
31 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian mengenai pengaruh pemberian 

tepung kulit buah pepaya yang ditambahkan dalam pakan 

terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, konversi 

pakan (FCR), indeks produksi (IP) dan Income Over Feed 

Cost (IOFC) semala penelitian (Minggu 4 dan Minggu 5) 

disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Penggunaan Tepung Kulit Buah Pepaya 

terhadap Penampilan    Produksi Ayam Pedaging Fase 

Finisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Periode Finisher. 

Pengaruh penggunaan tepung kulit buah pepaya 

terhadap konsumsi pakan ayam pedaging selama periode 

finisher ditampilkan secara lengkap pada Tabel 6. Nilai 

konsumsi pakan mulai dari yang tertinggi sampai yang 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P2 (2047,708±2,6), P1 
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(2039,95 ± 13,12), P3 (2031,70 ± 5,9), P0 (2015 ± 50,30), P4 

(1976 ± 71,13 g/ekor/2mg) dan untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap konsumsi pakan, maka dilakukan analisis 

statistik.  

Hasil analisis statistika konsumsi pakan pada Lampiran 

10. menunjukkan bahwa penggunaan Tepung Kulit Buah 

Pepaya menunjukkan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan (Tabel 6) sehingga dapat dikatakan bahwa 

peningkatan level penambahan tepung kulit buah pepaya 

tersebut memberikan efek yang sama terhadap konsumsi 

pakan. Pengaruh yang tidak nyata ini dikarenakan pada Tabel 

5. yang menampilkan mengenai hasil perhitungan kandungan 

energi pada setiap pakan perlakuan yaitu menunjukkan bahwa 

kandungan energi pada pakan pada setiap perlakuan relatif 

sama sehingga menyebabkan konsumsi pakan ayam pedaging 

juga tidak jauh berbeda. Rose (2005) menyatakan bahwa 

kebutuhan energi metabolis selalu dijadikan dasar dalam 

memprediksi konsumsi ayam pedaging. Hasil ini dikarenakan 

jumlah pakan yang dikonsumsi unggas  berhubungan dengan 

kandungan energi dalam pakan. 

Tabel 6. menunjukkan bahwa penggunaan Tepung Kulit 

Buah Pepaya dalam pakan ayam pedaging pada perlakuan P1 

(3%), P2 (6%) dan P3 (9%) menunjukkan konsumsi yang 

lebih tinggi jika dibandingan dengan P0 atau perlakuan kontrol 

( 0%) tetapi pada P4 (12%)  dengan penambahan Tepung Kulit 

Buah Pepaya dengan proporsi yang lebih tinggi mengalami 

penurunan konsumsi pakan, ini diduga karena berkaitan 

dengan masalah palatabilitas ayam, karena adanya 

peningkatan proporsi tepung kulit pepaya maka akan ada 

peningkatan enzim papain yang diduga kurang disukai ternak. 

Peningkatan konsumsi pada 3 perlakuan P1, P2 dan P3 
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menunjukkan bahwa penggunaan tepung kulit buah pepaya ini 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi 

ayam.  

Penurunan kosumsi pada pakan perlakuan P4 yang 

cukup signifikan ini juga diduga karena adanya kandungan 

serat kasar. Pada Tabel 5. mengenai hasil perhitungan 

kandungan zat makanan pada setiap pakan perlakuan 

menunjukkan bahwa untuk kandungan serat kasar semakin 

meningkat seiring meningkatnya presentase penggunaan 

tepung kulit buah pepaya. Menurut scott et al. (1982) faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan diantaranya kandungan 

energi, serat kasar, tipe ayam, temperatur dan iklim setempat. 

