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EFFECT OF UTILIZATION ACIDIFIER AND YEAST 

IN FEED ON PRODUCTION PERFORMANCE OF 

LAYING HENS 

 

ABSTRACT 

Zainal Choiri1), Irfan H. Djunaidi2), and Halim Natsir2) 
1)Student of Animal Nutrition and Feed Departement, Faculty of 

Animal Husbandry, University of Brawijaya 
2)Lecturer of Animal Nutrition and Feed Departement, Faculty of 

Animal Husbandry, University of Brawijaya 

Email: zainalchoiri@gmail.com 

 

 This research was conducted to investigate the 

effect of utilization yeast and acidifier in feed on 

production performance of laying hens. A total number of 

150 laying hens were randomly divided into 5 treatment 

groups of 5 replications, 6 laying hens each. The 

treatments were P0 as control fed basal diets, P1: basal 

diets + Tetracycline 50mg/birds, P2: basal diets + 

commercial acidifier 0.4%, P3: basal diets + yeast 0.2%, 

P4: basal diets + commercial acidifier 0.2% and yeast 

0.1%. The variables measured were feed consumption, 

hen day production (HDP), egg mass, feed conversion 

ratio (FCR) and income over feed cost (IOFC) were 

measured. The result showed that dietary acidifier and 

yeast did not show significant effect (P>0.05) on feed 

consumption, HDP and FCR, but showed significant effect 

on egg mass (P<0.05) and IOFC value (P<0.01). It can be 

concluded that the feed treatment by yeast and acidifier 

can improve production performance of laying hens, but 

the best use contained in P2 with 0.4 % acidifier treatment. 

Based on the research results suggested further research 
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using the acidifier and yeast tape with dose and different 

kinds of organic acids. 

 

Keyword: laying hen, yeast, acidifier, production 

performance 
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Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam 

petelur Surya Farm, Desa Blimbing, Kecamatan Gurah, 

Kabupaten Kediri. Analisis proksimat bahan pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Pengambilan data dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 

2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015.  

 Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan acidifier dan ragi 

tape kombinasi terhadap penampilan produksi ayam 

petelur. Kegunaan pelaksanaan penelitian ini adalah: 

mengetahui pengaruh penggunaan acidifier dan ragi tape 

terhadap penampilan produksi ayam petelur, sebagai 

referensi terkait feed additive alternatif pengganti 

antibiotik yang aman bagi konsumen dan sebagai sumber 

informasi bagi semua pihak yang berhubungan dengan 

usaha peternakan ayam petelur. 
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Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ayam petelur strain Lohman umur 37-40 minggu sebanyak 

150 ekor dengan koefisien keragaman HDP (9,15 ± 

0,08%) dan egg mass (9,98 ± 5,43 g). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s. Perlakuan yang diberikan 

berjumlah 5 perlakuan dan 5 ulangan dengan setiap 

ulangan menggunakan 6 ekor ayam. Perlakuannya, yaitu 

P0 = pakan basal + tanpa antibiotik (kontrol), P1 = pakan 

basal + Tetracycline 50 mg/ekor, P2 = pakan basal + 

acidifier 0,4%, P3 =pakan basal + ragi tape 0,2%, , P4 = 

pakan basal + ragi tape 0,1% + acidifier 0,2%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

ragi tape dan acidifier dalam pakan tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi, dengan kecenderungan 

konsumsi terendah terdapat pada perlakuan P3: 111,8 g. 

Perlakuan juga tidak menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap HDP, dengan kecenderungan hasil 

tertinggi pada P4: 94,1%, tetapi perlakuan menunjukkan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap egg mass, dengan 

kecenderungan tertinggi terdapat pada P4: 59,2 g. 

Perlakuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap FCR, dengan hasil terbaik terdapat pada 

P2 dan P4 dengan hasil yang nyata, yaitu 1,97. Perlakuan 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap IOFC dengan hasil tertinggi terdapat pada P2, 

yaitu Rp 340,1 tiap ekor/hari. 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah 

penggunaan kombinasi ragi tape dan acidifier dalam 

pakan dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
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petelur yang meliputi konsumsi, HDP, egg mass, FCR dan 

IOFC, serta dapat menggantikan antibiotik sebagai feed 

additive. Penggunaan terbaik terdapat pada P2 dengan 

perlakuan acidifier 0,4 %. Saran dari penelitian ini adalah 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan acidifier dan 

ragi tape dengan dosis dan jenis asam organik yang 

berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Antibiotik dalam beberapa dekade terakhir sering 

digunakan sebagai feed additive dalam pakan unggas. 

Antibiotik tersebut ditambahkan dengan tujuan untuk 

mengontrol bakteri berbahaya mikroflora usus, mencegah 

terjadinya nekrotik enteritis dan meningkatkan 

penampilan produksi (Ravindran, 2014). Penggunaan 

antibiotik pada unggas mulai ditinggalkan, tepatnya pada 

tahun 1986 yang dimulai oleh Swedia dan disusul 

beberapa negara di dunia melarang penggunaan antibiotik, 

karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

konsumen (Dibner and Richards, 2005). Penggunaan 

antibiotik yang tidak rasional dapat menimbulkan dampak 

negatif, seperti resistensi kuman terhadap beberapa 

antibiotik, meningkatnya efek samping obat dan bahkan 

kematian (Refdanita, Maksum, Nurgani dan Endang, 

2004), sehingga perlu untuk mencari feed additive 

alternatif yang dapat meningkatkan penampilan produksi 

ayam petelur sekaligus menyediakan pangan asal hewan 

yang aman bagi konsumen. Beberapa feed additive alami 

yang sering digunakan sebagai pengganti antibiotik adalah 

probiotik (misal: Lactobacilli, Streptococci dan 

Saccharomyces cereviceae) berfungsi menyediakan 

spesies yang menguntungkan bagi unggas, prebiotik 

(misal: manan oligosakarida/MOS) berfungsi mengikat 
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bakteri patogen, asam organik/acidifier (misal: asam 

propionat dan asam sitrat) berfungsi menurunkan pH usus 

dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen (Ravindran, 

2014). 

Acidifier merupakan asam organik yang dapat 

meningkatkan kecernaan pakan dengan memperbaiki 

kondisi mikroflora usus dan menciptakan pH yang sesuai 

(Yakhkeshi, Shawrang and Rahimi, 2014; Sacakli, Sehu, 

Ergün, Genc and Selcuk, 2005). Acidifier juga dapat 

mengurangi pengaruh buruk temperatur tinggi dengan 

merubah keseimbangan asam-basa sehingga 

meningkatkan penampilan produksi (Youssef, Eman, 

Nafisa, and El-Monairy, 2013). Penggunaan asam 

askorbat sebagai acidifier pada pakan dapat meningkatkan 

HDP, egg mass, berat telur dan ketebalan cangkang 

(Adeyemo, Ayorinde and Apata, 2011). Penggunaan 

campuran acidifier dari asam laktat, format dan propionat 

dapat menurunkan FCR (Hedayati, Manafi, Yari and 

Vafaei, 2013). 

Ragi tape merupakan bahan pembuat tape yang 

sering dijumpai di pasar tradisional sehingga mudah 

didapatkan (Sianturi, Fuah dan Wiryawan, 2006). Ragi 

tape mengandung mikroba-mikroba baik yaitu kapang, 

khamir maupun bakteri yang mampu meningkatkan 

kesehatan serta membantu penyerapan zat-zat makanan 

(Newman, 2001). Membran luar dinding sel ragi tape juga 

terdapat mannan oligosakarida yang mengandung protein, 

glucan dan mannan (Klis, Mol, Hellingwerf and Brul, 
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2002). Ragi tape juga banyak mengandung biotin, niasin, 

tiamin, asam pantotenat dan vitamin B komplek (Adebiyi, 

Makanjuola, Bankole and Adeyori, 2012). Penggunaan 

ragi tape pada pakan unggas dapat meningkatkan tinggi 

vilus dan mengurangi sel goblet sehingga meningkatkan 

efisiensi penggunaan ransum (Bradley, Savage and Timm, 

l994).  

Saccharomyces cereviceae.  juga mempunyai batas 

normal pH yaitu berkisar antara 2,5-8,5 (Purwitasari, 

Artini dan Ratna, 2004). Penggunaan acidifier komersial 

(Selko-pH) dapat menjadikan pH organ saluran 

pencernaan rendah, yaitu crop (3,62), gizzard (2,79), 

duodenum (5,95), jejunum (6,11), Ileum (6,14) dan sekum 

(6,26) (Yakhkeshi, et al., 2014). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan acidifier dan ragi tape secara 

bersamaan tidak akan mempengaruhi daya hidup ragi tape, 

karena meskipun acidifier dapat menurunkan pH, tetapi 

pH tersebut masih dalam batas normal bagi 

Saccharomyces cereviceae.  

Acidifier dan ragi tape juga memiliki fungsi yang 

hampir sama, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. 

Beberapa fungsi dari keduanya yaitu 1) menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen. Acidifier mempunyai 

mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri patogen 

dengan menurunkan pH usus (Ogunwole, Abu and 

Adepoju, 2011), sedangkan ragi tape mempunyai dinding 

sel yang mengandung manan oligo sakarida yang dapat 

mengikat bakteri patogen dan dikeluarkan dari saluran 
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pencernaan (Linge, 2005). 2) meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan. Acidifier mempunyai mekanisme 

peningkatan efisiensi pakan dengan menurunkan pH dan 

meningkatkan aktivitas pencernaan enzimatis baik oleh 

enzim eksogen maupun endogen untuk bereaksi dengan 

substrat sehingga memungkinkan terjadi peningkatan laju 

difusi zat pakan serta penyerapan oleh vili ileum (Emma, 

Sjofjan, Widodo dan Achmanu, 2013), sedangkan ragi 

tape dapat meningkatkan tinggi vili dan fungsi penyerapan 

nutrisi oleh vili usus (Adebiyi, et al., 2012). 

Acidifier dan ragi tape merupakan feed additive 

yang aman digunakan untuk ayam petelur. Uraian di atas 

menunjukkan bahwa acidifier dan ragi tape dapat 

meningkatkan penampilan produksi ayam petelur, tetapi 

penggunaan kedua feed additive tersebut secara 

bersamaan masih belum diketahui. Diperlukan penelitian 

lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan kedua zat 

tersebut secara besamaan sebagai feed additive alternatif 

pengganti antibiotik yang dapat meningkatkan 

penampilan produksi ayam petelur sekaligus menyediakan 

pangan asal hewan yang aman bagi konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh penggunaan acidifier dan ragi 

tape kombinasi terhadap penampilan produksi ayam 

petelur.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi 

acidifier dan ragi tape terhadap penampilan produksi ayam 

petelur.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan acidifier dan 

ragi tape terhadap penampilan produksi ayam 

petelur. 

2. Sebagai referensi terkait feed additive alternatif 

pengganti antibiotik yang aman bagi konsumen. 

3. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang 

berhubungan dengan usaha peternakan ayam 

petelur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional akan 

menimbulkan dampak negatif, seperti terjadi inrespon 

antibiotik, meningkatnya efek samping obat dan bahkan 

kematian (Refdanita, 2004), sehingga beberapa negara 

sudah melarang penggunaan dari antibiotic, diantaranya 

adalah avoparcin, zinc bacitracin, spiramycin, 

virginiamycin dan tylosin phosphate. Terdapat beberapa 

feed additive alami yang sering digunakan sebagai 

pengganti antibiotik yaitu probiotik (misal: 

Saccharomyces cereviceae) berfungsi menyediakan 
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spesies yang menguntungkan bagi unggas, prebiotik 

(misal: manan oligosakarida/MOS) berfungsi mengikat 

bakteri patogen, asam organik/acidifier (misal: asam 

propionat dan asam sitrat) berfungsi menurunkan pH usus 

dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen (Ravindran, 

2014).  

Ragi tape juga dapat digunakan untuk 

memproduksi selenium organik (selenometionin). 

Keunggulan dari selenium organik adalah dapat 

digunakan tubuh seperti halnya metionin, disimpan pada 

jaringan tubuh, mengurangi toksisitas, bersifat antioksidan 

dan mempunyai bentuk seperti halnya selenium alami 

(Linge, 2005). Mannannoligosakarida dan β-glucan dalam 

dinding sel ragi tape dapat meningkatkan penampilan 

produksi ayam petelur dengan mekanisme sebagai berikut: 

1) Menghambat bakteri patogen, fraksi mannan mengikat 

bakteri patogen keluar dan diekskresikan dari saluran 

pencernaan. 2) Menstimulasi pertumbuhan bakteri 

menguntungkan dengan cara menghilangkan bakteri 

patogen. 3) Mempengaruhi morfologi dari saluran 

pencernaan yang berkorelasi dengan peningkatan 

penampilan produksi. 4) Menstimulasi daya tahan tubuh, 

β–glucan menstimulasi makro-fage yang akan 

meningkatkan fagositosis sehingga sistem imun non-

spesifik meningkat (Linge, 2005). 5) Adebiyi, et al. (2012) 

menyatakan bahwa komponen dari dinding sel ragi tape 

juga menyediakan fungsi perlindungan untuk mukosa usus 

dengan mencegah bakteri petogen menempel pada vili. 
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Vili yang lebih panjang dapat dijadikan indikator 

aktifnya fungsi dari vili usus (Houshmand, Azhar, 

Zulkifli, Bejo and Kamyab, 2012), sehingga semakin 

panjang vili usus, semakin banyak nutrisi yang diserap. 

Hal ini telah dilaporkan oleh Adebiyi, et al. (2012) yang 

menyatakan bahwa penambahan ragi tape pada pakan 

broiler 1,5 g/kg dapat meningkatkan tinggi vili secara 

nyata  (P<0,05) dan fungsi penyerapan nutrisi oleh vili 

usus. Hal ini juga sependapat dengan Bradley, et al. (l994) 

yang menyatakan bahwa penambahan ragi tape juga dapat 

meningkatkan tinggi vilus dan mengurangi sel goblet 

sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. 

Penambahan ragi tape pada pakan juga dapat 

meningkatkan produksi telur, egg mass, ketebalan 

kerabang dan IOFC (El-Maksoud, Salama, El-Sheikh and 

khidr, 2011). Aluwong, Fatima, Moshood, Mohamed, 

Tavershima and Joseph (2013), melaporkan bahwa jumlah 

penambahan ragi tape dalam pakan sebesar 0,2% 

menghasilkan FCR terbaik, sehingga ragi tape atau 

Saccharomyces cereviceae mempunyai potensi sebagai 

feed additive pengganti antibiotik. 

Acidifier merupakan asam organik yang dapat 

memacu pertumbuhan. Acidifier juga merupakan bahan 

alternatif pengganti antibiotik yang telah lama digunakan 

sebagai pelindung pakan dari kerusakan mikroba 

(Hismiogullari, et al., 2008). Acidifier juga dapat 

meningkatkan kecernaan pakan dengan memperbaiki 

kondisi mikroflora usus dan menciptakan pH yang sesuai 
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(Yakhkeshi, et al., 2014; Sacakli, et al., 2005). Youssef, et 

al. (2013) menyatakan bahwa faktor khusus yang 

mempengaruhi populasi mikroba penyerapan nutrisi dan 

kecernaan pakan adalah pH pada saluran pencernaan. 

Mikroba patogen lebih suka tumbuh pada pH mendekati 

netral mendekati basa, sedangkan mikroba 

menguntungkan tumbuh pada pH asam (5,8-6,2). 

Ravindran (2014) melaporkan Acidifier juga berfungsi 

untuk menurunkan pH lambung sekaligus mencegah 

pertumbuhan bakteri patogen. Cengiz, Koksal, Tatli, 

Sevim, Avci, Epikmen, Beyas, Buyukyoruk, Boyacioglu, 

Uner and Onol (2012) menyatakan bahwa penggunaan 

kombinasi dari beberapa asam organik sebagai acidifier 

(asam sorbet, ammonium format, asam askorbat, asam 

sitrat, propanediol, silicon oksida) dapat menurunkan 

jumlah dari bakteri patogen dan meningkatkan jumlah dari 

bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus pada usus 

halus. Penurunan jumlah dari bakteri patogen 

menyebabkan berkurangnya kompetisi penyerapan nutrisi 

antara inang dengan bakteri patogen sehingga 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan sekaligus 

produksi telur. 

 Acidifier juga dapat mengurangi pengaruh buruk 

temperatur tinggi dengan merubah keseimbangan asam-

basa sehingga meningkatkan penampilan produksi. 

Penambahan acidifier dalam pakan meningkatkan FCR, 

HDP, egg mass dan berat telur terbaik (Youssef, et al., 

2013). Penambahan asam organik lemah seperti asam 
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Antibiotik berdampak negatif inrespon ternak (Refdanita, 

2004). 

fumarat, format, propionat, sorbat dan laktat, dapat 

mengurangi bakteri patogen dan meningkatkan kecernaan 

dari protein, Ca, P, Mg dan Zn. Penambahan 0,3% 

acidifier pada pakan dapat menurunkan FCR dan dapat 

menggantikan antibiotik (Ogunwole, et al., 2011).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian. 

 

 

 

 

Perlu feed additive pengganti antibiotik.  

 

Ragi tape pada pakan 

meningkatkan produksi 

telur, egg mass, ketebalan 
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Maksoud, et al., 2011). 
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meningkatkan penampilan produksi ayam petelur sekaligus 

aman bagi konsumen. 
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al., 2008). 
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1.6 Hipotesis 

 Penggunaan acidifier dan ragi tape kombinasi 

dalam pakan dapat meningkatkan penampilan produksi 

ayam petelur.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam petelur 

 Ayam petelur merupakan ayam yang efisien dalam 

memproduksi telur. Ciri-ciri ayam tipe ini yaitu berat 

badan ringan, langsing, sifat mengeram hilang, produksi 

telur tinggi temperamen nervous dan cepat dewasa dengan 

klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class : Aves 

Ordo : Galliformes 

Famili : Phasianidae 

Genus : Gallus 

       Species : Gallus domesticus (Achmanu dan 

Muharlien, 2011).  

Berdasarkan umur kebutuhan nutrisi pakan, ayam 

petelur dapat digolongkan menjadi empat fase yaitu 

starter (usia 1-4 minggu), grower (usia 5-10 minggu), 

pullet (usia 11-16 minggu) dan layer (diatas 17 minggu) 

(Anonymous, 2014). Kebutuhan ayam petelur juga 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur dan kondisi iklim 

mikro contohnya temperatur lingkungan. Iklim mikro 

dipengaruhi oleh iklim makro, merupakan iklim global 

yang berkaitan dengan letak geografis (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). Kebutuhan nutrisi ayam petelur Strain 

Lohmann bisa dilihat pada tabel 1. 
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Menurut Scott Nesheim and Young. (1992), ayam 

petelur memiliki dua tahap produksi yaitu tahap pertama 

pada umur 22 - 42 minggu sedangkan tahap kedua pada 

umur 42 - 72 minggu. Puncak produksi terjadi sekitar 

minggu ke 26 dengan HDP hingga 95% dengan berat telur 

60g (Anonymous, 2014). Tingkat produksi ayam petelur 

sangat ditentukan oleh manajemen pemeliharaan pada fase 

starter dan grower khususnya imbangan zat-zat pakan 

yang diberikan (North and Bell, 1990).  

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi ayam petelur umur 19-45  

  minggu. 

Sumber: Anonymous (2007).  

Nutrisi 
Kebutuhan 

g/ekor/hari 

Konsumsi 

115 g 120 g 

Protein 18,70 16,26 15,58 

Kalsium 4,10 3,57 3,42 

Fosfor 0,6 0,52 0,50 

Av. Fosfor 0,42 0,37 0,35 

Sodium 0,18 0,16 0,15 

Klorin 0,18 0,16 0,15 

Lisin 0,88 0,76 0,73 

Metionin 0,44 0,38 0,37 

Sistein 0,80 0,69 0,67 

Arginin 0,91 0,80 0,76 

Valin 0,74 0,64 0,62 

Asam 

Linoleat 
2,00 1,74 1,67 
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2.2 Aditif Pakan 

Aditif pakan atau feed additive merupakan suatu 

zat yang secara alami tidak terdapat pada pakan, yang 

tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu produk 

ternak (Peraturan Menteri Pertanian, 2007). Wahju (1997) 

menambahkan bahwa feed additive adalah bahan 

pelengkap yang sengaja ditambahkan ke dalam pakan 

untuk tujuan tertentu. Ravindran (2014) menyatakan feed 

additive hanya digunakan dalam jumlah yang sedikit dan 

dicampur hingga merata pada pakan.  

Tujuan pemberian feed additive adalah 

meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan konsumsi 

dan memenuhi permintaan konsumen (Wahju, 1997), 

menjadikan ekskreta kering, meningkatkan produksi dan 

mencegah penyakit (Pervez, Rafiullah dan Abdul Sajid, 

2011). Penggunaan feed additive acidifier pada pakan 

untuk meningkatkan HDP, egg mass, berat telur dan 

ketebalan cangkang (Adeyemo, et al. 2011). Suplementasi 

ragi tape pada pakan dapat meningkatkan tinggi vilus, 

integritas usus, menyediakan fungsi perlindungan 

terhadap penempelan bakteri pada dinding mukosa usus 

dan penggunaan nutrisi (Adebiyi, 2012). 

Beberapa feed additive yang sering digunakan 

dalam formula pakan ayam petelur adalah enzim, 

antibiotik, koksidiostat, pigmen, antioksidan dan 

antifungi. Feed additive pengganti antibiotik yaitu 

probiotik, prebiotik, asam organik, bakteriosidal dan 

protein antimikroba (Ravindran, 2014). Karakteristik yang 
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berbeda tiap  feed additive mengharuskan peternak 

memperhatikan petunjuk penggunaan tiap feed additive, 

sehingga menghasilkan produk yang aman bagi 

konsumen. 

 

2.2.1 Acidifier 

Acidifier merupakan asam organik yang dapat 

memacu pertumbuhan. Acidifier juga merupakan bahan 

alternatif pengganti antibiotik yang telah lama digunakan 

sebagai pelindung pakan dari kerusakan mikroba 

(Hismiogullari, et al., 2008). Acidifier juga berfungsi 

untuk menurunkan pH lambung sekaligus mencegah 

pertumbuhan bakteri patogen. Contoh acidifier yang 

sering digunakan adalah asam propionat dan diformat 

(Ravindran, 2014). 

