  = Sd rataan  x 100% 
    X rataan 
 = 2.94 
    39.89 

= 7.38% 
Kesimpulan: Koefisien keragaman kurang dari 10% 

menunjukkan badan yang relatif homogen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: Koefisien keragaman kurang dari 10%  
menunjukkan badan yang relatif homogen. 
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Lampiran 2. Rataan Konsumsi Air Minum (ml/ekor) 

Perlakuan M1 M2 M3 M4 M5 Rataan Sd 

L0 386.55 584.42 597.83 814.00 1168.14 710.19 297.36 
L1 390.75 612.42 650.59 859.00 1186.06 739.77 299.74 

L2 395.17 612.06 656.73 911.55 1287.52 772.61 341.36 

L3 382.80 605.77 600.08 804.42 1161.84 710.98 292.87 

 
Rataan Konsumsi Pakan 
(g/ekor) 

Perlakuan M1 M2 M3 M4 M5 Rataan Sd 

L0 138.63 567.75 1083.44 925.50 648.81 672.83 363.81 

L1 155.88 595.19 1077.81 877.69 548.69 651.05 350.82 

L2 141.81 561.88 1132.44 943.88 565.38 669.08 384.21 

L3 138.25 603.00 1129.31 886.13 554.06 662.15 373.52 

 
Rataan Bobot Badan (g/ekor) 
Perlakuan M1 M2 M3 M4 M5 Rataan Sd 

L0 135.94 381.63 779.56 1147.31 1707.81 830.45 623.81 

L1 148.25 422.00 847.40 1255.40 1774.00 889.41 649.23 

L2 143.13 385.94 786.13 1141.81 1723.19 836.04 625.65 

L3 140.19 348.94 779.38 1112.19 1677.50 811.64 613.60 

 
Rataan Konversi Pakan  
Perlakuan M1 M2 M3 M4 M5 Rataan Sd 

L0 0.98 0.67 0.72 1.24 2.63 1.25 0.81 

L1 0.95 0.71 0.79 1.43 3.23 1.42 1.05 

L2 1.01 0.69 0.69 1.21 3.05 1.33 0.99 

L3 1.01 0.58 0.69 1.26 3.03 1.31 0.99 
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Lampiran 3. Analisis Ragam Konsumsi Pakan (g/ekor)  
Perlakuan U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan Sd 

L0 3222.50 3215.25 3089.00 3129.75 12656.50 3164.13 65.44 

L1 3267.25 3150.50 3280.00 3211.50 12909.25 3227.31 59.22 

L2 3170.00 3159.50 3241.25 3010.75 12581.50 3145.38 96.82 

L3 3229.00 2932.25 3131.50 3150.25 12243.00 3110.75 126.27 

Total        50390.25 3161.89 92.38 

 
Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²
���  

Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (50390.25)2/16 

= 158698580,94 
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – FK 
 = (3222.502 +3215.252 + …   
3150.252) – 158698580,94 

 = 1390274,75 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
JKP    = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/pr- 
FK 

   = (12656.502 + 12909.252 + 
12581.502 + 12243.002)/4 – 
158698580,94 

          = 56648,82 
 
JK Galat   = JKT - JKP  
       = 1390274,75- 56648,82 
       = 1333625,92 
 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 

    dbP 
 = 56648,82 

           3 
 = 18.882,94 
 

 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 

    db Galat 
 = 1333625,92 
          12 

 = 111.135,49 
 
 
Fhit Perlakuan  = KTP 

      KTG 
   = 18.882,94 

        111.135,49 
   = 0,170 

 
 

Tabel Sidik Ragam 
SK db JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 3 56648,82 18.882,94 0,170ns 3,490 5,953 

Galat 12 1333625,92 111.135,49       

Total 15 1390274,75         
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Keterangan ns F hitung Perlakuan < F tabel (5%) (P>0,05), 
berarti level penambahan probiotik 
memberikan pengaruh yang tidak nyata 
terhadap konsumsi pakan 
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Lampiran 4. Analisis Ragam Konsumsi Air Minum 
(ml/ekor)  