Penurunan konsumsi pakan pada pakan perlakuan P4 ini 

karena kandungan serat kasar yang tinggi juga didukung oleh 

literatur dari Devinder, Dhigra, Michael, dan Patil (2012) yang 

menyatakan bahwa penambahan serat dalam pakan selain 

dapat mengurangi penimbunan lemak abdominal pada unggas 

juga dapat menurunkan konsumsi pakan. Nilai konsumsi 

pakan menurun pada perlakuan P3 dan P4 ini juga disebabkan 

karena kondisi ayam pada umur sekitar 2 minggu mengalami 

serangan flu akibat cuaca yang ektrim pada saat penelitian 

sehingga menyebabkan tingkat konsumsi menurun seperti 

yang diungkapkan oleh Devinder et.al (2012) diatas. 

Tabel 5. menunjukkan komposisi dan kandungan zat 

makanan pakan perlakuan. Kandungan energi pada masing-

masing perlakuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, 

sehingga konsumsi pakan juga tidak memiliki pengaruh yang 

nyata. Energi yang ada dalam pakan tinggi, maka akan 

menurunkan konsumsi dari ternak tersebut, ini dikarenakan 

hanya dengan mengkonsumsi pakan yang sedikit saja, jika 

kebutuhan energi yang diperlukan tubuh ternak tersebut sudah 
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terpenuhi maka dia akan menghentikan konsumsi pakan. 

Sesuai dengan pendapat Wiryawan (2013) menyatakan bahwa 

jumlah konsumsi pakan sangat ditentukan oleh kandungan 

energi dalam pakan. Kandungan energi dalam pakan tinggi 

maka menyebabkan konsumsi akan turun dan sebaliknya 

apabila kandungan energi pakan rendah, maka konsumsi 

pakan akan naik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

akan energi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari 

Frandson (1992) yang menyatakan bahwa penambahan kulit 

buah pepaya sampai 90% tidak memberikan efek pada 

konsumsi pakan. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan Periode Finisher. 

Pengaruh penggunaan tepung kulit buah pepaya 

terhadap pertambahan bobot badan ayam pedaging selama 

periode finisher ditampilkan secara lengkap pada Tabel 6. 

Nilai Pertambahan Bobot Badan mulai dari yang tertinggi 

sampai yang terendah berturut-turut yaitu perlakuan P1 (910 ± 

10,62), P0 (894,6 ± 54,1), P2 (874±32,30), P3 (821±51,23), P4 

(768 ± 35,28g/ekor) dan untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap konsumsi pakan, maka dilakukan analisis 

statistik.  

Hasil analisis pada Lampiran 11. menunjukkan bahwa 

penggunaan Tepung Kulit Buah Pepaya menunjukkan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot 

badan, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan level 

penambahan tepung kulit buah pepaya tersebut memberikan 

efek yang cukup signifikan terhadap pertambahan bobot 

badan. Pertambahan bobot badan yang signifikan ini diduga 

karena adanya kandungan enzim papain dalam kulit buah 
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pepaya. Menurut Nurul (2008), getah pepaya mengandung 

enzim-enzim protease yaitu papain dan kimopapain. Kadar 

papain dan kimopapain dalam buah pepaya muda berturut-

turut 10 % dan 45%. Lebih dari 50 jenis asam amino 

terkandung dalam getah pepaya kering itu antara lain asam 

aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, 

valine, isoleusin,leusin, tirosin, phenilalanin, histidin, lysin, 

arginin, triptophan, dan sistein. Papain merupakan satu dari 

enzim paling kuat yang dihasilkan oleh seluruh bagian 

tanaman papaya. Buah pepaya kandungan getahnya terdiri dari 

enzim proteolitik. Protein dasar itu memecah senyawa protein 

menjadi pepton.  