Acidifier dapat meningkatkan kecernaan pakan 

dengan memperbaiki kondisi mikroflora usus dan 

menciptakan pH yang sesuai (Yakhkeshi, et al., 2014; 

Sacakli, et al., 2005). Acidifier juga dapat mengurangi 

pengaruh buruk temperatur tinggi dengan merubah 

keseimbangan asam-basa sehingga meningkatkan 

penampilan produksi (Youssef, et al., 2013). Penggunaan 

asam askorbat sebagai acidifier pada pakan dapat 

meningkatkan HDP, egg mass, berat telur dan ketebalan 

cangkang ( Adeyemo, et al., 2011). Penambahan asam 

organik lemah seperti asam fumarat, format, propionat, 

sorbat dan laktat, dapat mengurangi bakteri patogen dan 

meningkatkan kecernaan dari protein, Ca, P, Mg dan Zn 
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(Ogunwole, et al., 2011). Penambahan acidifier yang 

dapat menurunkan pengaruh buruk dari heat stress 

tersebut. Hal ini dikarenakan acidifier dapat membantu 

merubah keseimbangan asam-basa di dalam darah 

(Youssef, et al., 2013). 

Acidifier yang ditambahkan ke dalam pakan 

unggas dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan dengan 

meningkatkan proses pencernaan dengan cara mengurangi 

pH dan kapasitas buffer pakan, mendukung pertumbuhan 

bakteri menguntungkan, menghambat pertumbuhan 

mikroba patogen misalnya, E. coli, Salmonella dan 

Clostridia (Hasyemi, et al.,  2014). Penggunaan acidifier 

dapat menekan pertumbuhan mikroba dalam saluran 

pencernaan, mengurangi persaingan mikroflora dengan 

inang untuk nutrisi, meningkatkan pencernaan nutrisi, 

penyerapan dan mengurangi kerugian endogen. Sumber 

dan tingkat asam organik sangat penting dalam kaitannya 

dengan hasil cerna yang diperoleh (Yakhkeshi, et al., 

2014) 

Penggunaan campuran acidifier dari asam laktat, 

format dan propionat dapat menurunkan FCR (Hedayati, 

et al., 2013). Penambahan 0,3% acidifier pada pakan dapat 

menurunkan FCR dan dapat menggantikan antibiotik 

(Ogunwole, et al., 2011). Hasil terhadap pengaruh 

acidifier tergantung dari beberapa faktor, yaitu: kapasitas 

buffer dari pakan, keberadaan dari senyawa antimikroba, 

komposisi pakan, lingkungan penelitian, tipe asam dan 

konsentrasi asam merupakan faktor-faktor yang ikut 
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bertanggung jawab atas ketidak konsistensian hasil 

penggunaan acidifier (Houshmand, et al., 2012). 

 

2.2.2 Ragi tape 

Ragi tape atau Saccharomyces cereviceae  

merupakan khamir sejati tergolong eukariot yang secara 

morfologi hanya membentuk blastospora berbentuk bulat 

lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang dipengaruhi 

oleh strainnya. S. cerevisiae dapat berkembang biak 

dengan membelah diri melalui "budding cell" (Zainuddin, 

2005). S. cerevisiae sangat mudah ditumbuhkan pada 

berbagai media asalkan terdapat sumber karbon, nitrogen, 

hydrogen, oksigen, sulfur, kalsium, vitamin, mineral serta 

air. S. cerevisiae juga mempunyai batas normal pH yaitu 

berkisar antara 2,5-8,5 (Purwitasari, dkk., 2004). 

Saccharomyces cerevisiae termasuk khamir kelas 

Ascomycetes yang banyak mengandung protein, 

karbohidrat, dan lemak, sehingga dapat dikonsumsi oleh 

manusia dan hewan guna melengkapi kebutuhan 

nutriennya sehari-hari (Purwitasari, dkk., 2004). Ragi tape 

mempunyai nilai biologis yang tinggi, membran luar 

dinding sel ragi tape juga terdapat mannanoligosakarida 

yang mengandung protein, glucan dan mannan (Klis, et 

al., 2002). Kandungan MOS pada dinding sel ragi tape, 

memungkinkan ragi tape dapat berperan prebiotik 

sekaligus pengganti antibiotik (Ravindran, 2014). Ragi 

tape juga banyak mengandung biotin, niasin, tiamin, asam 

pantotenat dan vitamin B komplek. Komponen-komponen 
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dinding sel ragi menyediakan fungsi perlindungan 

terhadap penempelan bakteri pada dinding mukosa usus 

(Adebiyi, et al., 2012). S. cerevisiae juga mengandung 

enzim antara lain protease, karboksipeptidase, 

aminopeptidase, dan invertase (Purwitasari, dkk., 2004). 

Penambahan ragi tape pakan, dapat meningkatkan 

produksi telur, egg mass, ketebalan kerabang dan IOFC 

(El-Maksoud, et al., 2011). Suplementasi ragi tape pada 

pakan dapat meningkatkan kecernaan dan menghambat 

bakteri patogen (Hassanein and Solima, 2010). 

Penambahan ragi tape pada pakan dapat meningkatkan 

produksi ayam petelur strain Lohman (Warmadewi, 

Puspani, Trisnadewi, Candrawati, Putri, Candraasih dan 

Bidura, 2009). Adebiyi, et al., (2012) melaporkan bahwa 

suplementasi ragi tape dapat meningkatkan tinggi vilus, 

integritas usus dan penggunaan nutrisi. 

Yalcin, Ozsoy, Erol and Yalcin (2008) 

menyatakan bahwa penambahan Saccharomyces 

cerevisiae sebanyak 2% menghasilkan perbedaan yang 

nyata (P<0,01) terhadap bobot telur. Hassanein, et al. 

(2010) menyatakan bahwa egg mass merupakan refleksi 

dari produksi telur yang meningkat dari 46,7 (kontrol) 

menjadi 51 dan 50,2 dengan penambahan 0,4% dan 0,8% 

ragi tape, sedangkan penggunaan ragi tape pada dosis yang 

tinggi (1,2% dan 1,6%) dapat menurunkan egg mass 

menjadi 48,3 dan 46,1. Penggunaan Saccharomyces 

cerevisiae sebanyak 2% pada 200 broiler menghasilkan 

perbedaan yang nyata (p<0,05) terhadap FCR, yaitu 1,18 
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pada pakan perlakuan dan 1,21 pada kontrol (Aluwong, et 

al., 2013) 

 

2.2.3 Antibiotik  

Antibiotik merupakan kelompok senyawa kimia 

yang bersifat bakteriostatik yang biasanya diproduksi 

secara biologis oleh jamur atau mikroorganisme tertentu 

(Leeson and  Summers, 2001). Prinsip pemakaian 

antibiotik sama dengan obat pada umumnya yaitu sesuai 

dengan penyakit, pemberian dosis sesuai, interval waktu 

pemerian tepat, lama pemberian tepat, obat harus efektif, 

tersedia dengan harga terjangkau dan mutu terjamin 

(Anonymous, 1987).  

Antibiotik berfungsi untuk membunuh mikroba 

penyebab infeksi. Pada umumnya pada saat tubuh 

mengalami infeksi dapat ditangani oleh sistem imun tubuh 

namun terkadang sistem ini perlu ditunjang dengan 

penggunaan antibiotik (Masrianto, Fakhrurrazi dan 

Azhari, 2013). Antibiotik tersebut ditambahkan dengan 

tujuan untuk mengontrol bakteri berbahaya mikroflora 

usus, mencegah terjadinya nekrotik enteritis dan 

meningkatkan penampilan produksi. Contoh antibiotik 

yang sering digunakan pada unggas adalah Avilamycin, 

virginiamycin, zinc bacitracin, avoparcin, tylosin, 

spiramycin (Ravindran, 2014). 

Penggunaan antibiotika yang tidak rasional akan 

menimbulkan dampak negatif, seperti terjadi kekebalan 

kuman terhadap beberapa antibiotika, meningkatnya efek 
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samping obat dan bahkan kematian (Refdanita, 2004). 

Residu pada bahan pangan akibat penggunaan antibiotik 

yang berbahaya mengakibatkan penggunaannya banyak 

dilarang di berbagai Negara (Dibner and Richards, 2005). 

Beberapa bahan alternatif pengganti antibiotik yaitu 

probiotik, prebiotik, asam-asam organik, protein 

antimikroba dan bahan-bahan dari tumbuhan (Ravindran, 

2014).  

 

2.3 Penampilan Produksi 

2.3.1 Konsumsi 

Konsumsi pakan adalah faktor utama yang 

berpengaruh kepada kesejahteraan, lingkungan, 

produktivitas dan kesehatan ayam petelur (Van der Heide, 

Huisman, Kanis, Osse, and Verstegen 1999). Konsumsi 

pakan diperoleh dari hasil pemberian pakan dikurangi sisa 

pakan yang diberikan (Scott, et al., 1992). 

Konsumsi harian ayam petelur berbeda tergantung 

berat metabolisnya (W0,75) (Adams, 2004). Jumlah 

konsumsi pakan harian tersebut dapat berubah-ubah demi 

memenuhi kebutuhan energi ayam, sehingga kebutuhan 

energi metabolis ini selalu dijadikan dasar dalam 

memprediksi konsumsi ayam petelur (Rose, 2005). Davies 

(1982) menyatakan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu bentuk fisik pakan, bobot badan, 

kecepatan pertumbuhan, kandungan nutrisi pakan dan 

lingkungan. Temperatur lingkungan yang tinggi konsumsi 

pakan menurun, sehingga apabila kandungan nurtisi kurang 
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mencukupi menyebabkan penurunan produksi telur 

(Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Manajemen pemeliharan juga dapat 

mempengaruhi konsumsi ayam petelur. Pencahayaan 1-

1,5 jam pada tengah malam dapat memacu peningkatan 

konsumsi (Anonymous, 2014). Penyajian pakan dalam 

bentuk pellet dapat meningkatkan konsumsi sekitar 5-8% 

dibanding penyajian pakan dalam bentuk tepung (Rose, 

2005). Penggunaan probiotik pada pakan dapat 

mengurangi mikroba merugikan, meningkatkan kecernaan 

mengefesienkan konsumsi dan meningkatkan nilai IOFC 

(Safingi, Mufti dan Iriyanti, 2013). 

 

2.3.2 Produksi Telur (HDP) 

HDP (hen day production) adalah salah satu 

parameter produksi yang didapat dari hasil jumlah telur 

pada hari itu dibagi dengan jumlah ayam pada hari yang 

sama dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Konsumsi dan 

kualitas pakan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi HDP. Hal ini dikarenakan sebagian nutrisi 

yang dicerna digunakan ayam untuk mendukung produksi 

telur (Wahju, 1997). Temperatur lingkungan yang tinggi 

dapat menyebabkan konsumsi ayam berkurang dan 

produksi telur turun (Adeyemo, et al., 2011). Bobot badan 

yang terlalu rendah pada awal bertelur dapat menyebabkan 

rendahnya produksi (ukuran telur dibawah normal dan 

penurunan puncak produksi) (Anonymous, 2014). 
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Jumlah produksi telur yang dihasilkan selama fase 

produksi sangat ditentukan oleh manajemen pemeliharaan 

pada fase starter dan grower khususnya imbangan nutrisi 

pakan yang diberikan (North and Bell, 1990). Tillman, 

Hartadi, Prawiro dan Lebdosoekodjo, (1986) menyatakan 

ayam petelur yang berproduksi tinggi dapat memproduksi 

rata-rata 250 butir telur per-ekor pertahun dan dapat 

mencapai sekitar 60 g.  

