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ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the effect
of synbiotic (Lactobacillus sp. and FOS) level in feed on the
performance of laying hen’s. The materials used  in  this
research were  100  laying  hens  aged  30 week  old.  Feeds
were  used mix of commercial concentrate, corn, and rice bran.
Graded  levels  of  synbiotic were  added  to  dietary  formula
treatments  consisted  of  five treatments. Synbiotics were
added  at 0%  in  the  feed  (P0),  0.2%  in  the  feed  (P1),
0.4%  in  the  feed  (P2), 0.6%  in  the  feed  (P3), and 0.8% in
the feed (P4). The method used field experimental within 5
treatments and 4 replications. The variables    were  feed
intake (g/bird),  Hen  Day  Production  (%), egg mass
(g/bird/day), feed conversion, and  income over feed cost
(Rp/bird). Data were tabulated in MS. Excel, and analyzed
using ANOVA of Completely Randomized Design (CRD), if
there were significant effect among the treatments then tested
by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Results showed
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that the addition of synbiotic in feed found a significant effect
(P<0.01) on feed intake, egg mass, and feed conversion, give a
significant effect (P<0.05) on income over feed cost, and had
no significant effect (P>0.05) on hen day production. It can be
concluded that 0.8% synbiotic (Lactobacillus sp. and FOS)
powder addition in feed can improve on performance
production quality of laying hen’s in terms off increase egg
mass, decrease feed intake and feed conversion, whereas it had
similar effect in Hen Day Production and added 0.2% of
synbiotic in feed increase Income over feed cost and optimal
level to improve performance production of laying hen’s. It
was suggested that the addition 0.2% synbiotic can used as
feed additive in feed to improve performance production
quality of laying hens.

Keywords : feed intake, hen day poduction, egg mass, feed
konversion, income over feed cost, and feed
treatment.
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RINGKASAN

Pemberian pakan imbuhan atau feed additive merupakan
salah satu upaya untuk peningkatan efisiensi pakan.
Penggunaan antibiotik sebagai feed additive secara berlebihan
ternyata mampu menimbulkan dampak negatif berupa residu
dalam tubuh. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu usaha
alternatif  untuk feed additif yang aman dan alami namun tetap
mampu mencapai tujuan tertentu. Sinbiotik merupakan suatu
bahan pakan dari bentuk sinergi antara probiotik dan prebiotik.
Penambahan sinbiotik dalam pakan sebagai feed additif dapat
meningkatkan efisiensi pakan, ketahanan hidup, meningkatkan
daya cerna, dan mengoptimalkan fungsi saluran pencernaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam
pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang
meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, Hen Day
Production (HDP), Eggmass, dan Income Over Feed Cost
(IOFC). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan



viii

sebagai sumber informasi dan pertimbangan mengenai level
persentase penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS)
dalam pakan terhadap pengaruhnya pada penampilan produksi
ayam petelur.

Penelitian ini dilaksanan di peternakan ayam petelur
milik Bapak Ihwan Fatony yang beralamat di Desa Ngijo,
Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Pelaksanaan
penelitian dimulai dari tanggal 01 Nopember hingga 25
Desember 2015. Materi penelitian yang digunakan adalah
ayam petelur strain Isa brown usia 30 minggu sebanyak 100
ekor. Ayam yang digunakan untuk penelitian mempunyai nilai
rata-rata Hen Day Production (HDP) sebesar 77,68±6,77
dengan koefisien keragaman (KK) sebesar 8,71%. Kandang
ayam yang digunakan selama penelitian adalah kandang
sistem battery. Pemberian pakan menggunakan pakan basal
yang terdiri dari jagung, konsentrat, dan bekatul serta
penambahan feed additive berupa sinbiotik (Lactobacillus sp.
dan FOS). Frekuensi pemberian pakan dilakukan sebanyak
dua kali sehari.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah
percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan
sehingga terdapat 20 unit percobaan, setiap percobaan terdiri
dari 5 ekor ayam petelur. Perlakuan yang diberikan adalah P0=
Pakan basal tanpa penambahan sinbiotik (kontrol), P1= Pakan
basal+sinbiotik 0,2%, P2= Pakan basal+sinbiotik 0,4%, P3=
Pakan basal+sinbiotik 0,6%, dan P4= Pakan basal+sinbiotik
0,6%. Vaiabel yang diamati adalah penampilan produksi ayam
petelur yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production
(HDP), Egg mass, konversi pakan, dan Income Over Feed
Cost (IOFC). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
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analisis varian (ANOVA)dan apabila terjadi pengaruh
perlakuan yang signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak
Berganda Duncan’s.

Hasil penelitian mengenai pengaruh penambahan
sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan terhadap
penampilan produksi ayam petelur menunjukkan bahwa
perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap
konsumsi pakan, egg mass, serta konversi pakan, berpengaruh
nyata (P<0,05) terhadap Income Over Feed Cost (IOFC), dan
tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap Hen Day
Production (HDP). Rataan konsumsi pakan mulai yang
terendah hingga tertinggi yaitu perlakuan P4 (121,01±0,31);
P3 (123,58±1,32); P2 (123,90±0,88); P1 (124,06±0,61); dan
P0 (124,64±0,39). Rataan HDP mulai dari yang terendah
hingga tertinggi yaitu perlakuan P0 (78,19±2,96); P3
(81,16±2,09); P2 (81,54±2,48); P1 (82,11±1,22); dan P4
(82,32±1,56). Rataan egg mass mulai dari yang tertinggi
hingga yang terendah yaitu perlakuan P0 (48,66±1,00); P3
(52,04±1,23); P2 (53,03±2,19); P1 (53,61±2,17); dan P4
(53,65±1,93). Rataan konversi pakan mulai dari yang terndah
hingga tertinggi yaitu perlakuan P4 (2,26±0,09); P2
(2,32±0,07); P1 (2,33±0,09), P3 (2,38±0,04); dan P0
(2,57±0,05). Rataan nilai IOFC dari yang terendah hingga
tertinggi yaitu perlakuan P0 (240,24±16,73); P3
(274,04±17,45); P2 (300,96±39,09); P4 (306,29±35,63); dan
P1(321,44±39,54).

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh
penambahan sinbiotik sebagai feed additive dalam pakan ayam
petelur hingga level 0,8% mampu meningkatkan kualitas
penampilan produksi yang meliputi peningkatkan nilai egg
mass serta menurunkan angka konsumsi pakan dan konversi
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pakan, namun memberikan pengaruh sama terhadap Hen Day
Production. Penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan
FOS) dalam pakan sebanyak 0,2% merupakan pemberian yang
paling optimal dilihat dari keuntungan yang diperoleh
ditunjukkan dengan nilai tertinggi Income Over Feed Cost.
Disarankan penambahan Sinbiotik (Lactobacillus sp. dan
FOS) hingga level 0,2% dapat digunakan sebagai feed additive
dalam pakan untuk meningkatkan kualitas penampilan
produksi ayam petelur.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Usaha peternakan di Indonesia dari tahun ke tahun

semakin berkembang. Hal ini dikarenakan meningkatnya
perekonomian di Indonesia serta kesadaran dari masyarakat
akan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan
bergizi mengandung segala kebutuhan nutrisi yang diperlukan
oleh tubuh seperti, karbohidrat, protein, lemak, vitamin,
mineral dan air. Usaha peternakan ini berperan sebagai
penyedia bahan pangan sumber protein hewani bagi
masyarakat.

Peternakan ayam petelur merupakan salah satu usaha
peternakan yang telah ada di seluruh pelosok Indonesia. Ayam
petelur merupakan ayam betina yang telah dikembangkan
mutu genetiknya sebagai penghasil telur. Usaha ayam petelur
ini memiliki prospek yang cukup baik dan terus mengalami
peningkatan jumlah produksi setiap tahunnya. Berdasarkan
data pusat statistik (2015), populasi ayam petelur dari tahun
2010 sampai 2014 di Indonesia terus mengalami kenaikan
dengan jumlah ternak berturut-turut sebesar 105.210 ekor,
124.636 ekor, 138.718 ekor, 146.622 ekor, dan 154.657 ekor.
Hal ini dikarenakan telur merupakan salah satu menu sajian
utama dalam makanan sehari-hari, karena selain bergizi harga
telur masih relatif murah daripada bahan pangan sumber
protein lainnya.

Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha
peternakan ayam petelur yang memiliki kontribusi 60-70%
dari total biaya produksi usaha tersebut. Pengoptimalan
produksi dari peternakan ayam petelur harus ditunjang dengan
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pemberian pakan yang berkualitas.  Namun kenyataannya,
usaha  peternakan  ayam  petelur  di Indonesia masih
mengalami banyak kendala dalam  manajemen pemberian
pakan. Hal ini dikarenakan harga pakan terlalu mahal dan
selalu mengalami kenaikan setiap waktunya, sehingga
berdampak pada  pendapatan  yang  diterima tidak  sebanding
dengan  biaya  yang  harus ditanggung  untuk  mencukupi
biaya  pakan, pemeliharaan  dan  obat-obatan.