Hasil penelitian mengenai penambahan tepung kulit buah 

pepaya terhadap pertambahan bobot badan berbeda dengan 

hasil rata-rata konsumsi pakan. Rata-rata konsumsi pakan 

tertinggi terdapat pada perlakuan P3, namun untuk 

pertambahan bobot badan tertinggi (910 ± 10,62 g/ekor/2mgg) 

dicapai pada P2. Tabel 5 yang mengenai kandungan zat 

makanan pakan perlakuan menunjukkan bahwa kandungan 

protein dan energi pada masing-masing perlakuan relatif sama, 

namun ini menghasilkan pertambahan bobot badan yang 

dicapai sangat berbeda signifikan, ini dikarenakan adanya 

enzim papain dalam pakan. Ini berkaitan dengan literatur dari 

Rahmadhani (2010) yang menyatakan bahwa enzim papain 

merupakan enzim proteolitik, yaitu enzim yang dapat 

mengurai dan memecah protein. Kemampuan enzim papain 

yang mampu memecah ikatan protein menjadi ikatan yang 

lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh sehingga 

mampu meningkatkan kecernaan dari pakan tersebut. 

Kecernaan yang dihasilkan meningkat menyebabkan 

pertambahan boot badannya juga meningkat, karena nutrisi 
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dari pakan tersebut bisa dicerna dan dimanfaaatkan untuk 

pertumbuhan bobot badannya.. Silalahi dan Sinaga (2010) 

menyatakan bahwa enzim papain yang ada pada kulit buah 

papaya juga mampu meningkatkan kecernaan pakan terutama 

protein. Enzim papain yang terdiri dari protein kompleks akan 

dipecah menjadi protein yang lebih sederhana, sehingga pada 

saluran pencernaan lebih mudah diserap dan ini bisa diubah 

untuk pertumbuhan daging dan dapat meningkatkan bobot 

badannya. Kualitas papain sangat ditentukan oleh kekuatan 

atau kemampuan papain untuk memecah protein. Kemampuan 

papain ini disebut aktivitas proteolitik (Proteolytic activity) 

yang sering dinyatakan dengan satuan unit (Sani, 2008).  

Tabel 6. Menunjukkan adanya penurunan nilai 

pertambahan bobot badan yang cukup signifikan pada pakan 

perlakuan P4 ini disebabkan adanya penurunan konsumsi pada 

P4. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot 

badan adalah konsumsi pakannya. Ayam yang mengkonsumsi 

pakan dengan baik maka bisa diharapkan pertambahan bobot 

badannya juga meningkat karena ayam tersebut telah 

mengkonsumsi nutrisi yang dibutuhkan tubuh terutama untuk 

mengubah menjadi bobot badan. Sesuai dengan pendapat dari 

Suprijatna (2005) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

badan erat kaitannya dengan konsumsi pakan yang 

mencerminkan gizinya, sehingga untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal dibutuhkan sejumlah zat-zat 

makanan yang bermutu baik kualitas maupun kuantitas. Hasil 

uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa pertambahan 

bobot badan optimal dicapai oleh pakan perlakuan P1 (910 ± 

10,62) dan pertambahan bobot badan terendah yaitu pada 

pakan perlakuan P4 (768 ± 35,28 g/ekor/2mgg).  Pakan 

perlakuan P3 dan P4 pertambahan bobot badan yang 
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dihasilkan tidak berbeda nyata, sama dengan pakan perlakuan 

P0 dan P2 juga tidak menghasilkan pertambahan bobot badan 

yang nyata. Pertambahan bobot badan yang tidak nyata pada 

antara P0 dan P2 ini diduga disebabkan oleh kualitas pakan 

yang dikonsumsi juga tidak berbeda, sehingga pertambahan 

bobot badan juga tidak berbeda nyata.  

 

4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan Fase 

Finisher. 

Pengaruh penggunaan tepung kulit buah pepaya 

terhadap konversi pakan (FCR) ayam pedaging selama periode 

finisher ditampilkan secara lengkap pada Tabel 6. Nilai 

konversi pakan mulai dari yang tertinggi saampai yang 

terendah berturut-turut yaitu perlakuan P4 (260±0,08) , P3 

(2,48 ±0,15), P2 (2,34 ±0,10), P4 (2,27±0,14), P1 (2,25 ±0,05) 

dan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai 

konversi pakan maka dilakuakan analisis statistik.  