Beberapa jenis feed additive juga dapat 

meningkatkan produksi ayam petelur. Penggunaan asam 

askorbat sebagai acidifier pada pakan dapat meningkatkan 

HDP, egg mass, berat telur dan ketebalan cangkang 

(Adeyemo, et al., 2011). Penambahan ragi tape pada pakan 

dapat meningkatkan produksi ayam petelur strain 

lohmann (Warmadewi, dkk., 2009). Penambahan ragi tape 

dapat meningkatkan produksi telur, egg mass, ketebalan 

kerabang dan IOFC (El-Maksoud, et al., 2011). Standar 

HDP bisa dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Standar konsumsi, average hen day Production, 

egg mass dan FCR Strain Lohmann 

Umur 

(minggu) 

Konsumsi 

(g/ekor/hari) 

HDP 

(%) 

Egg 

mass (g) 

FCR 

37 117 91,9 58,9 2,08 

38 117 91,6 58,9 2,07 

39 117 91,3 59 2,07 

40 117 91 58,9 2,07 

41 117 90,7 58,9 2,06 

Sumber: Anonymous, 2007. 



22 
 

2.3.3 Egg mass 

 Egg mass merupakan hasil perkalian antara rata-

rata bobot telur dengan HDP, sehingga nilai egg mass 

bebanding lurus dengan bobot telur dan HDP, semakin 

besar bobot telur dan HDP semakin besar pula nilai egg 

mass. Wahju (1997) menyatakan bahwa faktor zat 

makanan terpenting yang mempengaruhi berat telur 

adalah protein, asam amino yang cukup dalam pakan,  

dan asam linoleat serta kandungan rasio Ca dan P.  

 Konsentrasi serum kalsium dan fosfor pada broiler 

dengan penggunaan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 

2% menghasilkan perbedaan yang sangat nyata (p<0,01) 

(Aluwong, et al, 2013). Ragi tape juga berperan menjaga 

rasio antara Ca dan P tersedia pada rasio yang relatif stabil 

yaitu 2:1. Hal ini dikarenakan jumlah P yang tersedia 

menentukan jumlah Ca yang dapat digunakan unggas. 

Penggunaan dari acidifier dapat meningkatkan 

kencernaan enzimatis substrat, sehingga menyebabkan 

penggunaan nutrisi untuk produksi juga meningkat. 

Penggunaan asam jeruk nipis sebagai acidifier dapat 

menurunkan pH dan meningkatkan aktivitas pencernaan 

enzimatis baik oleh enzim indogen maupun endogen untuk 

bereaksi dengan substrat sehingga memungkinkan terjadi 

peningkatan laju difusi zat pakan serta penyerapan oleh 

vili ileum, sehingga kecernaan substrat meningkat (Emma, 

dkk., 2013). 
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2.3.4 Konversi Pakan (FCR) 

FCR atau feed convertion ratio adalah nilai yang 

menyatakan kemampuan ternak dalam merubah pakan 

menjadi telur (Anggorodi, 1995). Nilai ini akan semakin 

baik apabila semakin rendah, karena pakan yang 

digunakan untuk memproduksi telur lebih efisien (Titus 

and Fritz, 1971). Nilai konversi pakan mempunyai 

keterkaitan dengan biaya produksi sehingga perlu untuk 

diperhatikan (Nesheim, Austic and Card, 1997). 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi FCR 

adalah suhu, manajemen pemeliharaan, kepadaan 

kandang, penyakit, air minum, pakan (Achmanu, 

Muharlien dan Salaby, 2011). Gillespie (1990), 

menambahkan FCR juga dipengaruhi oleh genetik dan 

bahan tambahan pakan yang digunakan. Sjofjan (2003), 

melaporkan ventilasi kandang, kadar ammonia dalam 

kandang, pertambahan bobot badan dan produksi telur 

juga mempengaruhi FCR.  

Penambahan ragi tape pada pakan juga dapat 

meningkatkan tinggi vilus dan mengurangi sel goblet 

sehingga meningkatkat efisiensi penggunaan ransum 

(Bradley, et al., l994). Abdelrahman (2013), melaporkan 

bahwa penambahan ragi tape pada pakan dapat 

menurunkan FCR dan menurunkan kadar kolesrterol 

darah. Penggunaan campuran acidifier dari asam laktat, 

format dan propionat pada pakan dapat menurunkan FCR 

(Hedayati, Manafi, Yari and Vafaei, 2013).  
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Berikut adalah rumus menghitung FCR menurut 

TriYuanta (2004):  

FCR =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛(𝑔)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 (𝑔)
 

 

2.3.5 IOFC 

IOFC (income over feed cost) diperoleh dari 

penerimaan total dikurangi dengan biaya pakan, dalam 

menghitung IOFC harus mengetahui harga telur, produksi 

telur, harga pakan perlakuan dan jumlah konsumsi pakan. 

Nilai IOFC merupakan pendapatan kotor karena biaya 

produksi yang dicantumkan hanya biaya pakan 

(Herwintono dan Kurniati, 2001). Variabel ini sangat 

bermanfaat untuk menganalisa biaya pakan, karena biaya 

pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha ternak 

hingga 60-80% dari total biaya. Nilai IOFC juga untuk 

mengetahui peningkatan tingkat produktifitas perlakuan 

dari segi ekonomi (Sagala, 2009). 

Penambahan probiotik pada pakan dapat 

mengurangi mikroba merugikan, meningkatkan kecernaan 

mengefesienkan konsumsi dan meningkatkan nilai IOFC 

(Safingi, dkk., 2013). Nilai FCR juga mempengaruhi nilai 

IOFC, semakin rendah nilai FCR maka nilai IOFC akan 

semakin tinggi (Cahyanti, 2008). Tingkat konsumsi dan 

harga pakan yang tinggi maka biaya pakan juga akan 

semakin tinggi (Triyastuti, 2005).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam 

petelur Surya Farm, Desa Blimbing, Kecamatan Gurah, 

Kabupaten Kediri. Pengambilan data dilaksanakan mulai 

tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 

2015. Analisis proksimat bahan pakan dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2.  Materi Penelitian 

3.2.1. Ayam Petelur 

 Ayam petelur yang digunakan yaitu strain Lohman 

umur 37-40 minggu sebanyak 150 ekor dengan koefisien 

keragaman HDP (9,14 ± 0,08%) dan egg mass (9,98 ± 5,43 

g), data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Ayam tersebut ditempatkan pada kandang sistem battery 

dan dibedakan menjadi 5 perlakuan dengan 5 ulangan. 

Setiap ulangan menggunakan 6 ekor ayam. 

3.2.2. Kandang   

 Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kandang sistem battery yang dibuat dari kayu 

dilengkapi dengan tempat pakan yang terbuat dari pipa 

paralon yang dibelah menjadi dua bagian. Ukuran 
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kandang 37 x 33 x 34 cm. Peralatan kandang yang 

digunakan adalah tempat pakan, tempat minum berbentuk 

nipple yang terhubung dengan drum air, lampu neon 

sebanyak 2 buah dalam kandang, termometer, hygrometer 

dan sapu. 

 

3.2.3. Tata Letak Kandang Penelitian 

Pengacakan perlakuan dilakukan dengan cara 

sistem lotere secara manual, sehingga setiap perlakuan 

memiliki peluang yang sama untuk diberi perlakuan 

tertentu. Denah pengacakan kandang pada saat penelitian 

dapat dilihat dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Tata Letak Kandang Selama Penelitian 

3.2.4. Pakan  

 Pakan yang digunakan adalah pakan basal yang 

terdiri dari jagung, bekatul dan konsentrat merk “C&Z”. 

Kandungan masing masing bahan pakan dapat dilihat pada 

Tabel 3.  
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Tabel 3. Kandungan masing masing bahan pakan 

Zat makanan 
Bahan Pakan 

Jagung(a) Bekatul(a) Konsentrat(b) 

Energi 

Metabolis 

(EM, 

kkal/kg)  

3350 3090 1920,2 

Protein Kasar 

(PK) (%)  

8,5 12,2 35,1 

Lemak Kasar 

(LK) (%)  

3,8 11 3,74 

Serat Kasar 

(SK) (%)  

2,2 4,1 3,47 

Kalsium (Ca) 

(%)  

0,02 0,05 10,87 

Fosfor (P) 

(%)  

0,08 0,14 1,182 

Sumber : a) NRC (1994) 

   b) Label Konsentrat C&Z (2014). 

 

 Acidifier yang dipakai adalah produk komersial 

bermerk “Kemira” dengan komposisi asam format 55,1%, 

asam propionat 14,6%, asam sitrat 18,3% dan sisanya 

adalah garam-garam kalsium. Ragi tape yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah merk “NKL Solo” yang dibeli 

di kota Malang. Ragi tape merk NKL solo mengandung 

mikroba jenis kapang 1,4 x 107 CFU/gram, khamir 2,3 x 

107 CFU/gram dan bakteri 2,3 x 107 CFU/gram (Hasanah, 

2007). Pakan diberikan secara restricted feeding 120 g 
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dalam sehari, yaitu pada pagi hari pukul 07.00 WIB dan 

sore hari pukul 15.00 WIB. Pemberian pakan pagi hari 

sebanyak 60 % dari pakan yang diberikan, sedangkan 

pemberian pakan sore hari sebanyak 40 % dari pakan yang 

diberikan. Susunan pakan basal dan kandungan zat pakan 

dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Susunan pakan basal dan kandungan zat makanan 

Bahan Pakan Komposisi  

Jagung (%) 51,7 

Bekatul (%) 15 

Konsentrat (%) 33,3 

Kandungan Zat Makanan(a)  

Bahan Kering (%) 89,62 

Energi Metabolisme (EM, 

kkal/kg) 

2881,99(b) 

Protein Kasar (%) 17,94 

Lemak Kasar (%) 4,74 

Serat Kasar (%) 5,24 

Abu (%) 11,23  

Keterangan : a) Hasil perhitungan analisa proksimat berdasarkan 

100% bahan kering (2014) 

  b) Hasil Perhitungan Konversi 70% Gross Energi  

(Schaible, 1979). 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 
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ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 6 ekor ayam. 

Perlakuan yang diberikan adalah: 

P0 = pakan basal + tanpa aditif pakan (kontrol) 

P1 = pakan basal + Tetracycline 50 mg/ekor 

P2 = pakan basal + acidifier 0,4 % 

P3 = pakan basal + ragi tape 0,2 % 

P4 = pakan basal + ragi tape 0,1% + acidifier 0,2%  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diteliti yaitu  

a. Konsumsi pakan dihitung setiap hari 

dengan rumus sebagai berikut. 