Produksi telur  sangat erat  kaitannya  dengan  konsumsi
dan konversi  pakan.  Manajemen pemberian  pakan  yang
baik  tentunya  akan  berpengaruh  positif terhadap penampilan
produksi ayam petelur tersebut, seperti produksi  telur,
konsumsi  pakan,  dan  juga angka konversi pakan begitupun
sebaliknya. Upaya memperkecil nilai konversi pakan dapat
tercapai apabila mampu meningkatkan efisiensi pakan dalam
tubuh ternak. Untuk mencapai  efisiensi  pakan  diperlukan
cara  agar protein yang digunakan dalam pakan dapat dicerna
secara optimal sehingga dapat  memberikan  pengaruh  yang
optimal  terhadap  produktivitas (Wahju, 2004). Berbagai
penelitian telah dilakukan untuk upaya peningkatan  kualitas
dan efisiensi bahan  pakan agar  ayam petelur  dapat hidup
dalam  kondisi baik dengan produksi yang optimal. Salah satu
upaya dalam peningkatan efisiensi pakan adalah dengan
pemberian bahan imbuhan atau feed additive. Feed additive
merupakan suatu zat atau bahan pelengkap yang secara alami
tidak terdapat dalam pakan dan sengaja ditambahkan ke dalam
pakan untuk tujuan tertentu. Feed additive hanya diberikan
dalam jumlah yang sedikit dan dicampur hingga merata dalam
pakan. Tujuan dari pemberian feed additive ini adalah untuk
meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan konsumsi,
meningkatkan produksi, dan pencegahan penyakit.
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Antibiotik merupakan salah satu jenis produk yang
sering digunakan dalam pakan unggas sebagai feed additive.
Pemberian antibiotik dilakukan  untuk tujuan pencegahan
penyakit di saluran pencernaan ternak, mengontrol bakteri
berbahaya mikroflora usus, mencegah terjadinya nekrotik
enteritis, dan meningkatkan penampilan produksi. Sistem kerja
dari penggunan antibiotik itu sendiri adalah sebagai pemacu
pertumbuhan AGP(Antibiotic Growth Promotor). Selanjutnya
AGP ini juga ikut terserap dengan nutrien dan tertimbun pada
daging, telur atau susu, sehingga secara tidak langsung
konsumen juga mendapatkan antibiotik dalam jumlah yang
rendah.

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat
menimbulkan dampak negatif, seperti resistensi kuman
terhadap beberapa antibiotik, meningkatnya efek samping
obat, bahkan kematian. Sehingga penggunaan antibiotik pada
ayam  petelur mulai dihentikan, tepatnya pada tahun 1986
yang diawali oleh Swedia dan disusul negara-negara lain di
dunia. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu usaha alternatif
untuk menggantikan peran antibiotik dalam mengoptimalkan
produksi ternak tanpa harus meninggalkan residu dalam
produk peternakan tersebut. Bahan alternatif tersebut  antara
lain  probiotik,  prebiotik,  asamorganik, asam lemak, enzim,
mineral organik, pengikat racun (toxin binder).

Secara  umum  probiotik  merupakan mikroba hidup
yang sengaja digunakan sebagai pakan imbuhan yang dapat
memberikan pengaruh baik atau menguntungkan bagi
kesehatan di saluran pencernaan. Pemberian  mikroba  hidup
tersebut dalam  jumlah  yang  cukup  dapat  mempengaruhi
komposisi  dan  ekosistem  mikroflora  pencernaannya.
Bakteri  yang  umum  digunakan  sebagai  probiotik yaitu
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Lactobacillus dan Bifidobacteria,  kedua  jenis bakteri ini
dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan karena  dapat
menstimulasi  respon  imun, menghambat bakteri patogen,
serta membantu proses mencerna dan menyerap zat gizi.

Target penggunaan probiotik untuk meningkatkan
kesehatan  saluran  pencernaan  hanya  akan  efektif  bila
kebutuhan  pertumbuhannya  terpenuhi. Memasukkan nutrisi
bakteri  yang  spesifik  (prebiotik) akan mengoptimalkan
tingkat pertumbuhan dan aktifitas probiotik dalam saluran
pencernaan. Prebiotik merupakan suatu bahan pakan yang
tidak dapat dicerna yang mampu menstimulasi pertumbuhan
dan aktifitas mikroba di dalam sauran pencernaan secara
selektif. Prebiotik  dapat  menjadi  sumber energi  dan nutrien
terbatas  lainnya bagi mukosa usus dan menjadi substrat yang
dapat  menguntungkan inangnya.

Penggunaan pakan tambahan dari formulasi antara
probiotik dan prebiotik dalam bahan pakan disebut dengan
sinbiotik. Penambahan sinbiotik dalam pakan dapat
memberikan pengaruh  yang  menguntungkan  inangnya
dengan peningkatan  ketahanan  hidup  dari  probiotik  melalui
stimulasi  selektif  pertumbuhan dan  aktivitas metabolisme
dari bakteri menguntungkan. Tingkat efisiensi pakan pada
ternak pun juga dapat dioptimalkan dengan peran sinbiotik
dalam saluran pencernaan. Peran sinbiotik di dalam saluran
pencernaan ini adalah mampu meningkatkan ketahanan
mikroba menguntungkan (probiotik) terhadap bakteri patogen
dalam saluran pencernaan sehingga proses daya cerna dapat
dioptimalkan dan tingkat efisiensi pakan meningkat.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas
mengenai pengaruh penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp.
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dan FOS) sebagai feed additive dalam pakan untuk
meningkatkan penampilan produksi ayam petelur.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai
bagaimana pengaruh penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp.
dan FOS)dalam pakan tehadap penampilan produksi ayam
petelur yang meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, Hen
Day Production (HDP), Eggmass, dan Income Over Feed Cost
(IOFC).

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) dalam
pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang
meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, Hen Day
Production (HDP), Eggmass, dan Income Over Feed Cost
(IOFC).

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai sumber informasi dan pertimbangan mengenai level
persentase penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS)
dalam pakan terhadap pengaruhnya pada penampilan produksi
yang meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, Hen Day
Production (HDP), Eggmass, dan Income Over Feed Cost
(IOFC).
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1.5 Kerangka Pikiran
Pengoptimalan penampilan produksi dari peternakan

ayam petelur sangat ditentukan oleh pemberian  pakan yang
berkualitas. Pemberian pakan berkualitas dengan nutrisi
seimbang akan sangat menentukan konsumsi pakan, konversi
pakan , serta hubungannya dengan produksi (Sumarno, 2009).
Awalnya di Indonesia, pemberian antibiotik dalam pakan
digunakan sebagai feed additif. Namun, dampak dari
penggunaan antibiotik dalam pakan dapat menyebabkan
resistensi bakteri pada manusia dan hewan, terutama jika
kandungan residunya dalam produk tinggi (Prawitya, 2015).

Menurut Haryati (2011), teknologi alternatif pakan yang
alami mampu menggantikan fungsi dari penggunaan
antibiotik. Produk alternatif alami yang dapat digunakan
sebagai pengganti antibiotik pada ternak antara lain, probiotik,
prebiotik, asam organik, asam lemak, enzim, mineral organik,
dan pengikat racun (toxin binder).

Probiotik  adalah mikroorganisme  hidup  yang
digunakan sebagai pakan imbuhandan  dapat  menguntungkan
inangnya. Apabila  dikonsumsi  dalam  jumlah  yang  cukup
dapat meningkatkan  kesehatan manusia  ataupun  ternak
dengan  cara menyeimbangkan mikroflora  dalam  saluran
pencernaan  (Kusumawati,  2003). Menurut penelitian dari
Prawitya (2015), bahwa dengan penambahan  probiotik
Lactobacillus sp.  bentuk  tepung  0,2%  dalam  pakan
memberikan perlakuan  terbaik  terhadap Hen Day
Production. Adanya  pengaruh  yang sangat  nyata  pada
HDP diduga karena  adanya  jumlah  pakan  yang dikonsumsi
berpengaruh  terhadap  jumlah konsumsi  protein dan  energi
dalam  pakan. Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang
dilakukan  oleh  Kompiang  (2009) bahwa dengan
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penambahan  kultur  probiotik  akan meningkatkan produksi
telur harian (HDP). Tak hanya itu, penambahan  probiotik
Lactobacillus sp.  bentuk  tepung  sebanyak  0,2%  dalam
pakan juga merupakan  perlakuan  terbaik  terhadap
penurunan konversi  pakan dan nilai IOFC.

Secara umum, pengertian dari prebiotik yaitu suatu
bahan makanan  yang tidak  dapat  dicerna  dan  mempunyai
pengaruh  yang  menguntungkan  pada  inang  melalui
stimulasi pertumbuhan dan aktivitas secara selektif terhadap
satu  atau  beberapa  jenis  mikroba menguntungkan dalam
pencernaan (Crittendenet al., 2005). Menurut Haryati ( 2010),
prebiotik yang  telah  tersedia  secara komersial  yaitu
fruktooligosakarida,  iso-malto-oligosakarida, galakto-
oligosakarida,  trans-galakto-oligosakarida, inulin dan
fruktooligosakarida. Penambahan oligofruktosa dan inulin dari
chikori sebesar 1% pada pakan ayam petelur dapat
meningkatkan produksi telur dan efisiensi pakan serta
menurunkan kolesterol kuning telur. Selain itu, di usaha
peternakan ayam pedaging pemberian oligosakarida dari
bahan ubi jalar 0,2% sebagai prebiotik pada ternak mampu
memberikan nilai FCR yang lebih baik serta secara signifikan
mampu meningkatkan pertambahan bobot badan hidup, bobot
karkas, dan persentase karkas (Chenet al., 2004).

Menurut Lesmanawati dkk., (2013), target penggunaan
probiotik untuk meningkatkan kesehatan  saluran  pencernaan
hanya  akan  efektif  bila kebutuhan  pertumbuhannya
terpenuhi. Dimana prebiotik dapat berperan sebagai penunjang
pertumbuhan bakteri probiotik tersebut. Potensi yang
diakibatkan karena sinergi antara prebiotik dan probiotik
tersebut dinamakan sinbiotik. Sinbiotik  merupakan
kombinasi  dari probiotik  dan  prebiotik  yang  mempunyai
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efek sinergis yang dapat meningkatkan status kesehatan
saluran  pencernaan,  kecernaan  bahan  pakan, aktifitas
antibakterial,  kekebalan  terhadap  infeksi, dan  performa
unggas. Sifatnya  yang  sinergis,  antara kombinasi  probiotik
dan prebiotik akan lebih efisien daripada efek masing-masing
bahan (Yang et al., 2005). Berdasarkan penelitian Gabriela et
al. (2007), pemberian sinbiotik sebanyak 1 ‰ mampu
meningkatkan produksi telur sekaligus menurunkan jumlah
konsumsi pakan daripada kelompok ayam petelur dengan
perlakuan kontrol. Dijelaskan pula dalam penelitian Xiao-qing
et al. (2013), bahwa dengan suplementasi 0,5% sinbiotik
mampu meningkatkan kinerja produksi ayam petelur dan
kualitas telur.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin
melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan
sinbiotik yang merupakan kombinasi dari probiotik berupa
Lactobacillus sp. dan prebiotik berupa FOS yang telah
diformulasikan dalam bentuk tepung pada pakan ayam petelur.
Penambahan dari sinbiotik tersebut diharapakan mampu
memberikan hasil yang positif terhadap penampilan produksi
ayam petelur yang meliputi konsumsi pakan, konversi pakan,
Hen Day Production (HDP), egg mass, serta Income Over
Feed Cost (IOFC). Adapun bagan konsep pelaksaan penelitian
tersaji pada Gambar 1. berikut ini :
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Gambar 1. Bagan Konsep Pelaksanaan Penelitian.