Hasil analisis statistik pada lampiran 12 menunjukkan 

bahwa penambahan tepung kulit buah pepaya dalam pakan 

memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konversi pakan. Perbedaan ini dikarenakan pengaruh 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan. Sesuai dengan 

pendapat dari Jaelani (2008) yang menyatakan bahwa nilai 

konversi dihasilkan dari perbandingan antara konsumsi dengan 

pertambahan bobot badan. Penelitian pengggunaan tepung 

kulit buah pepaya ini meskipun konsumsi yang dihasilkan 

tidak nyata tetapi pertambahan bobot badan memiliki 

pengaruh yang sangat nyata, ini yang menyebabkan konversi 

yang dihasilkan memiliki pengaruh yang sangat nyata. Nilai 

konversi pakan terbaik dicapai pada perlakuan P1 tersebut 

menunjukkan bahwa pakan pada perlakuan P1 cukup efisien 
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untuk bisa mengubah menjadi pertambahan bobot badan, ini 

berkaitan dengan kecernaan pakan dari pakan P1 yang cukup 

baik yang disebabkan oleh kandungan papain dalam pakan. 

Enzim papain mampu memecah ikatan protein menjadi unsur 

yang lebih sederhana sehingga mampu meningkatkan 

kecernaan seperti yang diungkapkan oleh Silalahi dan Sinaga 

(2010). Sehingga diperlukan pakan yang minimum untuk 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang optimum. 

Kemampuan ayam dalam mengkonversi pakan menjadi 

daging, berkaitan erat dengan fungsi saluran pencernaan, 

terutama usus halus. Suprijatna (2005) mengungkapkan bahwa 

di sepanjang permukaan lumen usus halus terdapat banyak 

vili. Setiap vili mengandung pembuluh darah kapiler dan 

pembuluh limpha yang disebut lacteal. Pada permukaan vili 

terdapat mikrovili yang berfungsi melakukan absorbsi 

terhadap hasil pencernaan. Enzim papain dalam pakan yang 

mampu mencerna ikatan protein kompleks menjadi unsur yang 

mudah diserap disaluran pencernaan akan menyebabkan 

konversi usus yang lebih baik pula. 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan. 

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa rata-rata konversi 

pakan tertinggi (2,60±0,08) terdapat pada perlakuan P4, 

sedangkan rata-rata konversi pakan terendah (2,27 ±0,14)    

terdapat pada pakan perlakuan P1 tanpa penambahan tepung 

kulit buah pepaya. Nilai konversi pakan yang rendah 

menunjukkan efisiensi penggunaan pakan lebih baik dan 

semakin efisien pula ayam mengkonsumsi untuk pertumbuhan 

badannya. Ayam pedaging yang mempunyai nilai konversi 

pakan sebesar 1,8 berarti untuk menghasilkan 1 kg bobot 

badan diperlukan pakan sebesar 1,8 kg. Dibandingkan dengan 
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standart FCR nilai konversi pada penelitian ini kurang baik 

karena stanndart umum yaitu adalah dibawah angka 2. Sesuai 

dengan data dari PT Japfa Comfeed Indonesia (2008) 

menyatakan bahwa konversi pakan sebaiknya pada saat panen 

sekitar 1,6. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa konversi pakan 

pada penelitian kurang baik. Kurang baiknya nilai konversi 

pakan ini diduga karena terlalu tinggi proporsi enzim papain 

seiring meningkatnya  perlakuan pada pakan. Chukwuka 

(2013) menyatakan bahwa enzim papain dapat membersihkan 

saluran pencernaan. Kandungan enzim papain yang terlalu 

tinggi juga tidak berdampak baik pada saluran pencernaan 

terutama pada usus halus yang memiliki peranan penting 

dalam kegiatan penyerapan nutrisi. Kandungan enzim yang 

tinggi tersebut bisa menipiskan dinding usus yang nantinya 

penyerapan nutrisi tidak sempurna. Kerusakan pada saluan 

tersebut yang menyebabkan nilai konversi tinggi karena 

tingginya konsumsi yang nutrisinya tidak dapat diubah 

menjadi tranformasikan menjadi bobot badan dengan optimal. 