Konsumsi = pemberian (g) – sisa (g) 

(Scott et al., 1992). 

b. Produksi telur harian / HDP dihitung 

setiap hari dengan rumus sebagai berikut  

HDP =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑦𝑎𝑚
𝑋100%  

(Scott et al., 1992). 

c. Egg mass dihitung setiap hari dengan 

rumus sebagai berikut 

egg mass = rata − rata bobot telur (𝑔) 𝑋 HDP  

  (Lesson et al., 2001). 

d. Konversi pakan dihitung setiap hari dengan 

rumus sebagai berikut 

FCR =
jumlah konsumsi pakan(g)

produksi telur (g)
𝑋100%  

(TriYuanta, 2004). 
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e. Income over feed cost dihitung setiap hari 

dengan rumus sebagai berikut 

Penerimaan  = jumlah berat telur (kg) x harga telur  

Biaya pakan = konsumsi pakan (kg) x harga pakan  

IOFC            = penerimaan – biaya pakan 

 

3.4 Analisis Hasil Kegiatan 

              Data yang diperoleh ditabulasi dengan 

menggunakan program excel. Data tersebut diolah dengan 

analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap. 

Data yang berbeda nyata dilakukan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

 

3.3 Batasan Istilah 

1. Ad libitum adalah metode pemberian pakan 

dimana pakan selalu tersedia di tempat pakan 

dan terukur. 

2. Penampilan produksi adalah konsumsi, 

produksi telur harian, egg mass, FCR dan 

income over feed cost. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil rata-rata perlakuan penggunaan acidifier dan 

ragi tape dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 

petelur meliputi konsumsi pakan, produksi telur (HDP), 

egg mass, konversi pakan (FCR) dan IOFC ditampilkan 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruh penambahan acidifier dan ragi tape 

terhadap konsumsi pakan (g/ekor/hari), HDP (%), 

egg mass (g), FCR dan IOFC (Rp/ekor/hari) 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Konsumsi  114,3±2,5 113,3±3,3 114,6±2,9 111,8±7,7 114,9±2,4 

HDP  90,7±5,0 89,1±7,3 93,2±2,5 87,0±5,3 94,1±3,1 

Egg mass  55,3±2,4ab 54,5±4,8a 59,1±1,8b 54,1±4,4a 59,2±1b 

FCR 2,10±0,07 2,13±0,18 1,97±0,09 2,11±0,12 1,97±0,04 

IOFC  306,1±27AB 244,1±60A 340,1±30B 273,6±41AB 336,9±12B 

Keterangan: Superskrip huruf besar dan kecil yang berbeda pada baris 

yang sama  menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) dan sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

 Pengaruh penambahan acidifier dan ragi tape 

terhadap konsumsi pakan ditampilkan pada Tabel 5. 

Rataan hasil perlakuan terhadap dari yang terbesar secara 

berurutan adalah P4 (114,95 ± 3,61), P2 (114,58 ± 4,36), 

P0 (114,27 ± 3,37), P1 (113,30 ± 4,07) dan P3 (111,85 ± 

8,48 g/ekor/hari). Pengaruh perlakuan lebih lanjut 
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dilakukan analisis statistik yang ditampilkan pada 

Lampiran 3.  

Hasil analisis statistik Lampiran 3 menunjukkan 

bahwa penambahan acidifier dan ragi tape pada pakan 

ayam petelur berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan. Hal ini mungkin dikarenakan kandungan 

energi dalam pakan relatif sama diduga juga sebagai 

penyebab hasil tersebut, selain itu acidifier dan ragi tape 

merupakan aditif pakan yang bersifat non nutritive, 

sehingga tidak mempengaruhi kandungan energi dalam 

pakan. Rose (2005) menyatakan bahwa kebutuhan energi 

metabolis  selalu dijadikan dasar dalam memprediksi 

konsumsi ayam petelur. Hal ini dikarenakan jumlah pakan 

yang dikonsumsi unggas berhubungan dengan kandungan 

energi dalam pakan. Apabila kandungan energi dalam 

pakan tinggi, dapat menyebabkan konsumsi pakan 

menurun, dan sebaliknya apabila kandungan energi dalam 

pakan rendah maka konsumsi pakan akan meningkat 

(Scott, et al., 1992). Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Abdelrahman (2013) yang menyatakan bahwa pemberian 

ragi pada broiler sebanyak 0,2% dan 0,3% tidak 

berpengaruh (P>0.05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini 

juga sama dengan El-Maksoud, et al. (2011) yang 

menyatakan bahwa penggunaan ragi tape pada ayam 

petelur umur 32 minggu dengan penggunaan sebanyak 

0,25% tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap 

konsumsi pakan.  
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Safingi, dkk. (2013) menyatakan bahwa probiotik 

tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap 

asupan nutrisi, selain itu ragi tape bukanlah sumber nutrisi 

sehingga keberadaannya tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap peningkatan konsumsi nutrisi. Hal 

yang serupa juga dilaporkan oleh Martinez, Contreras and 

Gonzales (2010) yang menyatakan bahwa penambahan  

Saccharomyces cerevisiae  dengan dosis 500 ppm pada 

ayam petelur umur 45 minggu sebanyak 216 ayam tidak 

berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap konsumsi pakan. 

Hal ini juga tidak berbeda dengan Hassanein, et al. (2010) 

yang menyatakan bahwa konsumsi kelompok yang diberi 

perlakuan ragi tape 0,4; 0,8; 1,2 dan 1,6% pada ayam 

berumur 70-79 minggu tidak berbeda nyata (P>0.05) 

dengan kontrol.  

Pengaruh perlakuan yang tidak nyata (P>0.05) 

berbeda dengan Adeyemo, et al.  (2011) yang menyatakan 

bahwa penggunaan asam askorbat 300 ppm dapat 

meningkatkan konsumsi pakan secara signifikan (P<0.05). 

Hasil penelitian yang serupa juga dilaporkan oleh Abdel-

Fattah, El-Sanhoury, El-Mednay and Abdel-Azeem 

(2008) bahwa pemberian asam sitrat dan asam laktat dapat 

menurunkan konsumsi (P<0,01). Perbedaan ini mungkin 

disebabkan karena perbedaan jenis acidifier yang 

digunakan. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis acidifier 

dan konsentrasi akan memberikan pengaruh yang berbeda 

pula terhadap konsumsi. Hasil  penelitian yang berbeda 

juga dilaporkan oleh Bonsu, Donkoh, Osei, Okai and Baah 



34 
 

(2014) yang menyatakan bahwa penggunaan direct-fed 

microbial yang mengandung Saccharomyces cerevisiae  

dengan dosis 1,5 mg/kg pakan pada ayam sebanyak 300 

ekor umur 22 minggu berpengaruh nyata (P<0.05) 

terhadap penurunan konsumsi. Perbedaan ini mungkin 

disebabkan perbedaan jumlah dan jenis mikroba yang 

digunakan. Penelitian Bonsu, et al. (2014) menggunakan 

kombinasi Lactobacilli (1×108 cfu/g), Bacillus (1×1012 

cfu/g) dan Saccharomyces cerevisiae (yeast, 1×105 cfu/g), 

apabila diamati Saccharomyces cerevisiae mempunyai 

konsentrasi yang paling rendah dibandingkan mikroba 

yang lain, sehingga pengaruh yang nyata tersebut mungkin 

lebih dipengaruhi oleh keberadaan mikroba lain dalam 

jumlah yang lebih besar. 

Perlakuan P3 mempunyai cenderung memiliki 

konsumsi yang paling rendah dari pada perlakuan yang 

lain, yaitu 111,85 ± 8,48 g/ekor/hari. Pengaruh perlakuan 

yang tidak nyata (P>0.05) mungkin disebabkan karena 

meskipun ragi tape tidak meningkatkan jumlah nutrisi 

yang ada pada saluran pencernaan namun menjadikan 

penyerapan nutrisi lebih efisien, sehingga meskipun 

konsumsinya rendah, tetapi dapat memenuhi kebutuhan 

ayam tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Adebiyi, et 

al. (2012) yang melaporkan bahwa penggunaan ragi tape 

pada pakan broiler 1,5 g/kg dapat meningkatkan tinggi vili 

secara nyata (P<0,05) dan fungsi penyerapan nutrisi oleh 

vili usus. 
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day 

Production (HDP) 

 Pengaruh penambahan acidifier dan ragi tape 

terhadap HDP ditampilkan pada Tabel 5. Rataan hasil 

perlakuan terhadap dari yang terbesar secara berurutan 

adalah P4 (94,05 ± 10,59), P2 (93,21 ± 10,37), P0 (90,71 

± 11,36), P1 (89,05 ± 12,92) dan P3 (87,02 ± 12,01%). 

Pengaruh perlakuan lebih lanjut dilakukan analisis 

statistik yang ditampilkan pada Lampiran 4.  

 Hasil analisis statistik Lampiran 4. menunjukkan 

bahwa penambahan acidifier dan ragi tape pada pakan 

ayam petelur berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

HDP. Hal ini mungkin dikarenakan kandungan khamir 

dalam ragi yang sama dengan kandungan bakterinya, yaitu 

2,3 x 107 CFU/gram, sehingga dapat menimbulkan 

persaingan antar mikroba yang menyebabkan kinerja ragi 

kurang optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Bonsu, et 

al. (2014) yang menyatakan bahwa penggunaan 

Saccharomyces cerevisiae dengan dosis 1,5 mg/kg pakan 

pada ayam sebanyak 300 ekor umur 22 minggu tidak 

berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap HDP, yaitu 70,5% 

pada kontrol dan 71,8% pada perlakuan. Martinez, et al. 

(2010) menyatakan bahwa penambahan Saccharomyces 

cerevisiae pada layer tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi telur, yaitu 92,9% pada kontrol dan 96,27% pada 

perlakuan ragi tape 500 ppm. Sacakli, et al. (2013) 

menyatakan bahwa penggunaan Saccharomyces 

cereviciae 1, 3, 5%  menghasilkan perbedaan yang tidak 
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nyata (P>0,05) terhadap HDP, yaitu 96,37% pada kontrol 

dan berturut-turut pada perlakuan Saccharomyces 

cereviciae 1, 3 dan 5% adalah 97,00, 95,95 dan 94,12%. 

Dijazi dan Pirmohammadi (2009) menyatakan bahwa 

penggunaan Saccharomyces cerevisiae 0,2, 0,3 dan 0,4% 

tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap HDP. 

Hassanein, et al. (2010) menyatakan bahwa HDP ayam 

petelur yang diberi perlakuan ragi tape 0,4% (83,4%) dan 

0,8% (80,6%), hal ini lebih tinggi dari pada kontrol (74%). 