Penampilan produksi  ayam petelur
ditentukan oleh pemberian  pakan (Sumarno,
2009).

Feed additive untuk efisiensi pakan
dan perbaikan performance ayam
petelur.

Penggunaan antibiotik
sebagai feed additvie.

Feed additive alami pengganti antibiotik, antaralain : probiotik, prebiotik, asam organik,
asam lemak, dll  (Haryati, 2011).

Dampak antibiotik menyebabkan resistensi bakteri
pada manusia dan hewan (Prawitya, 2015).

Penambahan  probiotik Lactobacillus
sp.  bentuk  tepung  0,2% memberikan
perlakuan  terbaik  terhadap  HDP
(Adya, 2015).

Penambahan oligofruktosa dan inulin
dari chikori sebesar 1% meningkatkan
produksi telur dan efisiensi pakan serta
menurunkan kolesterol kuning telur
(Haryati dkk., 2010).

Suplementasi 0,5% sinbiotik mampu meningkatkan kinerja produksi ayam
petelur serta kualitas telur (Xiao-qing et al., 2013).

Sinbiotik mampu meningkatkan penampilan produksi ayam petelur

HDP Konversi
pakanpaka

KonsumsiP. Egg mass IOFC
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1.6 Hipotesis
Penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS)

dalam pakan meningkatkan penampilan produksi ayam petelur
yang meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, Hen Day
Production (HDP), Eggmass, dan Income Over Feed Cost
(IOFC).



11

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
Sinbiotik  merupakan  kombinasi  dari probiotik  dan

prebiotik  yang  mempunyai  efek sinergis yang dapat
meningkatkan status kesehatan saluran  pencernaan,
kecernaan  bahan  pakan, aktifitas  antibakterial,  kekebalan
terhadap  infeksi, dan  performa  unggas. Sifatnya  yang
sinergis,  antara kombinasi  probiotik  dan prebiotik akan lebih
efisien daripada efek masing-masing bahan (Yang et al.,
2005). Penelitian menunjukkan kombinasi probiotik dan
prebiotik pada sinbiotik lebih efisien daripada efek masing-
masing bahan (Fotiadis et al., 2008).

Pemberian sinbiotik sebanyak 1 % mampu
meningkatkan produksi telur sekaligus menurunkan jumlah
konsumsi pakan daripada kelompok ayam petelur dengan
perlakuan kontrol. Menurut  Xiao-qing et al. (2013), bahwa
dengan suplementasi 0,5% sinbiotik mampu meningkatkan
kinerja produksi ayam petelur dan kualitas telur. Penggunaan
sinbiotik sebesar 0.1% pada pemberian pakan menunjukkan
hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kontrol
pada performa produksi ayam petelur (Radu-Rusu et.al.,
2007).

Keuntungan dari kombinasi ini adalah meningkatkan
daya tahan hidup bakteri probiotik oleh karena substrat yang
spesifik telah tersedia untuk fermentasi sehingga tubuh
mendapat manfaat yang lebih sempurna dari kombinasi ini
(Antarini, 2011). Adapun mekanisme kerja sinbiotik yaitu,
probiotik dengan bantuan prebotik sebagai substrat akan
melekat dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan, lalu
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berkompetisi untuk mendapatkan nutrien, kemudian
melakukan pengaktifan respon imun untuk meningkatkan
metabolisme dalam tubuh sehingga menstimulasi terjadinya
keseimbangan mikrobiota. Keseimbangan mikrobiota
dibutuhkan agar ternak dapat hidup dengan sehat pada
ekosistem saluran pencernaan (Soeharno, 2010).

Probiotik  adalah mikroorganisme  hidup  yang
digunakan sebagai pakan imbuhan dan  dapat  menguntungkan
inangnya. Apabila  dikonsumsi  dalam  jumlah  yang  cukup
dapat meningkatkan  kesehatan manusia  ataupun  ternak
dengan  cara menyeimbangkan mikroflora  dalam  saluran
pencernaan  (Kusumawati,  2003). Penggunaan probiotik
dalam pakan unggas terbukti dapat meningkatkan kinerja
ayam pedaging dan petelur, serta dapat meningkatkan daya
tahan tubuh ternak terhadap serangan penyakit (Iriyanti dan
Aris, 2001). Menurut Haryati (2011) pemberian probiotik yang
cukup terhadap ternak dapat mempengaruhi komposisi dan
ekosistem mikroflora pencernaan. Kondisi ekosistem
mikroflora dalam saluran pencernaan unggas akan
mempengaruhi kinerja dan kesehatan ternak. Ditambahkan
oleh Fuller (1992) bahwa komponen mikroorganisme akan
menjadi seimbang ketika probiotik sudah diberikan dalam
sistem pencernaan, sehingga proses pencernaan dan daya
cerna bahan pakan pada ternak akan menjadi sempurna.
Bakteri asam laktat, khususnya Lactobacillus sp. yang berada
di saluran pencernaan yang jumlahnya 107 bersamaan dengan
Bifidobacterium 109 ini merupakan bakteri yang memiliki sifat
menguntungkan, yaitu mampu menekan pertumbuhan patogen.

Prebiotik yaitu suatu bahan makanan  yang  tidak dapat
dicerna  dan  mempunyai pengaruh  yang  menguntungkan
pada  inang  melalui stimulasi pertumbuhan dan aktivitas
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secara selektif terhadap satu  atau  beberapa  jenis  mikroba
menguntungkan dalam pencernaan (Crittendenet al., 2005).
Fruktan (inulin, oligofruktosa dan frukto-oligo-sakarida)
sebagai prebiotik yang digunakan pada pakan ayam memiliki
efek positif pada produksi telur, meningkatkan berat telur dan
menurunkan tingkat kolesterol dikuning telur (Świątkiewicz,
2008). Menurut Rechman et.al (2007),  FOS mampu
meredakan efek nekrosis epitel sekum dan juga merangsang
pertumbuhan vili usus.

Sinbiotik akan bekerja secara aktif setelah masuk
bersama pakan melalui saluran pencernaan. Pakan merupakan
faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan usaha
peternakan ayam  petelur yaitu sekitar 60-70%. Konsumsi
pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak pada
periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang
diperlukan untuk kehidupannya. Menurut Prawitya dkk.,
(2015), bahwa ayam petelur pada fase produksi
mengkonsumsi pakannya mulai 115 - 130 g/ekor/hari.

Konsumsi pakan merupakan indikator penting dari nilai
suatu bahan pakan dan berhubungan dengan pemenuhan baik
untuk hidup pokok maupun untuk produksi (Zainudin dan
Syahrudin, 2012). Pakan unggas disusun sesuai dengan
kebutuhan nutrien berdasarkan umur dan tujuan pemeliharaan.
Jika energi pakan saat fase layer terlalu rendah atau kurang
dari 2600 kkal, konsumsi pakan lebih banyak sehingga Feed
Convertion Ratio (FCR) meningkat dan efisiensi pakan
menurun. Berdasarkan penelitian Rusli (2010), ayam petelur
usia 28 – 36 minggu dengan pemberian pakan 60% onggok
dan 40% ampas tahu yang di fermentasi dengan Neurospora
crassa mempunyai angka konversi sebesar 2,55. Penambahan
probiotik Lactobacillus sp.  bentuk  tepung  sebanyak  0,2%
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dalam  pakan juga merupakan  perlakuan  terbaik  terhadap
penurunan konsumsi pakan dan konversi  pakan (Kompiang,
2009).

Menurut Istinganah (2013), pemberian Lactobacillus sp.
bentuk tepung mampu menghasilkan HDP berkisar 75-83 %
pada ayam petelur usia 32 minggu. Selain mampu
mengoptimalkan produksi telur, menurut Rusli (2010)
pemberian Lactbacillus sp. dalam pakan ayam petelur usia
28-36 minggu mampu memberikan nilai egg mass berkisar
48,40 g/ekor/hari. Egg mass dipengaruhi oleh produksi telur
harian dan berat telur, jika salah satu atau kedua faktor
semakin tinggi maka egg mass juga semakin meningkat atau
sebaliknya (Amarullah, 2003).

Ukuran produktivitas suatu peternakan menguntungkan
atau tidak dapat diukur berdasarkan IOGC. Nilai IOFC
merupakan jumlah penerimaan dari penjualan produksi telur
ayam petelur dikurangi dengan biaya pakan yang dikonsumsi.
Hasil IOFC ayam petelur dipengaruhi oleh harga pakan, harga
telur, produksi telur dan konsumsi pakan. Pada peenelitian
yang telah dilakukan Hidayatullah dkk., (2014) dengan
pemberian probiotik Lactobacillus Plus bentuk tepung
menghasilkan IOFC hingga Rp 256,24- Rp 277,48 /ekor/hari
pada ayam petelur usia 30 minggu.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Sinbiotik

Sinbiotik adalah bahan yang terdiri dari probiotik dan
prebiotik. Prebiotik akan meningkatkan kelangsungan hidup
dari probiotik dengan cara menyediakan nutrisi untuk
probiotik yang tidak dapat digunakan oleh organisme patogen
(Weese, 2002). Sinbiotik merupakan kombinasi seimbang dari
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probiotik dan prebiotik dalam mendukung kelangsungan hidup
dan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran
pencernaan makhluk hidup (Schrezenmeir and Vrese, 2001).