Perlakuan P3 dan P4 yang memiliki nilai konversi tinggi ini 

juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ayam pada saat 

penelitian kurang baik karena terserang flu sehingga pakan 

yang dikonsumsi tersebut tidak digunakan untuk pertambahan 

bobot badan tetapi untuk perbaikan kondisi tubuh karena 

serangan flu. 

 Hasil Uji Jarak duncan menunjukkan bahwa konversi 

pakan yang pada perlakuan P1 (2,27 ±0,14) tidak memberikan 

perbedaan nyata dengan pakan pada perlakuan P2 (2,25±0,05). 

Konsumsi pakan yang dihabiskan untuk pertambahan bobot 

badan yang dihasilkan pada P1 dan P2 tidak berbeda nyata 

sehingga konversi pakan yang dicapai pun tidak berbeda 
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nyata. Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai konversi yang paling 

baik adalah pada pakan perlakuan P1 (2,27±0,14 ). 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai IOFC Selama 

Penelitian (Income Over Feed Cost) 

Data hasil penelitian secara lengkap pada Tabel 6. nilai 

IOFC mulai dari tertinggi sampai yang terendah yang didapat 

selama peneletian berturut-turut yaitu perlakuan P1 (6065,10± 

652,01), P0 (5945,56  ± 743,65) , P2  (5922,19± 538,58), P3 

(5460,08 ±153,26), P4 (5064,88 ±629,55) rupiah. Cara untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai IOFC 

dilakukan analisis statistik. Hasil pada Lampiran 13. 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung kulit buah pepaya ini 

memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai IOFC ( 

P<0,01). Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan level 

pemberian tepung kulit buah pepaya tersebut memberikan efek 

yang signifikan terhadap nilai IOFC. 

Perhitungan nilai IOFC didapatkan dengan cara 

mengurangi pendapatan hasil penjualaan ayam hidup dengan 

total biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama periode 

penelitian. Hasil perhitungan nilai rataan IOFC terendah yaitu 

pada perlakuan P4 (5064,88 ±629,55) dan yang tertinggi yaitu 

pada perlakuan P1 (6065,10± 652,01). Disimpulkan bahwa 

pada pakan perlakuan P1 menghasilkan nilai IOFC yang baik, 

karena selisih antara pendapatan dari penjualan ayam pedaging 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan nilainya tinggi. 

Sebaliknya pada pakan perlakuan P4 memiliki nilai IOFC 

yang kurang baik, karena selisih antara pendapatan dari 

penjualan ayam pedaging dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan nilainya rendah. Sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh (Sjofjan,2008) bahwa tinggi rendahnya nilai IOFC 
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disebbakan oleh adanya selisih yang semakin besar atau kecil 

pada penjualan ayam dengan biaya pakan yang harus 

dikeluarkan selama periode poemeliharaan. 

Penelitian tentang penggunaan tepung kulit buah pepaya 

untuk dijadikan tepung dan ditambahkan dalam pakan ayam 

pedaging ini terbukti mampu mengurangi biaya pakan dari 

harga pakan komersial. Dibuktikan dengan semakin tinggi 

proporsi penggunaan tepung kulit buah pepaya mampu 

menurunkan harga pakan. Hasil ini tidak didukung dengan 

nilai IOFC, pada pakan perlakuan P4 yang memiliki harga 

pakan yang paling rendah tetapi nilai IOFC nya paling rendah, 

ini disebabkan tidak hanya penurunan biaya pakan yang 

mempengaruhi nilai IOFC, tetapi dipengaruhi juga oleh PBB 

yang dihasilkan. Hasil penelitian tidak sesuai dengan pendapat 

Mirzah (2008) yang menyatakan bahwa peningkatan nilai 

IOFC dapat terjadi karena harga pakan lebih murah, sehingga 

biaya produksi dapat ditekan. Menurut Saputra, Suthama, dan 

Mahfudz (2014) efisiensi usaha peternakan tidak hanya dilihat 

dari produktivitas ternak, tetapi juga besar pendapatan yang 

diperoleh. Harapan yang dikehendaki adalah ternak dapat 

berproduksi optimal dengan biaya pakan serendah mungkin, 

karena pakan berkontribusi paling besar (60-70%) dari total 

biaya produksi. 