 Hasil penelitian yang berbeda dilaporkan oleh 

Warmadewi, dkk. (2009) bahwa penambahan ragi tape 

sebanyak 0,1%  dalam pakan basal secara nyata (P<0,05) 

meningkatkan HDP, yaitu 6,68% lebih tinggi daripada 

kontrol. Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan umur 

ayam perlakuan. Penelitian Warmadewi, dkk. (2009) 

menggunakan ayam umur 32 minggu, sedangkan 

penelitian ini menggunakan ayam umur 37 minggu, 

sehingga ayam dari penelitian Warmadewi, dkk. (2009) 

lebih baik dalam merespon aditif pakan. Perbedaan hasil 

juga dilaporkan oleh El-Maksoud, et al. (2011) bahwa 

ayam yang diberi ragi tape 250 mg/kg menunjukkan 

peningkatan yang signifikan (P<0.01) terhadap HDP. Hal 

ini mungkin selain disebabkan persentase penggunaan 

yang berbeda, umur ayam yang dipakai juga berbeda. El-

Maksoud, et al. (2011) menggunakan ayam umur 32 

minggu seperti halnya Warmadewi, dkk. (2009). 

Kandungan mikroba yang terdapat pada tubuh ternak terus 

berubah sesuai dengan pertambahan umur, respon 
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probiotik akan lebih baik pada ternak yang masih muda 

(Kompiang, 2009). 

 P4 memiliki rataan HDP yang cenderung lebih 

tinggi dari pada yang lain yaitu 94,05 ± 10,59%. Hal ini 

mungkin disebabkan pengaruh penggunaan acidifier pada 

kedua perlakuan tersebut yang dapat mengurangi 

pengaruh temperatur lingkungan yang tinggi. Temperatur 

lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan konsumsi 

ayam berkurang dan produksi telur turun (Adeyemo, et al., 

2011). Data suhu kandang salama penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 1. Pada pagi rata-rata suhu di dalam 

kandang saat pagi hari adalah 24,78 0C, sedangkan suhu 

saat sore hari adalah 28,28 0C. Suhu tersebut lebih tinggi 

dari pada suhu optimal untuk ayam fase layer yaitu 18 0C 

sampai 24 0C. Pengaruh dari suhu yang tinggi tersebut 

adalah menurunnya konsumsi pakan 1,6% tiap 1 0C antara 

25 – 30 0C, selain itu juga terjadi penurunan bobot telur 

sebesar 0,4 % tiap 1 0C antara 23 – 27 0C. Heat stress juga 

dapat memicu panting, penurunan kadar CO2 di dalam 

darah dan menyebabkan respiratory alkalosis 

(Anonymous, 2014). Nilai HDP yang tinggi pada P4 

(94,05 ± 10,59) diduga juga dipengaruhi oleh penambahan 

acidifier yang dapat menurunkan pengaruh buruk dari heat 

stress tersebut, karena acidifier dapat membantu merubah 

keseimbangan asam-basa di dalam darah (Youssef, et al., 

2013). 

 Penggunaan acidifier yang dapat meningkatkan 

penggunaan nutrisi pakan diduga juga sebagai penyebab 
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peningkatan nilai rataan HDP pada P4. Hal ini sudah 

dibuktikan oleh Hedayati, et al. (2013) bahwa penggunaan 

acidifier pada broiler berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap penurunan FCR, yaitu 1,889 pada kontrol dan 

1,749 pada pemberian acidifier sebanyak 0,1%. 

Pernyataan yang serupa juga dibuktikan oleh Ogunwole, 

et al. (2011) bahwa acidifier dapat menurunkan FCR 

secara nyata (P<0,05), yaitu 3,71 pada pakan perlakuan 

acidifier dan 3,83 pada kontrol.  

  

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass 

Pengaruh penambahan acidifier dan ragi tape 

terhadap egg mass ditampilkan pada Tabel 5. Rataan hasil 

perlakuan terhadap dari yang terbesar secara berurutan 

adalah P4 (59,23 ± 6,53), P2 (59,11 ± 6,64), P0 (55,33 ± 

6,67), P1 (54,51 ± 8,09) dan P3 (54,05 ± 7,79 g). Pengaruh 

perlakuan lebih lanjut dilakukan analisis statistik yang 

ditampilkan pada Lampiran 5.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 5.) menunjukkan 

bahwa penambahan acidifier dan ragi tape pada pakan 

ayam petelur berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap egg 

mas. Hal ini mungkin dikarenakan penggunaan ragi dapat 

memperbaiki kondisi keseimbangan mikroflora usus. 

Aluwong, et al. (2013) melaporkan bahwa keseimbangan 

mikroflora membantu unggas mencapai potensial 

genetiknya. Adebiyi, et al. (2012) menyatakan bahwa 

komponen dari dinding sel ragi tape menyediakan fungsi 

perlindungan untuk mukosa usus dengan mencegah 
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bakteri petogen menempel pada vili. Hal ini telah 

dibuktikan oleh Cengiz, et al. (2012) bahwa penggunaan 

kombinasi dari beberapa asam organik sebagai acidifier 

(asam sorbet, ammonium format, asam askorbat, asam 

sitrat, propanediol, silicon oksida) pada broiler telah 

menurunkan jumlah dari Enterobacteriaceae pada gizzard 

dan meningkatkan jumlah dari Lactobacillus pada usus 

halus, sehingga semakin sedikit mikroba patogen yang 

terdapat pada usus, maka kompetisi penyerapan nutrisi 

antara inang dengan mikroba patogen semakin kecil dan 

meningkatnya penggunaan nutrisi. 

Hal ini sependapat dengan El-Maksoud (2011) 

bahwa suplementasi ragi tape 250 mg/kg pakan 

menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0.01) terhadap egg 

mass. Warmadewi, et al. (2009) menyatakan bahwa 

suplementasi ragi tape  sebanyak 0,1% pada ayam umur 

32 minggu dalam pakan basal  dapat meningkatkan total 

bobot telur. Yalcin, et al. (2008) melaporkan bahwa 

penggunaan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 2%  pada 

ayam umur 21 minggu dengan perlakuan selama 16 

minggu menghasilkan perbedaan yang nyata (P<0,01) 

terhadap bobot telur. Hasil penelitian yang sama 

dilaporkan oleh Hassanein, et al. (2010) bahwa egg mass 

merupakan refleksi dari produksi telur yang meningkat 

dari 46,7 (kontrol) menjadi 51 dan 50,2 dengan 

penambahan 0,4 dan 0,8% ragi tape, sedangkan 

penggunaan ragi tape pada dosis yang tinggi (1,2 dan 

1,6%) dapat menurunkan egg mass menjadi 48,3 dan 46,1 
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g. Hal yang serupa juga dilaporkan oleh Bonsu, et al. 

(2014) bahwa penggunaan ragi tape pada ayam petelur 

menghasilkan bobot telur yang paling berat dibandingkan 

dengan kontrol, yaitu 47,6 g dengan perlakuan ragi tape 

dan 43,7 g pada kontrol. 

Wahju (1997) menyatakan bahwa faktor zat 

makanan terpenting yang mempengaruhi berat telur 

adalah protein, asam amino yang cukup dalam pakan, dan 

asam linoleat serta kandungan rasio Ca dan P. Penggunaan 

kombinasi acidifier 0,2% dan ragi tape 0,1% pada 

perlakuan 4 menghasilkan nilai egg mass tertinggi tetapi 

tidak berbeda nyata terhadap P2 hal ini mungkin 

dikarenakan terjadi peningkatan penggunaan Ca dan P 

yang merupakan makro mineral yang penting untuk 

pembentukan telur. Youssef, et al. (2013) menyatakan 

bahwa penggunaan sodium format 0,2% dapat menaikkan 

bobot cangkang telur secara signifikan dikarenakan 

peningkatan penggunaan kalsium dan fosfor. Abdel-

Fattah, et al. (2008) menyatakan bahwa pemberian asam 

organik pada starter dapat meningkatkan secara signifikan 

(P>0,05) konsentrasi Ca dan P di dalam darah 

dibandingkan dengan yang tidak diberi asam organik. Hal 

ini disebabkan terjadi penurunan pH pada saluran 

pencernaan yang mengakibatkan peningkatan penyerapan 

mineral ke dalam aliran darah. Penggunaan 

Saccharomyces cerevisiae sebanyak 2% menghasilkan 

perbedaan yang nyata (P<0,01) terhadap konsentrasi 

serum kalsium dan fosfor pada broiler. Ragi tape juga 
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berperan menjaga rasio antara Ca dan P tersedia pada rasio 

yang relatif stabil yaitu 2:1. Hal ini dikarenakan jumlah Ca 

yang digunakan unggas tergantung dari jumlah P yang 

tersedia. 

Kemungkinan lain meningkatnya egg mass pada 

P4 adalah peningkatan kecernaan enzimatis substrat 

karena pengaruh dari acidifier. Emma, et al. (2013) 

menyatakan bahwa Penggunaan asam jeruk nipis sebagai 

acidifier dapat menurunkan pH dan meningkatkan 

aktivitas pencernaan enzimatis baik oleh enzim eksogen 

maupun endogen untuk bereaksi dengan substrat sehingga 

memungkinkan terjadi peningkatan laju difusi zat pakan 

serta penyerapan oleh vili ileum, sehingga kecernaan 

substrat meningkat. Hal ini menyebabkan penggunaan 

nutrisi untuk produksi juga meningkat. 

Kondisi vili yang tinggi pada P4 merupakan 

kemungkinan penyebab tingginya egg mass pada 

perlakuan 4. Hal ini dikarenakan kondisi vili merupakan 

ukuran pendukung penggunaan dari nutrisi pada fisiologi 

saluran pencernaan (Hasyemi, Zulkifli, Davoodi, Bejo and 

Loh, 2014). Houshmand, et al. (2012) melaporkan bahwa 

vili yang lebih panjang dapat dijadikan indikator aktifnya 

fungsi dari vili usus. Vili yang panjang mengindikasikan 

semakin matangnya epithelia dan meningkatnya fungsi 

penyerapan nutrisi karena meningkatnya area penyerapan 

pada vili, sehingga terdapat hubungan berbanding lurus 

antara penampilan ayam petelur dengan tinggi vili usus, 

semakin tinggi vili semakin tinggi tingkat penyerapan 
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nutrisi. Hal ini telah dibuktikan oleh Adebiyi, et al. (2012) 

bahwa penambahan ragi tape pada pakan broiler 1,5 g/kg 

dapat meningkatkan tinggi vili secara nyata (P<0,05), 

yaitu 491,36 µm pada kontrol dan 566,60 µm pada 

perlakuan dan dapat meningkatkan fungsi penyerapan 

nutrisi oleh vili usus. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

(FCR) 

Pengaruh penambahan acidifier dan ragi tape 

terhadap FCR ditampilkan pada Tabel 5. Rataan hasil 

perlakuan terhadap dari yang terendah secara berurutan 

adalah P4 (1,97 ± 0,27), P2 (1,97 ± 0,30), P0 (2,10 ± 0,29), 

P3 (2,11 ± 0,31) dan P1 (2,13 ± 0,38). Pengaruh perlakuan 

lebih lanjut dilakukan analisis statistik yang ditampilkan 

pada Lampiran 6.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 6.) menunjukkan 

bahwa penambahan acidifier dan ragi tape pada pakan 

ayam petelur berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

FCR. Hal ini dikarenakan konsumsi tiap perlakuan juga 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Martinez, et al. (2010) 

menyatakan bahwa penambahan  Saccharomyces 

cerevisiae sebanyak 500 ppm pada  layer tidak 

berpengaruh nyata terhadap FCR, yaitu 2,03 pada pakan 

perlakuan dan 2,08 pada kontrol. Hassanein, et al. (2010) 

menyatakan bahwa FCR dari ayam yang diberi pakan ragi 

tape 0.4% (2.08) dan 0.8% (2.07) hal ini lebih rendah dari 

pada kontrol (2.22). 