Ditambahkan pula oleh Crittenden et al., (2005), bahwa
penggunaan probiotik untuk meningkatkan kesehatan saluran
pencernaan hanya akan efektif bila kebutuhan
pertumbuhannya terpenuhi. Memasukkan nutrisi bakteri yang
spesifik (prebiotik) tidak akan bekerja dengan baik tanpa
adanya target yaitu bakteri yang menguntungkan. Demikian
juga, pemberian probiotik tidak akan berhasil jika lingkungan
yang dimasukinya tidak mendukung. Potensi yang diakibatkan
karena sinergi antara prebiotik dan probiotik dalam makanan
yang terdiri dari kedua bahan tersebut disebut sinbiotik.

Pendekatan  penggunaan  sinbiotik  dapat  memberikan
pengaruh  yang  menguntungkan  inangnya  dengan
peningkatan  ketahanan  hidup  dari  probiotik  melalui
stimulasi  selektif  pertumbuhan  atau  aktivasi metabolisme
satu  atau  beberapa  bakteri  yang menyehatkan (Haryati,
2011). Ditambahkan oleh Haryati (2010), dalam pakan
suplementasi sinbiotik dari probiotik dan prebiotik secara
nyata dapat meningkatkan bobot  badan  dan Feed Convertion
Ratio (FCR) serta  menurunkan  mortalitas broiler.

Probiotik  didefinisikan  sebagai mikroba hidup yang
digunakan sebagai pakan imbuhan dan  dapat  menguntungkan
inangnya  dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial
pencernaannya.  Pemberian  mikroba  hidup  tersebut dalam
jumlah  yang  cukup  dapat  mempengaruhi komposisi  dan
ekosistem  mikroflora  pencernaannya (Simon, 2005).
Pemanfaatan  probiotik  sebagai pakan  imbuhan  karena
probiotik  memiliki kemampuan untuk hidup  (tumbuh dan
berkembang) dalam  saluran  pencernaan  ayam  sehingga
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mampu meningkatkan produksi, memperbaiki efesien pakan,
dan  peningkatan  kualitas dan  kesehatan  ternak dengan
menghambat  pertumbuhan  bakteri  patogen  sehingga
performan  ayam  meningkat (Kompiang,  2009). Dijelaskan
pula oleh Abun (2008), dengan penambahan probiotik pada
pakan mempunyai dampak positif  terhadap pertumbuhan,
produksi  telur, efisiensi penggunaan  pakan,  mampu
menetralisir  toksin  yang  dihasilkan  bakteri  patogen,
menghambat pertumbuhan  bakteri  pathogen  dengan
mencegah  kolonisasi  di  dinding  usus  halus, serta pemberian
probiotik  mampu  meningkatkan  performa  ternak.

Menurut Saarella et al. (2000), bakteri  yang  umum
digunakan  sebagai  probiotik yaitu Lactobacillus sp. dan
Bacillus sp.,  kedua  jenis bakteri ini dapat mempengaruhi
peningkatan kesehatan karena  dapat  menstimulasi  respon
imun dan menghambat patogen. Satu  faktor kunci dalam
seleksi starter probiotik yang baik yaitu kemampuannya untuk
bertahan  dalam  lingkungan  asam  pada  produk  akhir
fermentasi  secara in  vitro dan  kondisi  buruk  dalam saluran
pencernaan  atau in  vivo.  Ketahanan probiotik pada  kondisi
in  vitro dapat  dipengaruhi  oleh pembentukan metabolit oleh
starter seperti asam laktat, asam  asetat,  hidrogen  peroksida,
dan  bakteriosin. Lactobacillus merupakan  salah  satu  genus
bakteri  asam laktat  yang  paling  banyak  dijumpai  pada
saluran  gastro  intestinal  baik  pada  manusia maupun
hewan. Lactobacillus ini  dapat digunakan sebagai probiotik
pada ternak yang berfungsi meningkatkan  produktivitas
ternak, meningkatkan  aktivitas  enzimatis  dan meningkatkan
aktivitas pencernaan (Laksmiwati, 2009). Dijelaskan pula oleh
Kompiang (2009), bahwa selain Lactobacillus sp., Bacillus sp.
juga mempunyai prospek untuk digunakan sebagai probiotik
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yang  dapat  diberikan  melalui  pakan  atau  air  minum
dimana  akan  meningkatkan  produksi  unggas  hingga 10%
melalui  perbaikan  konversi  pakan  dan menurunkan  angka
kematian  ternak  hingga  50%.

Secara umum prebiotik merupakan suatu bahan
makanan  yang  tidak  dapat  dicerna  dan  mempunyai
pengaruh  yang  menguntungkan  pada  inang  melalui
stimulasi pertumbuhan dan atau aktivitas secara selektif
terhadap satu  atau  beberapa  jenis  mikroba menguntungkan
dalam pencernaan. Prebiotik golongan non-digestible
karbohidrat  termasuk  laktulosa,  inulin, resistant starch, dan
sejumlah oligosakarida yang dapat menjadi  sumber
karbohidrat  bagi  bakteri  yang menguntungkan dalam
saluran  pencernaan (Crittenden et al., 2005). Menurut Willard
et al. (2000), prebiotik  yang sudah  umum  dipelajari  yaitu
fruktan/FOS, yaitu seluruh non-digestible oligosakarida yang
terdiri  dari  unit  fruktosa dan  glukosa yang bergabung
melalui ikatan β (2 – 1) dan menempel pada satu  unit
terminal  glukosa.  Adanya ikatan β (2 – 1) dalam  fruktan
telah  menunjukkan  resistensi  terhadap enzim  mamalia.
Fruktan  dapat mencapai  kolon  dan  menjadi  substrat  yang
dapat dicerna bagi bakteri. Fruktan juga mencegah konstipasi
secara  efektif  karena asam  lemak  rantai  pendek yang
dihasilkan  telah terbukti dapat menstimulasi peristaltik usus.

Oleh sebab itu, target  utama  dari  penggunaan
probiotik  dan prebiotik yaitu: (i)  peningkatan  ketahanan
inang terhadap  patogen  eksogenus  pencernaan; (ii)
mengontrol  penyakit  dimana  komponen  mikroflora
pencernaan  telah  diimplikasi  dalam  aeteologi; (iii)
menurunkan  keracunan  metabolisme  mikrobial  dalam



18

pencernaan; dan  (iv) mengatur  sistim  imunitas (Purwadaria,
2003).

2.2.2 Pakan
Keberhasilan  usaha  peternakan  ayam petelur

dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  penting, yaitu  bibit,  pakan
dan  manajemen. Pakan yang  digunakan  harus  memenuhi
semua kebutuhan zat makanan ayam petelur,  selain  itu tidak
mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi  ternak
maupun  konsumen  yang  akan mengkonsumsi  hasil  ternak.
Hal  tersebut bertujuan  untuk  mendapatkan  produksi  telur
yang  optimal,  rendah  tingkat  kontaminasi mikroba  patogen,
dan  residu  senyawa  kimia sintetik serta mengandung protein
dan ß-karoten yang tinggi (Amarullah,  2003).

Menurut Yuwanta (20008), bahwa secara garis besar
pakan merupakan bahan makanan yang berupa bahan organik
maupun anorganik yang dapat dimakan, dicerna, dan tidak
mengganggu kesehatan ternak yang mengandung semua zat
gizi dalam pakan seperti kabohidrat, protein, lemak, mineral
vitamin, dan air. Ditambahkan oleh Haryati (2011) bahwa
dalam usaha peternakan, pakan berperan sangat besar. Ditinjau
dari aspek ekonomi, biaya pakan sangatlah tinggi hingga
mencapai 70% dari total biaya produksi. Ditinjau dari aspek
biologis, pertumbuhan dan produksi maksimal tercapai apabila
kualitas dan kuantitas pakan terpenuhi. Biaya pakan
merupakan pengeluaran  yang paling besar dalam  industri
peternakan, maka perlu dilakukan berbagai  cara  guna
memperkecil konversi  pakan diantaranya melalui
peningkatan  kualitas bahan  pakan dan  penggunaan  bahan
imbuhan  agar  ternak  dapat hidup  dalam  kondisi  yang  baik.
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Pakan yang berkualitas bagus dengan harga murah
diharapkan  dapat  menghemat  biaya  pakan sehingga  dapat
mendatangkan  keuntungan. Pakan  yang  berkualitas  baik
harus  dapat memenuhi  kebutuhan  zat  makanan  ayam,
seperti protein dan energi (Argo dkk., 2010). Saluran
pencernaan akan  optimal  apabila  efisiensi  pakan  yang
tinggi  dapat  tercapai  untuk  mencerna  dan menyerap  zat
makanan,  sehingga produktifitas  yang  didapat  ayam  petelur
dapat  meningkat  dengan  baik (Argo dkk., 2010).

Pemberian pakan ternak tanpa memperhatikan kualitas
dan kuantitas akan mengakibatkan pertumbuhan maupun
produktivitas dari ternak tersebut tidak maksimal. Kandungan
nutrisi utama yang dibutuhkan dalam pakan ternak ayam
petelur adalah berupa protein, energi metabolis (EM), lemak,
serat kasar, kalsium, dan fosfor (Aribowo, 2008).
Ditambahkan oleh SNI (2006) bahwa untuk kebutuhan pakan
ayam petelur periode starter berkisar antara 10-65
gram/ekor/hari dengan kandungan protein berkisar antara 15-
17 % dan EM 2.800 Kkal, untuk periode grower berkisar
abtara 65-100 gram/ekor/hari dengan kandungan protein 14-16
% dan EM 2.850 Kkal, sedangkan untuk periode layer berkisar
antara 100-115 gram/ekor/hari dengan kandungan protein
minimal 16,5 % dan EM 2.850 Kkal.