Pemanfaatan tepung kulit buah pepaya ini lebih murah 

dibandingkan dengan pakan komersial biasanya dikarenakan 

karena ini merupakan pemanfaatan dari limbah kulit buah 

pepaya, yang harga bahan bakunya hanya Rp.500,00/kg. 

Ditunjang dengan pendapat dari Saputra, Suthama, dan 

Mahfudz (2014) yang menyatakan bahwa penurunan biaya 

pakan untuk menghasilkan bobot karkas yang sama pada 
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perlakuan menyebabkan peningkatan Income Over Feed Cost 

(IOFC). 

  

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai Indeks Produksi 

(IP) 

Pengaruh penggunaan tepung kulit buah pepaya 

terhadap indeks produksi ayam pedaging selama penelitian 

ditampilkan secara lengkap pada Tabel 6. Nilai indeks 

produksi mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P2 (296,68±12,44), 

P1(296,08±15,21), P0 (294,92±18,29), P3 (277,90±3,50),  

P4(265,56±15,47) dan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap indeks produksi, maka dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis statistika indeks produksi pada Lampiran 

13. menunjukkan bahwa penggunaan Tepung Kulit Buah 

Pepaya menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,05) terhadap 

indeks produksi (Tabel 6) sehingga dapat dikatakan bahwa 

peningkatan level penambahan tepung kulit buah pepaya 

tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap indeks 

produksi. Tabel 6 menujukkan pertambahan bobot badan dan 

konversi pakan yang memiliki perbedaan sangat nyata, hal ini 

yang menyebabkan penggunaan tepung kulit buah pepaya 

memberikan pengaruh yang sangat nyata juga terhadap nilai 

indeks produksi. Hasil sesuai dengan literatur dari Giescha 

(2014) yang menyatakan bahwa indeks produksi dipengaruhi 

oleh bobot badan akhir, presentase ayam hidup, lama 

pemeliharaan dan konversi pakan. 

Perlakuan P2 (296,68±12,44), P1 (296,08±15,21) 

memiliki nilai indeks yang paling tinggi diantara perlakuan 

lainnya. Santoso dan Sudaryani (2009) menyatakan bahwa 

nilai indeks produksi kurang dari 300 dinyatakan kurang, 301-
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325 dinyatakan cukup, 326-350 dinyatakan baik, 351-400 

dinyatakan sangat baik,dan lebih dari 400 dinyatakan 

istimewa. Penelitian penggunaan tepung kulit buah pepaya ini 

menghasilkan nilai indeks produksi yang kurang, karena pada 

semua perlakuan memiliki nilai indeks produksi yang kurang 

dari angka 300. Rendahnya nilai indeks produksi disebabkan 

karena tingginya konversi pakan. Perlakuan P4 memiliki nilai 

indeks produksi paling rendah karena pada P4 juga memiliki 

konversi pakan yang tidak bagus. Indaryanti (2013), tingginya 

nilai IP disebabkan okarena konversi pakan dan bobot badan 

yang baik dan sebaliknya. 

Menurut  Fadilah (2004) indeks produksi dapat 

digunakan sebagai acuan berproduksi karena tidak hanya 

mempertimbangkan bobot badan akhir dan konversi pakan 

tetapi juga mempertimbangkan persentase jumlah ternak yang 

hidup dan lama pemeliharaan. Nilai IP lebih rendah dari 

standar maka sangat dianjurkan untuk dilakukan evaluasi 

terhadap penerapan manajemen pemeliharaan. 
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