43 
 

Hasil penelitian yang berbeda dilaporkan oleh 

Hedayati, et al. (2013) bahwa penggunaan kombinasi 

acidifier (asam laktat, asam format dan asam propionat) 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap penurunan FCR 

pada broiler, yaitu 1,889 pada kontrol dan 1,749 pada 

perlakuan acidifier 0,1%. Perbedaan ini mungkin 

disebabkan oleh persentase kombinasi acidifier. Penelitian 

Hedayati, et al. (2013) menggunakan acidifier “Totacid” 

yang mengandung asam sitrat, asam asetat, asam 

propionat, asam laktat dan MOS), sedangkan penelitian 

kami menggunakan acidifier bermerk “Kemira” dengan 

komposisi asam format 55,1%, asam propionat 14,6%, 

asam sitrat 18,3% dan sisanya adalah garam-garam 

kalsium. Perbedaan acidifier dan konsentrasinya dapat 

menghasilkan pengaruh hasil yang berbeda pula. Hal yang 

serupa juga dilaporkan oleh Ogunwole, et al. (2011) 

bahwa penggunaan acidifier (Biotromic SE) berpengaruh 

nyata (P<0.05) terhadap FCR, yaitu 3,71 pada pakan 

perlakuan acidifier dan 3,83 pada kontrol. Ketidak 

konsistensi hasil terhadap pengaruh acidifier dikarenakan 

kapasitas buffer dari pakan, keberadaan dari senyawa 

antimikroba, komposisi pakan, lingkungan penelitian, tipe 

asam dan konsentrasi asam merupakan faktor-faktor yang 

ikut bertanggung jawab atas ketidak konsistensian hasil 

penggunaan acidifier (Houshmand, et al., 2012). 

Perbedaan berikutnya dilaporkan oleh Aluwong, et 

al. (2013) yang menyatakan bahwa penggunaan 

Saccharomyces cerevisiae sebanyak 2% pada 200  broiler 
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menghasilkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap 

FCR, yaitu 1,18 pada pakan perlakuan dan 1,21 pada 

kontrol. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan 

perbedaan persentase penggunaan yang tinggi, yaitu 2% 

pada penelitian Aluwong, et al. (2013) dan 0,1% pada 

penelitian kami. Sianturi (2006) menyatakan bahwa 

penambahan pakan tikus (Rattus norvegicus) dengan ragi 

tape 1,5% menghasilkan rasio konversi pakan yang lebih 

rendah (P<0,05) dibandingkan dengan pakan kontrol, 

yaitu 3,4 pada pada kontrol dan 2,71 pada perlakuan ragi 

tape 1,5%. Hal ini mungkin juga disebabkan perbedaan 

persentase perlakuan ragi tape, yaitu 0,1 pada perlakuan 

kami dan 1,5% pada penelitian Sianturi (2006). 

 Berdasarkan rataan, P4 dan P2 cenderung 

mempunyai FCR paling rendah. Hal ini diduga karena 

penggunaan acidifier dapat menurunkan pH saluran 

pencernaan, sehingga dapat menghambat perkembangan 

bakteri patogen. Acidifier yang ditambahkan ke dalam 

pakan unggas dan hewan monogastrik juga berpotensi 

membantu meningkatkan kinerja pertumbuhan dengan 

meningkatkan proses pencernaan melalui beberapa 

mekanisme seperti: pengurangan pH dan kapasitas buffer 

pakan, mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan, 

menghambat pertumbuhan mikroba patogen misalnya, E. 

coli, Salmonella dan Clostridia (Hasyemi, et al.,  2014). 

Hal ini telah dibuktikan oleh Yakhkeshi, et al. (2014) 

menyatakan bahwa proliferasi mikroba yang lebih rendah 

yang dihasilkan oleh asam organik dalam saluran 
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pencernaan, mengurangi persaingan mikroflora dengan 

inang untuk nutrisi, meningkatkan pencernaan nutrisi, 

penyerapan dan mengurangi kerugian endogen. Sumber 

dan tingkat asam organik sangat penting dalam kaitannya 

dengan hasil cerna yang diperoleh. 

Mekanisme penghambatan bakteri patogen dengan 

cara acidifier bertindak sebagai promotor kinerja dengan 

menurunkan pH usus (terutama pada usus bagian atas), 

mengurangi proliferasi potensi mikroorganisme yang 

tidak menguntungkan. Bentuk terurai asam organik 

menembus membran lipid dari sel bakteri dan terdisosiasi 

menjadi anion dan proton, setelah memasuki pH netral 

atau sel-sel sitoplasma, asam organik menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan mengganggu fosforilasi 

oksidatif dan menghambat adenosine tri-fosfat dalam 

interaksi fosfat organik (Hedayati, 2013). Youssef, et al. 

(2013) menyatakan bahwa kadar pH pada pada saluran 

pencernaan adalah faktor khusus yang mempengaruhi 

populasi mikroba dan juga berpengaruh terhadap 

penyerapan nutrisi dan kecernaan. Mikroba patogen lebih 

suka tumbuh pada pH mendekati 7 dan sebaliknya, 

mikroba menguntungkan tumbuh pada pH asam (5,8-6,2). 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed 

Cost (IOFC) 

 Pengaruh penambahan acidifier dan ragi tape 

terhadap IOFC ditampilkan pada Tabel 5. Rataan hasil 

perlakuan terhadap dari yang tertinggi secara berurutan 
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adalah P2 (340,05 ± 94,67), P4 (336,85 ± 93,30), P0 

(306,09 ± 94,02), P3 (273,63 ± 101,01) dan P1 (244,09 ± 

110,87 Rp/ekor/hari). Pengaruh perlakuan lebih lanjut 

dilakukan analisis statistik yang ditampilkan pada 

Lampiran 7. 

Hasil analisis statistik (Lampiran 7.) menunjukkan 

bahwa penambahan acidifier dan ragi tape pada pakan 

ayam petelur berpengaruh sangat nyata (P>0,01) terhadap 

IOFC. Hal ini dikarenakan penggunaan ragi tape dan 

acidifier dapat meningkatkan penggunaan nutrisi pakan 

sehingga lebih efisien. Hal ini didukung oleh nilai FCR 

pada P4 (1,97 ± 0,27) yang lebih rendah dibandingkan 

dengan P0 (2,10 ± 0,29). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Abdel-Fattah, et al. (2008) yang menyatakan bahwa 

penggunaan asam sitrat pada level 1,5 dan 3% dapat 

meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini berbeda dengan 

pendapat Safingi, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa 

penggunaan probiotik  berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 

terhadap IOFC ayam Arab, yaitu Rp 16.198,12 ± 

13.421,12 pada kontrol dan Rp 18.648,58 ± 7.900,79. 

Keuntungan yang tinggi  pada P4 dan P2 diduga 

disebabkan konversi pakan yang lebih baik yang 

dihasilkan dari pemanfaatan pakan yang efisien dan juga 

berat telur yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari FCR P2 

(1,97 ± 0,30) dan FCR P4 (1,97 ± 0,27) yang relatif sama, 

sehingga FCR merupakan salah satu faktor yang berperan 

penting dalam IOFC. Hal ini diduga karena penggunaan 

acidifier sebagai feed additive berpotensi membantu 
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meningkatkan kinerja pertumbuhan dengan meningkatkan 

proses pencernaan melalui beberapa mekanisme seperti: 

menurunkan pH dan kapasitas buffer pakan, mendukung 

pertumbuhan bakteri menguntungkan, menghambat 

pertumbuhan mikroba patogen misalnya, E. coli, 

Salmonella dan Clostridia (Hasyemi, et al., 2014). 

Harga dari feed additive (Lampiran 7.) juga 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam IOFC. 

Hal ini bisa dilihat dari egg mass P2 (59,11 ± 6,64) dan P4 

(59,23 ± 6,53) yang relatif sama. Konsumsi pakan dari P2 

(114,58 ± 4,36) dan P4 (114,95 ± 3,61) juga relatif sama, 

akan tetapi harga dari feed additive pada P2 (Rp 

18/ekor/hari) yang lebih ekonomis dari pada P4 (Rp 

21/ekor/hari) membuat IOFC dari P2 lebih tinggi dari P4 

meskipun tidak berbeda nyata dengan P4, P0 dan P3. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan kombinasi ragi tape dan acidifier 

dalam pakan dapat meningkatkan penampilan produksi 

ayam petelur yang meliputi konsumsi, HDP, egg mass, 

FCR dan IOFC, serta dapat menggantikan antibiotik 

sebagai feed additive. Penggunaan terbaik terdapat pada 

P2 dengan perlakuan acidifier 0,4 %. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan penelitian 

lebih lanjut dengan menggunakan acidifier dan ragi tape 

dengan dosis dan jenis asam organik yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data suhu dan kelembaban kandang selama 

penelitian 

Hari Tanggal 

Suhu (oC) Kelembaban (%) 

Pagi 

(07.00 

WIB) 

Sore 

(16.00 

WIB) 

Pagi 

(07.00 

WIB) 

Sore 

(16.00 

WIB) 

Jumat 20/03/15 25,8 20,6 74 68 

Sabtu 21/03/15 25,7 27,8 69 40 

Minggu 22/03/15 24,3 29,3 78 48 

Senin 23/03/15 23,3 29,6 81 35 

Selasa 24/03/15 24,5 29 78 31 

Rabu 25/03/15 24,5 26,9 75 42 

Kamis 26/03/15 25,8 27,9 69 36 

Jumat 27/03/15 24,8 28 78 36 

Sabtu 28/03/15 24,6 28,6 80 39 

Minggu 29/03/15 24,2 31,5 80 20 

Senin 30/03/15 25,1 26,9 79 47 

Selasa 31/03/15 24,8 29,4 82 54 

Rabu 1/04/15 25,5 28,5 79 41 

Kamis 2/04/15 25,8 29,4 83 41 

Jumat 3/04/15 25,5 25,5 82 72 

Sabtu 4/04/15 24 30,3 87 40 

Minggu 5/04/15 24,2 31,9 84 32 

Senin 6/04/15 26,3 23,5 81 70 

Selasa 7/04/15 26 23,5 80 70 

Rabu 8/04/15 23 31,6 89 32 

Kamis 9/04/15 25,8 29 79 49 

Jumat 10/04/15 24,6 27,6 86 66 
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Lanjutan Lampiran 1. 