Dijelaskan pula oleh Marginingtyas dkk., (2015) bahwa
pemberian nutrisi kepada ayam ras petelur tidak sama antara
satu dengan yang lainnya. Kadar nutrisi yang diberikan
dipengaruhi oleh umur atau periode ayam. Penelitian ini
digunakan ayam yang sedang berada pada periode bertelur
atau fase layer yang berumur 18 minggu sampai afkir. Detail
nutrisi yang dibutuhkan meliputi protein 18%, lemak 5 %,
serat kasar 4 %, EM 2850 kkal/kg, kalsium 3 % dan fosfor
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0,5 %. Kebutuhan zat makanan ayam petelur berdasarkan
NRC (1994) ditampilkan pada tabel1.
Tabel 1. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Petelur Berdasarkan

NRC (1994).

Kebutuhan Zat Makanan
Usia Ayam Petelur

18-32
(Minggu)

32-45
(Minggu)

45-60
(Minggu)

60-70
(Minggu)

Energi metabolisme (Kkal/kg)
Protein (%)
Asam linoleat (%)
Methionine (%)
Lisin (%)
Triptofan (%)
Ca (%)
P (%)
Konsumsi pakan (g/ekor/hari)

19
2850
1,1

0,0,41
0,74
0,16
4,2
0,48
95

18
2840
1,0
0,35
0,69
0,15
4,3
0,4
100

2820
16,5
1,0

0,34
0,67
0,14
4,3

0,36
105

2800
15,5
1,0
0,29
0,63
0,13
4,4
0,31
110

Sumber : NRC, 1994.

2.2.3 Ayam Petelur
Ayam ras petelur merupakan hasil rekayasa genetis

berdasarkan karakter-karakter dari ayam-ayam yang
sebelumnya ada. Perbaikan-perbaikan genetis terus
diupayakan agar mencapai performance yang optimal.
Tujuannya adalah produksi telur dalam jumlah yang banyak.
Salah satu keuntungan dari ayam ras petelur adalah produksi
telurnya yang lebih tinggi dibandingkan produksi telur ayam
buras dan jenis unggas yang lain. Umumnya dalam satu
periode (dua tahun) seekor ayam yang sehat dapat bertelur
lebih dari 300 butir (Wahju, 2004).

Karakteristik ayam petelur yaitu bentuk tubuh lonjong
(memanjang), bobot badan relatif ringan, shank pipih dan
melebar ke samping, peka terhadap cuaca, produksi telur
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tinggi (250-300 butir/tahun), berat telur rata-rata 55-65 gram,
serta bebas dari sifat mengeram (Yuwanta, 2008).
Ditambahkan pula oleh Amarullah (2003), bahwa ayam
petelur mempunyai sifat nervous (mudah terkejut), bentuk
tubuh ramping, cuping telinga berwarna putih, produksi telur
tinggi (200 butir/ekor/tahun), efisiensi dalam penggunaan
pakan untuk membentuk telur, dan tidak memiliki sifat
mengeram.

Menurut NRC (1994), fase pemeliharaan ayam petelur
berdasarkan kebutuhan zat makanannya terbagi menjadi tiga,
yaitu fase starter mulai usia 0-6 minggu, fase grower usia 6-18
minggu, dan fase layer di atas usia 18 minggu. Ditambahkan
pula oleh Wahju (2004)  bahwa pada fase layer dapat terbagi
ke dalam dua fase produksi, yaitu fase I dan fase II. Pada fase I
ayam mulai bertelur pada umur 22 minggu, bobot badan 1.350
gram dan konsumsi pakan sebanyak 75 gram/ekor/hari.
Selama 20 minggu dari usia 22-42 minggu diharapkan ayam
mencapai puncak produksi ±85%-90%, bobot badan mencapai
±1.800 gram, dan berat telur mengalami kenaikan dari 40
gram/butir menjadi 56 gram/butir. Fase I adalah periode kritis
dimana kebutuhan zat makanan harus terpenuhi dengan baik
sehingga dapat berproduksi dengan baik pula. Fase II dimulai
usia 42-72 minggu, dimana ayam telah mencapai bobot badan
yang stabil.

2.2.4 Penampilan Produksi Ayam Petelur
2.2.4.1Konsumsi Pakan

Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan
yang diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang
menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dikonsumsi seekor
ayam petelur sesuai dengan periode pemeliharaannya (Husein,
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2010). Konsumsi pakan dihitung dengan cara menimbang
sejumlah pakan yang diberikan (gram) dikurangi dengan
sejumlah pakan yang tersisa (gram) yang dilakukan setiap 24
jam (Sumarno, 2009).

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu
bentuk fisik pakan, bobot badan, kecepatan pertumbuhan,
kandungan nutrisi pakan, dan lingkungan. Temperatur
lingkungan yang tinggi akan mengakibatkan ayam banyak
minum dan mengurangi konsumsi pakan. Konsumsi pakan
ayam dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : besar dan
bangsa ayam, tahap produksi, ruang tempat pakan, temperatur,
keadaan air minum, penyakit, serta kandungan zat makanan
terutama energi. Faktor interaksi antara zat makanan,
kandungan zat makanan terutama kandungan energi metabolis,
manajemen pemberian pakan, program penyinaran tambahan,
dan kondisi bulu merupakan faktor lain yang berpengaruh
terhadap konsumsi pakan (NRC, 1994).

Menurut Lengkong dkk.,(2015), bahwa  faktor  utama
yang  mempengaruhi konsumsi pakan adalah kandungan
energi metabolis dalam pakan serta serat kasar yang tinggi.
Serat kasar yang tinggi tidak dapat dimanfaatkan oleh unggas
karena  unggas  tidak  mempunyai enzim  yang  dapat
mencerna  serat  kasar sehingga kualitas  pakan  didalam
memformulasi pakan perlu diperhatikan agar pakan  yang
telah diformulasikan  itu mampu dimanfaatkan oleh ternak dan
jumlah zat-zat  makanan  yang  dibutuhkan  dapat terpenuhi.
Setiap ternak mempunyai  keterbatasan  dalam mengkonsumsi
pakan.

Energi  metabolis sangat  berpengaruh  terhadap  jumlah
konsumsi pakan, karena energi dalam pakan adalah  salah  satu
faktor  pembatas  konsumsi.  Semakin  tinggi  energi dalam
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pakan  akan  menyebabkan  semakin  rendah konsumsi  pakan
(Prawitya, 2015). Hubungan  energi  dalam  pakan  berbanding
terbalik  dengan  jumlah  konsumsi  pakan. Kandungan  energi
dalam  pakan yang tinggi akan mengakibatkan konsumsi
pakan rendah dan sebaliknya apabila energi dalam pakan
rendah, maka konsumsi akan tinggi (Primacitra, 2014).

Peningkatan  penggunaan  serat  kasar berpotensi  pula
menurunkan  konsumsi pakan  karena  semakin  tinggi  serat
kasar menyebabkan  pakan  bersifat  bulky sehingga  unggas
tidak  dapat mengkonsumsi  pakan  dalam  jumlah  yang
mencukupi  akibat  dari  keterbatasan tembolok (Agustina
dkk., 2007). Ditambahkan pula oleh Istinganah (2013), bahwa
kandungan serat kasar (SK) dalam bahan baku pakan (Feed
Stuffs) mampu mempengaruhi tingkat konsumsi pakan pada
ayam petelur. Semakin tinggi kandungan serat kasar maka
konsumsi pakan semakin rendah, hal ini disebabkan serat
kasar banyak mengandung selulosa yaitu bagian kerangka
tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh unggas,
karena unggas tidak mempunyai enzim selulosa dalam saluran
pencernaan.

Keseimbangan nutrien yang lain seperti vitamin dan
mineral pada pakan juga mampu berpengaruh terhadap
konsumsi ayam dalam memenuhi kebutuhan (requirements).
Ayam akan menghentikan makan bila kebutuhan vitamin
ataupun mineral sudah terpenuhi dalam tubuh untuk berbagai
metabolisme (Yuwanta, 2004). Menurut (Lengkong dkk.,
2015) bahwa  jumlah pakan  yang  dikonsumsi  berpengaruh
terhadapa  produksi  ternak,  dimana konsumsi  pakan  yang
tinggi  akan menghasilkan  produksi  yang  tinggi  pula.
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2.2.4.2 Hen Day Production (HDP)
Tolok ukur keberhasilan dari pencampaian suatu target

produksi ayam petelur dihitung menggunakan satuan Hen Day
Production (HDP). Hen Day Production (HDP) sebagai salah
satu tolok ukuran produktivitas  dari  ayam  yang  diproduksi
dengan  membagi  jumlah  telur  dengan jumlah  ayam dalam
kurun waktu tertentu (Lengkong dkk., 2015). Beberapa faktor
yang mempengaruhi produksi telur antara lain  bibit,  umur,
kondisi  kesehatan  ayam,  perkandangan,  pencahayaan,
pakan  dan  suhu  lingkungan (Muharlien, 2010).

Menurut Amarullah (2003), faktor  utama  yang
mempengaruhi  produksi  telur  adalah jumlah  pakan yang
dikonsumsi  dan kandungan  zat  makanan  dalam  pakan
terutama protein. Dijelaskan pula oleh (Hidayatulah, 2014)
bahwa jumlah pakan yang  dikonsumsi  berpengaruh  terhadap
produksi  ternak,  dimana  konsumsi  pakan yang  rendah  akan
menghasilkan  produksi yang  rendah,  dan  konsumsi  pakan
yang tinggi  akan  menghasilkan  produksi  yang tinggi.
Konsumsi  pakan  yang  tinggi  akan menghasilkan produksi
telur yang tinggi, hal ini yang berpengaruh adalah kondisi
ternak yang meliputi, bobot badan  dan uniformity yang
standard. Menurut Wahju (2004), sebagian  besar  zat
makanan  yang  dikonsumsi  ayam  petelur digunakan untuk
mendukung produksi telur.