Perlakuan U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan  Sd 

L0 6441.75 6465.00 6363.50 5513.75 24784.00 6196.00 456.90 

L1 6939.83 6622.75 6798.75 6869.75 27231.08 6807.77 136.13 

L2 6164.50 6510.00 6208.75 5948.50 24831.75 6207.94 231.26 

L3 6022.00 6138.25 5757.75 6469.75 24387.75 6096.94 295.16 

Total         101234.58 6327.16 397.10 
 
Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²
���  

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (101234.58)2/16 

= 640527553,92 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – 
FK 
            = (6441.752 + 6465.002 
+…+ 6469.752) –640527553,92 
 = 2.365.292,59 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan 
(JKP) 
JKP = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ 

yijk
2)/pr- FK 

= (24784.002 + 27231.082 + 
24831.752 + 24387.752)/4 – 
640527553,92 

        = 1.261.624,49 
 
JK Galat = JKT - JKP  
                = 2.365.292,59 - 

1.261.624,49                                            
= 1.103.668,1 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 

    dbP 
 = 1.261.624,49 

           3 
 = 420.541,50 

 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 

    db Galat 
 = .103.668,10 
             12 

 = 91.972,34 
 
Fhit Perlakuan    = KTP 

        KTG 
                              = 420.541,50                            

91.972,34 
     = 4,572 
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Tabel Sidik Ragam 
SK Db JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 3 1.261.624,49 420.541,50 4,572* 3,490 5,953 

Galat 12 1.103.668,10 91.972,34       

Total 15 2.365.292,59         

Keterangan * F hitung Perlakuan <  F tabel (5%) (P>0,05), 
berarti level penambahan probiotik 
berpengaruh nyata terhadap konsumsi air 
minum. 

 

SE =��������
   

=   91.972,34 
                          4 
SE  =  22993,09 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Bobot Badan (g/ekor)  

Perlakuan U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan Sd 

L0 1820.00 1782.00 1613.50 1615.75 6831.25 1707.81 108.72 

L1 1798.67 1757.00 1779.00 1767.50 7102.17 1775.54 17.84 

L2 1768.75 1713.00 1725.00 1686.00 6892.75 1723.19 34.48 

L3 1712.50 1591.00 1749.50 1657.00 6710.00 1677.50 69.07 

Total 27536.17 1721.01 70.4631 

 
Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²
���  

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (27536,17)2/16 
        = 47390029,67 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – 
FK 

 = (1820,002 + 1782,002 + 
…  + 1657,002) – 
47390029,67 

 = 74.475,73 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan 
(JKP) 
JKP = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ 

yijk
2)/pr- FK 

= (6831,252 + 7102,172 + 
6892,752 + 6710,002)/4 – 
47390029,67 

        = 20.182,95 
 
JK Galat = JKT - JKP  

   = 74.475,73  - 
20.182,95 

   = 54.292,78 
 
 
 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 
KTP = JKP 

    dbP 
 = 20.182,95 

           3 
 = 6.727,65 

 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 

    db Galat 
 = 54.292,78 
         12 

 = 4.524,40 
 
Fhit Perlakuan   = KTP 

       KTG 
    = 6.727,65 

         4.524,40 
    = 1,487 
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Tabel Sidik Ragam 
SK Db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 20.182,95 6.727,65 1,487  3,490 5,953 
Galat 12 54.292,78 4.524,40       
Total 15 74.475,73         
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Lampiran 6. Analisis Ragam Konversi Pakan (g/ekor)  
Perlakuan U1 U2 U3 U4 Jumlah Rataan Sd 

L0 1.77 1.80 1.91 1.94 7.43 1.86 0.082 
L1 1.82 1.79 1.84 1.82 7.27 1.82 0.021 
L2 1.79 1.84 1.88 1.79 7.30 1.83 0.044 
L3 1.89 1.84 1.79 1.90 7.42 1.85 0.050 

Total 7.35 1.84 0.051 
 
Standart Deviasi 

SD  = �∑����̅�²
���  

 
Faktor Koreksi (FK) 
FK = (T yijk)2 / abr 
 = (7.35)2/16 

= 3,38 
 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = (y11

2 +y12
2 +…+ yijk

2) – FK 
 = (1,772 + 1,802 + …  + 1,902) 
– 3,38 

 = 50,75 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
JKP = (Ty1jk

2 +Ty2jk
2 +…+ yijk

2)/pr- FK 
= (7,432 + 7,272 + 7,302 + 7,422)/16 
– 3,38 

        = 10,14 
 
JK Galat = JKT - JKP  

   = 50,75 - 10,14 
   = 40,60 
 
 

Kuadrat Tengah Pertlakuan(KTP) 
KTP = JKP 

    dbP 
 = 10,14 

      3 
 = 3,381 

 
Kuadrat Tengah Galat (KTG) 
KTG = JK Galat 

    db Galat 
 = 40,60 
      12 

 = 3,384 
 
Fhit Perlakuan   = KTP 

       KTG 
    = 3,381 

         3,384 
    = 0,999 

 
 

Tabel Sidik Ragam 

SK Db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 10,14 3,381 0,999  3,490 5,953 

Galat 12 40,60 3,384       

Total 15 50,75         
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