 

Sabtu 11/04/15 24,8 27,6 87 66 

Minggu 12/04/15 23,8 25,1 89 67 

Senin 13/04/15 23,2 25,1 89 67 

Selasa 14/04/15 24 30 87 41 

Rabu 15/04/15 24,5 31,3 81 35 

Kamis 16/04/15 24,3 30 81 41 

Jumat 17/04/15 25,8 26,4 80 68 

Sabtu 18/04/15 23,3 31 87 37 

Minggu 19/04/15 24,6 31 84 37 

Senin 20/04/15 24,5 30 85 39 

Selasa 21/04/15 24,8 28,1 85 55 

Rabu 22/04/15 26,7 29,6 77 40 

Jumlah 842,4 961,5 2765 1602 

Rata-rata 24,77647 28,27941 81,32353 47,11765 

Standar Deviasi 0,928361 2,587707 5,061564 14,36908 
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Lampiran 2. Koefisien keragaman HDP (%) dan egg 

                      mass sebelum penelitian 
P

er
la

k
u

an
 

U
la

n
g

an
 

Tanggal 
HDP (%) Egg Mass 

Produksi Telur 

(Butir) 

15 16 17 

Ju
m

la
h

  

U
la

n
g

an
 

R
at

aa
n

 

U
la

n
g

an
 

R
at

aa
n

 

P0 

U1 6 5 5 16 88,89   53,11   

U2 5 5 5 15 83,33  48,11  

U3 5 5 6 16 88,89 85,56 54,67 51,31 

U4 5 5 5 15 83,33  48,56  

U5 5 5 5 15 83,33   52,11   

P1 

U1 6 6 6 18 100,00   61,89   

U2 6 5 6 17 94,44  56,89  

U3 4 5 5 14 77,78 86,67 47,11 52,58 

U4 5 6 5 16 88,89  53,22  

U5 4 4 5 13 72,22   43,78   

P2 

U1 5 6 6 17 94,44   58,22   

U2 4 6 6 16 88,89  56,11  

U3 6 5 6 17 94,44 91,11 59,89 57,47 

U4 6 6 6 18 100,00  63,67  

U5 5 3 6 14 77,78   49,44   

P3 

U1 6 6 6 18 100,00  63,33  

U2 4 4 5 13 72,22  45,78  

U3 5 6 5 16 88,89 91,11 55,33 56,98 

U4 5 6 6 17 94,44  58,67  

U5 6 6 6 18 100,00   61,78   
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Lanjutan Lampiran 2. 

 

P4 

U1 6 5 5 16 88,89   55,61   

U2 5 5 6 16 88,89  55,44  

U3 6 4 6 16 88,89 86,67 54,11 53,90 

U4 6 4 5 15 83,33  51,89  

U5 4 6 5 15 83,33   52,44   

Rata-rata  88,22 54,45 

Standar Deviasi 0,08 5,43 

Koefisien keragaman (%) 9,15 9,98 

 
Standar Deviasi rata-rata 

𝑆𝑑 = √∑(𝑥− x )2

𝑛−1
= √

708,79

25−1
=  √29,53    = 5,43 

Koefisien keragaman (KK) =  Sd Rata-rata x 100% 

         x  Rata-rata 

    =  5,43   x 100% = 9,98 % 

       54,45  

Kesimpulan: Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa ayam petelur 

yang telah digunakan dalam penelitian seragam 

karena mempunyai koefisien keragaman egg mass 

kurang dari 10% yaitu 9,98 % sehingga digunakan 

metode percobaan lapang dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). 
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Lampiran 3. Analisis statistik konsumsi (g/ekor/hari) 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 112,88 115,96 116,18 117,43 111,18 

U2 112,76 114,98 115,81 112,65 115,66 

U3 118,64 115,96 116,98 117,70 117,77 

U4 113,98 110,80 114,32 112,65 115,04 

U5 113,12 108,81 109,62 98,85 115,11 

Total 571,369 566,512 572,911 559,268 574,762 

Rata-

rata 114,274 113,302 114,582 111,854 114,952 

Sd 2,486 3,292 2,937 7,676 2,384 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2  

           t x r 

 =  ( 2844,82 )2  = 323720,358 

25 

 

Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

= (112,882 + 112,762+………+ 115,112) – 

323720,358 

  = 324112,387 – 323720,358 

= 392,028 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= (571,3692 + 566,5122 + 572,9112 + 

559,2682 + 574,7622)/5 -  323720,358 

= 323751,359 – 323720,358 

= 31,001 

 

Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 392,028– 31,001 

= 361,028 

db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

 

db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

  db perlakuan 

= 31,001= 7,750 

4 
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Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =  361,028= 18,051 

 20 

 

F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

           JK galat 

 = 31,001 =  0,429 

                      361,028 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 31,001 7,750 0,429 2,87 4,43 

Galat 20 361,028 18,051    

Total 24 392,029     

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh  yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 4. Analisis statistik HDP 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 88,69 94,05 95,24 92,26 91,07 

U2 94,64 95,83 89,29 79,76 97,02 

U3 94,05 85,71 94,05 91,07 97,62 

U4 93,45 91,67 92,26 88,69 93,45 

U5 82,74 77,98 95,24 83,33 91,07 

Total 453,571 445,238 466,071 435,119 470,238 

Rata-

rata 90,714 89,048 93,214 87,024 94,048 

Sd 5,044 7,273 2,511 5,314 3,150 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2  

           t x r 

 =  ( 2270,238 )2  = 206159,240 

25 

 

Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

= (88,692 + 94,642+………+ 91,072) –      

206159,240 

  = 206819,019 – 206159,240 

= 659,779 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= (453,5712 + 438,692 + 466,0712 + 

435,1192 + 470,2382)/5 -  206159,240 

= 206327,806 – 206159,240 

= 168,566 

 

Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 659,779 – 168,566 

= 491,213 

db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

 

db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

  db perlakuan 

= 168,566 = 42,141 

4 
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Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =  491,213  = 24,561 

 20 

F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

           JK galat 

 = 168,566  =  1,716 

                      491,213 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 168,566 42,141 1,7158 2,87 4,43 

Galat 20 491,213   24,561    

Total 24 659,779     

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh  yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 5. Analisis statistik egg mass 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 54,22 58,74 58,87 58,99 58,63 

U2 56,07 58,42 56,02 49,86 60,45 

U3 58,65 51,43 60,61 57,70 60,02 

U4 55,63 56,23 60,32 54,23 58,99 

U5 52,08 47,72 59,72 49,49 58,02 

Total 276,65 272,55 295,54 270,26 296,13 

Rata-

rata 55,330 54,510 59,107 54,052 59,225 

Sd 2,424 4,789 1,851 4,364 0,999 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2  

           t x r 

 =  ( 1411,119)2  = 79650,279 

25 

 

Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

= (88,692 + 94,642+………+ 91,072) – 

79650,279 

  = 79987,025 – 79650,279 

= 336,746 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= (453,5712 + 438,692 + 466,0712 +     

435,1192 + 470,2382)/5 -  79650,279 

  = 79777,928 – 79650,279 

  = 127,649 

 

Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 336,746 – 127,649 

= 209,097 

db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

 

db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

  db perlakuan 

= 127,649 = 31,912 

4 

 



72 
 

 

 

Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =  209,097  = 10,455 

 20 

 

F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

           JK galat 

 = 127,649  =  3,052 

                      209,097 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 127,649 31,912 3,052* 2,87 4,43 

Galat 20 209,097 10,455    

Total 24 336,746     

 

Kesimpulan : F hitung > F table 5%, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh  yang 

berbeda nyata (P<0,05). 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan 

 2 3 4 5 

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

JNT 4,2658 4,4827 4,5983 4,6996 

 JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑈
 x tabel duncan 

= √
10,455

5
 x tabel Duncan  

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P3 54,052 a 

P1 54,510  a 

P0 55,330  ab 

P2 59,107 b 

P4 59,225 b 

 

Kesimpulan: 

Perlakuan P4 dan P2 memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) tertinggi terhadap egg mass, tetapi tidak berbeda 

nyata dengan P0 dan P2. 
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Lampiran 6. Analisis statistik FCR 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 2,13 1,99 2,01 2,01 1,93 

U2 2,03 1,99 2,11 2,3 1,93 

U3 2,04 2,33 1,95 2,07 1,97 

U4 2,08 2,02 1,92 2,12 1,99 

U5 2,21 2,33 1,86 2,03 2,02 

Total 10,490 10,655 9,850 10,530 9,840 

Rata-

rata 2,098 2,131 1,970 2,106 1,968 

Sd 0,074 0,179 0,095 0,116 0,039 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2  

           t x r 

 =  ( 51,36 )2  = 105,535 

25 

 

Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (2,132 + 1,992+………+2,022) – 105,535 

  = 105,907– 105,535 

= 0,3727 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

   = (10,4902 + 10,8902 + 9,8502 + 10,5302 

+ 9,8402)/5 -  105,535 

   = 105,66 – 105,535 

      = 0,1251 

 

Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 0,3727 – 0,1251 

= 0,2476 

db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

  db perlakuan 

= 0,1251  = 0,0313 

4 
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Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =  0,2476  = 0,0124 

 20 

 

F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

           JK galat 

 = 0,1251  =  2,5261 

                      0,2476   

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,1251 0,0313 2,5261 2,87 4,43 

Galat 20 0,2476 0,0124    

Total 24 0,3727     

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh  yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 7. Analisis statistik IOFC (Rp/ekor/hari) 

Harga pakan basal = Rp 4.100/kg 

Harga Antibiotik = Rp 4.900/450mg 

Harga acidifier = Rp 36.000/kg 

Harga ragi tape = Rp 7000/70g 

Rumus menghitung IOFC adalah sebagai berikut: 

Penerimaan  = jumlah berat telur (kg) x harga telur 

Biaya pakan = konsumsi (kg) x (harga pakan basal     

+ harga feed additive) 

IOFC            = penerimaan – biaya pakan 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 296,30 292,49 330,17 319,96 344,00 

U2 322,62 291,99 291,76 211,64 351,12 

U3 334,76 190,15 351,29 300,69 336,46 

U4 311,51 278,37 358,03 272,81 333,25 

U5 265,30 167,46 368,98 263,07 319,39 

Total 1530,4 1220,47 1700,23 1368,17 1684,23 

Rata-

rata 
306,09 244,09 340,04 273,63 336,84 

Sd 26,853 60,400 30,478 41,334 11,966 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2  

           t x r 

 =  (7503,57 )2  = 2252139,794 

25 
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Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

= (296,302 + 292,492 +………+ 319,392) –     

2252139,794 

  = 2314834,297 – 2252139,794 

= 62694,502 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= (45111,942 + 35929,122 + 28946,32 + 

18744,92 + 10535,882)/5 -  2252139,794 

    = 2286235,016 – 2252139,794 

    = 34095,221 

 

Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 62694,502 – 34095,221 

= 28599,281 

db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

 

db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 
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Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan 

  db perlakuan 

= 34095,221= 8523,805 

     4 

 

Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =    28599,281  = 1429,964 

     20 

F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

           JK galat 

 = 34095,221 =  5,961 

                      28599,281   

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 34095,221 8523,805 5,961** 2,87 4,43 

Galat 20 28599,281 1429,964    

Total 24 62694,502     

 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 1%, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh  yang 

berbeda sangat nyata (P>0,01). 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan 

 2 3 4 5 

JND 4,02 4,22 4,33 4,4 

JNT 67,9835 71,3658 73,2260 74,4098 

 JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑈
 x tabel duncan 

= √
1429,964

5
 x tabel Duncan  

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P1 244,09 a 

P3 273,63  ab 

P0 306,09  ab 

P4 336,85 b 

P2 340,05 b 

Kesimpulan: 

Perlakuan P2 memberikan hasil IOFC yang paling tinggi, 

tetapi tidak berbeda nyata dengan P4, P0 dan P3, dan 

berbeda sangat nyata dengan P1. 

 