Hen  Day  Production merupakan salah satu  faktor
yang secara langsung berpengaruh terhadap  kebutuhan  zat
makanan  ayam  petelur. Semakin  tinggi  kandungan  protein
dalam  pakan maka semakin  tinggi pula produksi telur ayam.
Sebagian besar zat makanan yang dikonsumsi ayam petelur
digunakan untuk mendukung produksi telur (Lengkongdkk.,
2015). Ditambahkan pula oleh Kompiang (2009)  bahwa
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dengan  penambahan  kultur  probiotik  akan meningkatkan
produksi telur harian (HDP).

2.2.4.3 Egg Mass
Egg mass merupakan rataan  berat  telur  harian

dikalikan produksi telur sehingga  persentase Hen Day
Production akan mempengaruhi egg mass. Hasil perkalian
antara rata-rata berat telur dengan HDP (Hen Day Production)
akan menunjukkan nilai besarnya egg mass. Apabila salah
satu  faktor  semakin tinggi  maka egg  mass juga  semakin
meningkat  dan  sebaliknya (Argo, 2010). Menurut Lengkong
dkk., (2015), hubungan egg  mass dengan  nilai konsumsi
pakan  dan  HDP  adalah berbanding lurus. Dijelaskan oleh
Argo dkk., (2010), egg  mass akan  semakin  tinggi apabila
konsumsi  pakan  minimum atau efisien dalam menghasilkan
produksi.  Konsumsi pakan dan produksi mempengaruhi
efisiensi penggunaan  pakan.  Efisiensi  pakan  yang berbeda
dikarenakan  jumlah  pakan  yang dikonsumsi  ternak
dimanfaatkan  dengan efisien  menjadi  telur.  Tingkat
penyerapan zat makanan  yang  maksimal  di  saluran
pencernaan akan memperbaiki nilai efisiensi penggunaan
pakan.  Efisiensi  penggunaan pakan dipengaruhi oleh
konsumsi pakan dan produksi  telur yang dihasilkan.

Egg mass merupakan rata-rata berat telur harian yang
dipengaruhi oleh HDP dan berat  telur. Berat telur
dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk sifat genetik,
tingkatan dewasa kelamin, umur, obat-obatan dan makanan
sehari-hari. Faktor makanan terpenting yang diketahui
mempengaruhi besar telur adalah protein dan asam amino
yang cukup dalam pakan dan asam linoleat. Selain itu, berat



26

telur tergantung oleh umur ternak, semakin tua umur ternak
semakin besar ukuran telur (Wahju, 2004).

2.2.4.4 Konversi Pakan
Konversi pakan merupakan ukuran efisiensi pakan yang

menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk merubah
pakan menjandi sejumlah produksi telur dalam satuan waktu
tertentu (Yuwanta, 2004). Angka konversi pakan diukur
berdasarkan jumlah pakan yang dikonsumsi  dibagi  dengan
jumlah  telur  yang dihasilkan  dalam  gram. Semakin besar
angka konversi pakan maka semakin rendah keefisienan pakan
tersebut  dan  sebaliknya.  Semakin rendah angka konversi
pakan  berarti semakin  efisien  ayam  mengkonsumsi  pakan
untuk produksi  telur  yang  baik (Hidayatulah, 2014).
Perhitungan secara mingguan, konversi  pakan  dihitung
dengan  cara  membandingkan jumlah pakan (g) yang
dikonsumsi dengan massa  telur  (g/ekor/hari)  setiap
minggunya (Lengkong dkk., 2015).

Konversi pakan dapat bervariasi tergantung pada umur
ternak, jenis kelamin, bobot badan, serta temperatur
lingkungan. Kondisi lingkungan kandang yang panas dan
lembab dapat memberikan pengaruh yang kurang baik bagi
ternak (Husein dkk., 2010). Menurut Amarullah (2003),
konversi pakan merupakan hubungan antara jumlah pakan
yang  dibutuhkan  untuk menghasilkan  satu  satuan  bobot
badan  atau produksi  telur.  Konversi  pakan  melibatkan
tingkat pertumbuhan  unggas  dan  konsumsi  pakan. Semakin
rendah  produksi  telur  akan meningkatkan  konversi  pakan.
Ditambahkan oleh Simon (2005) bahwa kkonversi  pakan
dipengaruhi  oleh  konsumsi  pakan  dan  produksi telur. Selain
itu, kecepatan  pertumbuhan juga merupakan faktor penting
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yang mempengaruhi konversi pakan. Pakan dengan  energi
dan  protein  yang  tinggi  cenderung mempercepat
pertumbuhan  dan  memperbaiki konversi pakan.

Dijelaskan pula dalam penelitian Gunawan (2003)
bahwa sejumlah Lactobacillus dapat meningkatkan kandungan
gizi dalam usus, memperbaiki ketersediaan, dan penyerapan
nutrisi. Konversi pakan nyata lebih rendah dengan
penambahan 2% dan 4% Lactobacillus, karena meningkatnya
ketersediaan nutrisi dalam pakan,  sehingga penggunaan pakan
dalam menghasilkan telur lebih efisien. Penambahan
Lactobacillus 2% dan 4% selain menurunkan konversi pakan
juga menurunkan konsentrasi kholesterol telur, sehingga
mempunyai daya tarik bagi konsumen.

2.2.4.5 Income Over Feed Cost (IOFC)
Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan salah satu

cara untuk menghitung efisiensi ekonomis dari suatu usaha
peternakan, yaitu dihitung berdasarkan pendapatan dari
penjualan bobot telur dikurangi biaya pakan yang dihabiskan
untuk menghasilkan bobot telur tersebut (Haryati, 2011).
Menurut Argo dkk., (2010), untuk  mengetahui  keuntungan
yang diperoleh  dalam  suatu  usaha  peternakan dilakukan
perhitungan Income  Over Feed  Cost (IOFC) berdasarkan
biaya  pakan  yang  digunakan. Biaya  pakan merupakan  biaya
terbesar  dalam usaha  peternakan.

Nilai Income  Over  Feed Cost dipengaruhi berat telur
dan nilai konsumsi pakan. Nilai Income  Over  Feed Cost juga
dipengaruhi oleh  konsumsi  dan HDP. Selain itu juga
dipengaruhi  oleh  harga  telur  di pasaran,  dimana  nilai
Income  Over  Feed Cost didapat  dari  produksi  telur
dikalikan dengan  harga  telur  dikurangi  dengan konsumsi
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dikalikan dengan harga pakan (Prasetio, 2014). Menurut
Hidayatulah (2014), Income  Over  Feed  Cost dipengaruhi
oleh  nilai konversi pakan yang mengalami penurunan, dimana
nilai Income Over  Feed Cost dihitung  berdasarkan besarnya
biaya konsumsi pakan dan harga  jual  tiap butir  telur.
Rendahnya  nilai  konversi  pakan  maka akan menurunkan
biaya produksi  dengan  demikian akan  meningkatkan  nilai
IncomeOver  Feed Cost.
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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan di Peternakan Ayam

petelur milik Bapak Ihwan Fathony yang beralamat di Desa
Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang.
Penelitian dilaksanakan mulai 01 Nopember – 25 Desember
2015 selama kurang lebih tujuh minggu, yaitu dengan tahapan
adaptasi selama 5 hari dan tahapan pengambilan data selama 6
minggu. Analisis kandungan zat makanan bahan pakan
dilakukan dengan Uji Proksimat di Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
Malang.

3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Ayam Petelur

Penelitian menggunakan ayam petelur strain Isa brown
milik Bapak Ihwan Fatony yang di produksi dari PT. Sierad
Tbk. Ayam petelur yang digunakan dalam penelitian berusia
30 minggu sebanyak 100 ekor. Ayam yang digunakan untuk
penelitian mempunyai nilai rata-rata Hen Day Production
(HDP) sebesar 77,68±6,77 dengan koefisien keragaman (KK)
sebesar 8,71%, data selengkapnya ditampilkan pada
Lampiran1.

3.2.2 Kandang dan Peralatan
Kandang ayam yang digunakan selama penelitian

adalah kandang battery dengan sistem kandang panggung
yang bertujuan agar ternak tidak berkontak langsung dengan
kotoran. Kandang battery ini terbuat dari bambu dengan
ukuran Panjang x Lebar x Tinggi sebesar 20 x  60 x 35
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cm/petak. Setiap kotak battery dilengkapi dengan tempat
pakan dan tempat minum yang terbuat dari belahan pipa
paralon. Atap kandang terbuat dari asbes sedangkan alasnya
terbuat dari bambu. Peralatan yang digunakan selama
penelitian adalah tempat pakan, tempat minum, plastik,
gunting, ember, serta timbangan digital dengan kapasitas
kilogram dan gram. Untuk peralatan tambahan yaitu kalkulator
dan alat kebersihan.

3.2.3 Pakan
Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini

adalah formulasi pakan basal yang disesuaikan dengan
kebutuhan zat makanan ayam petelur. Pakan diformulasikan
sesuai kebutuhan zat makanan ayam petelur periode produksi
atau layer. Pakan diformulasikan agar mampu memenuhi
segala kebutuhan ayam untuk hidup, tumbuh, dan berproduksi.

Frekuensi pemberian pakan dilakukan sebanyak dua kali
sehari, yaitu pada pagi hari pukul 07.00 WIB dan siang hari
pukul 13.00 WIB, sedangkan untuk pemberian air minum
dilakukan secara tidak terbatas atau adlibitum menggunakan
tempat minum manual yang dialiri air bersih melalui slang.
Formulasi pakan basal menggunakan campuran dari bahan
pakan jagung, bekatul, dan konsentrat. Pakan  jagung dan
bekatul diproduksi dari hasil petani daerah setempat
sedangkan pakan konsentrat di produksi dari PT. Dinamika
Megatama Citra (DMC). Semua bahan pakan tersebut disusun
menjadi satu sehingga membentuk suatu pakan basal yang siap
diberikan kepada ternak. Berikut akan ditampilkan kandungan
zat makanan masing-masing bahan pakan dalam Tabel 2 dan
komposisi dan kandungan zat makanan pada pakan basal
dalam Tabel 3.
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Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Masing-Masing Bahan
Pakan.

Zat Makanan
Bahan Pakan

Jagunga) Bekatula) Konsentratb)

Energi metabolis (Kkal/kg) 3350 3090 1940
Protein Kasar (%) 8,5 12,2 36,0
Lemak Kasar (%) 3,8 11 3,0
Serat Kasar (%) 2,2 4,1 5,0
Sumber : a) NRC (1994)

b) Label konsentrat DMC KL-36 (2015).
Tabel 3. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Pakan

Basal.
Jenis Bahan Pakan a) Jumlah (%)

Jagung
Konsentrat
Bekatul

51,45
32,15
16,40

Total 100
Kandungan Zat Makananb) Jumlah
Energi Metabolis
(Kkal/kg)c)

Bahan Kering (%)
Protein Kasar (%)
Lemak Kasar (%)
Serat Kasar (%)
Abu (%)

2929,90
90,20
18,07
5,79
8,26

26,04

Sumber :
a) Proporsi susunan pakan basal yang digunakan oleh peternak.
b)Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.
c) Hasil perhitungan konversi 70% gross energy (Schaible, 1979).
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Pakan basal untuk ayam petelur yang telah dicampur
secara merata diberikan penambahan sinbiotik (Lactobacillus
sp. dan FOS) dengan perbandingan sesuai perlakuan tertentu.
Metode penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS)
dengan persentase level yang berbeda setiap perlakuan, yaitu
sebesar 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, dan 0,8%.

3.2.4 Sinbiotik
Jenis pakan  tambahan yang digunakan dalam pakan

ayam selama penelitian adalah sinbiotik. Sinbiotik merupakan
suatu bahan pakan dari bentuk sinergi antara probiotik dan
prebiotik. Komposisi sinbiotik yang digunakan dalam
perlakuan terdiri dari campuran probiotik (Lactobacillus sp.)
dan prebiotik (FOS). Sinbiotik tersebut diformulasikan dalam
bentuk tepung yang merupakan substansi berisi kultur mikroba
hidup yang menguntungkan bagi ternak. Komposisi sinbiotik
yang digunakan dalam perlakuan terdiri dari campuran
probiotik Lactobacillus sp. 2,56 x 109 CFU/g dan prebiotik
(FOS). Sinbiotik yang digunakan dalam penelitian tersebut
merupakan hasil buatan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan
Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang
dengan harga Rp 70.000,00/kg (Sjofjan, 2015). Perbandingan
komposisi campuran probiotik Lactobacillus sp. dan prebiotik
(FOS) yaitu 1:2 (w/w). Sinbiotik tersebut diformulasi dalam
bentuk tepung yang merupakan substansi berisi kultur mikroba
hidup yang menguntungkan bagi ternak.

3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
menggunakan 5 perlakuan dan setiap perlakuan dilakukan
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pengulangan sebanyak 4 kali. Oleh sebab itu terdapat 20 unit
percobaan dengan setiap unit percobaan terdiri dari 5 ekor
ayam petelur, sehingga dalam penelitian ini total ayam yang
digunakan sebanyak 100 ekor.

Pemberian pakan perlakuan dilakukan sebanyak dua
kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari sedangkan untuk
pemberian air minum dilakukan secara adlibitum. Pakan
perlakuan yang diberikan kepada ayam petelur tersusun atas :
P0 = Pakan basal + sinbiotik bentuk tepung level 0%.
P1 = Pakan basal + sinbiotik bentuk tepung level 0,2%.
P2 = Pakan basal + sinbiotik bentuk tepung level 0,4%.
P3 = Pakan basal + sinbiotik bentuk tepung level 0,6%.
P4 = Pakan basal + sinbiotik bentuk tepung level 0,8%.

Perlakuan selama penelitian perlu dilakukan
pengacakan kandang pada setiap unit percobaan, yaitu dengan
tujuan setiap unit memiliki peluang yang sama untuk diberi
perlakuan tertentu atau obyektif dalam penempatannya.
Teknik pengacakan tata letak kandang yang digunakan adalah
sistem lotre secara manual dengan menggunakan 20 gulungan
kertas untuk mengacak. Denah Pengacakan kandang pada saat
penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tata Letak Kandang Pada Saat Penelitian.
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3.4 Prosedur Penelitian
Cara pemberian pakan perlakuan adalah dengan

mencampur pakan basal yang terdiri dari jagung, bekatul, dan
konsentrat dengan sinbiotik. Pakan basal diberikan sesuai
dengan proporsi yang telah ditentukan oleh peternak.
Penimbangan pakan basal sebanyak 625g/hari untuk setiap
unit perlakuan kandang yang berisi 5 ekor ayam. Sinbiotik
bentuk tepung disiapkan dan ditimbang sesuai kebutuhan tiap
perlakuan P1(0,2%), P2(0,4%), P3(0,6%), dan
P4(0,8%)dengan masing-masing seberat 1,25g, 2,5g, 3,75g,
dan 5g. Langkah untuk mencampur pakan basal dengan
sinbiotik dilakukan sedikit demi sedikit hingga merata. Teknik
pengadukan dengan benar sangat diperlukan agar pakan
tercampur secara homogen. Pakan perlakuan yang telah
tercampur sempurna diberikan sebanyak dua kali dalam sehari,
yaitu pada pagi dan siang hari.

3.5 Variabel yang Diamati Dalam Penelitian
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah

mengenai penampilan produksi pada ayam petelur yang
meliputi :

 Konsumsi Pakan
Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang
terkonsumsi oleh ternak, dimana jumlah pakan yang
diberikan pada  ternak dikurangi dengan sisa pakan atau
pakan yang  tercecer pada waktu yang telah ditentukan
(misalnya selama 24 jam).

Konsumsi pakan (g)
= berat pakan yang diberikan (g) – berat pakan yang tersisa (g)
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 Hen Day Production (HDP)
Hen Day Production (HDP) merupakan salah  satu  ukuran
produktifitas secara real dari  ayam yang di  produksi
dengan cara membagi  jumlah  telur dengan  jumlah  ayam
pada saat  tersebut. Hen Day Production (HDP) dihitung
dari jumlah teluryang dihasilkan selama penilitian  dibagi
dengan jumlah ayam yang hidup dikalikan dengan 100%.

HDP (%) = {∑ produksi telur (butir)/∑ ayam (ekor) } x 100%

 Egg Mass
Egg mass merupakan rata-rata berat telur harian yang
dipengaruhi oleh HDP dan berat  telur.  Jika  salah  satu
faktor  semakin tinggi  maka  egg  mass  juga  semakin
meningkat  dan  sebaliknya.

Egg mass (g/ekor/hari) = rata-rata berat telur (g) x HDP

 Konversi Pakan
Koversi pakan merupakan  nilai yang menunjukkan
kemampuan ayam untuk mengubah sejumlah pakan
menjadi setiap kg produksi telur dalam satuan waktu
tertentu. Konversi pakan merupakan ukuran efisiensi pakan
yang menggambarkan tingkat kemampuan ternak untuk
merubah pakan menjandi sejumlah produksi telur dalam
satuan waktu tertentu.

Konversi pakan  =
( )( )
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 Income Over Feed Cost (IOFC)
Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan salah satu cara
untuk menghitung efisiensi ekonomis dari suatu usaha
peternakan, yaitu dihitung berdasarkan pendapatan dari
penjualan bobot telur dikurangi biaya pakan yang
dihabiskan untuk menghasilkan bobot telur tersebut.
Perhitungan Income Over Feed Cost (IOFC) pada usaha
peternakan ayam petelur adalah sebagai berikut:

Pendapatan (Rp)
= produksi telur (kg) x harga telur/kg

Biaya pakan (Rp)
= konsumsi pakan (kg) x harga pakan perlakuan/kg

IOFC (Rp)
= pendapatan (Rp) – biaya produksi (Rp)

3.6 Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya

akan ditabulasi dengan program komputer Microsoft Excel.
Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik
menggunakan ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak
Lengkap (RAL). RAL digunakan apabila unit percobaan
homogen. Apabila terdapat perbedaan pengaruh yang nyata
atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda
Duncan’s (UJBD). Berikut akan ditampilkan model
Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut :
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Yij = µ + ʃ1 + € ij

Keterangan :
Yij = Nilai pengamatan ke-i, ulangan ke-j
µ = Nilai tengah umumʃ1 = Pengaruh perlakuan ke-i
€ = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i,

ulangan ke-j
i = Perlakuan (1,2,3,4,5)
j = Ulangan (1,2,3,4)

3.7 Batasan Istilah
 Ayam petelur : Strain ISA Brown umur 30

minggu produksi PT. Sierad
Tbk.,
sebanyak 100 ekor.

 Sinbiotik : Pakan tambahan yang
merupakan campuran antara
probiotik sebaga mikroba
menguntungkan dan prebiotik
sebagai substrat bagi mikroba
menguntungkan.

 Penampilan Produksi : Indikator untuk melihat
kemampuan produksi  ayam
petelur yang meliputi
konsumsi pakan, konversi
pakan, HDP, egg mass, dan
IOFC.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh  penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan
FOS) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam
petelur yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production
(HDP), eggmass, konversi pakan, serta Income Over Feed
Cost (IOFC) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel  4. Pengaruh Penambahan Sinbiotik (Lactobacillus sp.
dan FOS) Terhadap Penampilan Produksi Ayam
Petelur yang Meliputi Konsumsi Pakan, Hen Day
Production (HDP), Egg Mass, Konversi Pakan, serta
Income Over Feed Cost (IOFC).

Perlakuan

Variabel
Konsumsi

Pakan HDP Eggmass
Konversi

Pakan IOFC

(g/ekor) (%) (g/ekor/hari) (Rp/ekor/hari)

P0 124,64±0,39B 78,19±2,96 48,66±1,00A 2,57±0,05B 240,24±16,73a

P1 124,06±0,61B 82,11±1,22 53,61±2,17B 2,33±0,09A 321,44±39,54b

P2 123,90±0,88B 81,54±2,48 53,03±2,19B 2,32±0,07A 300,96±39,09b

P3 123,58±1,32B 81,16±2,09 52,04±1,23B 2,38±0,04A 274,04±17,45ab

P4 121,01±0,31A 82,32±1,56 53,65±1,93B 2,26±0,09A 306,29±35,63b

Keterangan:  Notasi superskrip (a dan b) yang berbeda pada
kolom yang sama menunjukkan adanya
perbedaan nyata (P<0,05) dan (A dan B)
menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata
(P<0,01) pada masing-masing perlakuan.
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Hasil analisis statistik mengenai pengaruh pemberian
sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) sebanyak 0,2%, 0,4%,
0,6%, dan 0,8% dalam pakan terhadap penampilan produksi
ayam petelur menunjukkan bahwa adanya pengaruh berbeda
sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan, eggmass, dan
konversi pakan,berbeda nyata (P<0,05) terhadap Income Over
Feed Cost, serta tidak berbeda nyata(P>0,05) terhadap Hen
Day Production.

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan
Konsumsi pakan merupakan selisih antara jumlah pakan

yang diberikan dengan jumlah pakan yang tersisa. Konsumsi
pakan menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat
dikonsumsi oleh ternak pada suatu periode pemeliharaan
tertentu. Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4,
urutan nilai rata-rata konsumsi pakan dari yang terendah
hingga yang tertinggi dimulai dari perlakuan P4 sebesar
121,01±0,31; kemudian perlakuan P1 124,06±0,61; lalu
perlakuan P3 123,58±1,32; dilanjut perlakuan P2 123,90±0,88;
dan yang tertinggi perlakuan P0 sebesar 124,64±0,39.
Berdasarkan Hasil analisis statistik dari data konsumsi pakan
yang diperoleh dapat dilihat pada Lampiran 2. bahwa
perlakuan memberikan pengaruh  berbeda sangat nyata
(P<0,01) terhadap konsumsi pakan dan untuk mengetahui
perlakuan paling berpengaruh maka dilanjutkan dengan Uji
Duncan’s. Berdasarkan  hasil Uji Duncan’s menunjukkan
bahwa penambahan sinbiotik hingga level 0,8% (P4)
menurunkan rata-rata jumlah konsumsi pakan. Hal ini
disebabkan dengan penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp.
dan FOS) dalam pakan akan membantu meningkatkan
kesehatan dari saluran pencernaan. Peran dari bakteri
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menguntungkan (Lactobacillus sp.) ini akan mengoptimalkan
fungsi saluran pencernaan sehingga penyerapan nutrien dalam
pakan bisa lebih efektif dan kebutuhan zat makanan ayam bisa
segera terpenuhi.

Semakin tinggi level pemberian sinbiotik maka akan
semakin optimal pertumbuhan bakteri menguntungkan dalam
saluran pencernaan khususnya di usus halus. Dijelaskan oleh
Kompiang (2009), bahwa pemanfaatan  sinbiotik yang
mengandung probiotik sebagai pakan  imbuhan  memiliki
kemampuan untuk hidup (tumbuh dan berkembang) dalam
saluran  pencernaan  ayam  sehingga  mampu meningkatkan
produksi, memperbaiki efisien pakan, dan  meningkatkan
kualitas dan  kesehatan  ternak dengan  menghambat
pertumbuhan  bakteri  patogen  sehingga  performan  ayam
meningkat. Ditambahkan pula oleh Safingi dkk., (2013) bahwa
probiotik  dapat memperbaiki  saluran  pencernaan  dan
meningkatkan  kecernaan  pakan,  yaitu dengan  cara
menekan  bakteri  patogen  dalam  saluran  pencernaan
sehingga  mendukung perkembangan  bakteri  yang
menguntungkan  yang  membantu  penyerapan  zat-zat
makanan ke dalam tubuh. Menurut Sjofjan dkk., (2013), luas
permukaan  usus  untuk  menyerap  nutrien  lebih  luas  pada
ayam  yang memperoleh  probiotik dibandingkan  dengan
yang  tidak  mendapat  probiotik.

Secara numerik nilai rata-rata konsumsi pakan yang
terendah terletak pada perlakuan P4. Hal ini dikarenakan pada
pakan perlakuan dilakukan penambahan sinbiotik
(Lactobacillus sp. dan FOS) yang berperan untuk
mengoptimalkan penyerapan nutrien-nutrien dalam pakan.
Semakin optimal penyerapan nutrien-nutrien dalam pakan
maka akan semakin menurunkan banyaknya konsumsi pakan.
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Ayam yang telah merasa tercukupi kebutuhan zat makanan
dalam tubuhnya akan menghentikan aktifitas makan.
Dijelaskan pula oleh Prawitya dkk., (2015), bahwa kebutuhan
nutrisi pada ternak utamanya energi metabolis sangat
berpengaruh terhadap jumlah konsumsi pakan, karena energi
dalam pakan adalah salah satu faktor pembatas konsumsi.
Semakin tinggi energi metabolis yang terserap dalam tubuh
akan menyebabkan semakin rendah konsumsi pakan. Menurut
NRC (1994), konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa hal
yaitu bobot badan, bentuk pakan, kandungan nutrisi pakan
terutama energi, tahap produksi, penyakit, dan lingkungan.
Temperatur lingkungan yang terlalu tinggi akan
mengakibatkan ayam lebih banyak minum sehingga akan
mengurangi konsumsi pakan.

Jumlah rata-rata konsumsi pakan  juga sangat
dipengaruhi oleh faktor kandungan zat makanan yang terdapat
dalam  pakan tersebut. Pakan basal yang diberikan untuk ayam
petelur berusia 30 minggu dalam penelitian ini mengandung
kecukupan nutrisi yang tinggi, yaitu mengandung energi
metabolisme sebesar 2929,90 (kkal/kg) dan protein kasar
sebesar 18,07%.  Menurut NRC (1994), standart minimal
kebutuhan ayam petelur usia 32-45 minggu adalah
mengandung setidaknya 2840 (kkal/kg) energi metabolisme
dan 18% untuk protein kasar. Dilihat dari uraian di atas,
menunjukkan bahwa kecukupan  nutrisi yang diberikan pada
saat penelitian sudah cukup dan sesuai dengan standart
kecukupan nutrisi, namun dengan penambahan sinbiotik
hingga level tertentu mampu menekan jumlah rata-rata
konsumsi pakan pada ayam yang diberi pakan dengan jumlah
dan kandungan nutrisi yang sama.
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Hen Day Production
(HDP)
Hen Day Production (HDP) merupakan tolok ukur

produktivitas dalam suatu usaha peternakan. Hen Day
Production (HDP) dihitung dengan cara membagi jumlah telur
yang dihasilkan dengan jumlah ayam pada suatu periode
tertentu. Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4,
urutan rata-rata nilai HDP dari yang terkecil hingga terbesar
dimulai dari perlakuan P0 sebesar 78,19±2,96; kemudian
perlakuan P3 81,16±2,09; dilanjut perlakuan P2 81,54±2,48;
lalu perlakuan P182,11±1,22; dan yang tertinggi perlakuan P4
sebesar 82,32±1,56. Berdasarkan hasil analisis statistik pada
Lampiran 3. menunjukkan bahwa perlakuan memberikan
pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap Hen Day Production
(HDP). Faktor penambahan sinbiotik dalam pakan tidak
memberikan pengaruh pada HDP dikarenakan produksi telur
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor nutrisi atau pakan.
Dijelaskan bahwa selain faktor pakan (kualitas dan konsumsi)
yang mempengaruhi produksi telur adalah faktor genetik,
keadaan kandang, temperatur, penyakit, dan stress (Kompiang,
2000). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari
Istinganah dkk., (2013) yang menyatakan bahwa sebaik
apapun nutrisi atau makanan tambahan yang diberikan pada
ayam usia pasca pertumbuhan, tidak mampu mempengaruhi
produksi ovum sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi
telur. Pada dasarnya bakteri probiotik berfungsi
mempermudah pencernaan dan penyerapan nutrisi tetapi tidak
ikut tercerna dalam tubuh sehingga walaupun semua nutrisi
terserap sempurna, probiotik tetap tidak dapat memperbaiki
fungsi fisiologi organ reproduksi ayam petelur. Sebaiknya



44

probiotik diberikan pada awal pemeliharaan, karena probiotik
akan  lebih  efektif  jika  diberikan  pada  ternak yang masih
muda.  Pada ayam yang masih muda, probiotik sangat
berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi yang mempengaruhi
jumlah ovum yang dihasilkan sehingga kinerja organ
reproduksi maksimal dan produksi juga optimal.

Secara numerik, meskipun tidak memberikan pengaruh
yang nyata, perlakuan dengan penambahan sinbiotik dalam
pakan mampu meningkatkan besarnya produksi telur atau Hen
Day Production (HDP). Pengaruh penambahan sinbiotik pada
perlakuan P4 menunjukkan rata-rata poduksi telur yang
tertingi atau nilai HDP yang terbaik. Penambahan sinbiotik
(Lactobacillus sp. dan FOS) dalam pakan akan
mengoptimalkan saluran pencernaan untuk penyerapan nutrien
dalam tubuh ternak. Sebagian besar zat makanan yang terserap
dalam tubuh ayam petelur akan digunakan untuk proses
produksi telur. Semakin banyak nutrien yang terserap dalam
tubuh maka akan semakin meningkat pula produksi telur ayam
tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sjofjan dkk., (2013) bahwa dengan penambahan kultur
probiotik mampu meningkatkan produksi telur harian.

Dosis penambahan sinbiotik semakin tinggi maka
semakin meningkat pula kandungan protein yang dikonsumsi.
Hal ini dikarenakan sinbiotik termasuk sebagai sumber protein
yang berasal dari probiotik atau bakteri menguntungkan di
dalamnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil
pengamatan selama penelitian yang menunjukkan bahwa
perlakuan P4 memberikan nilai rata-rata HDP yang tertinggi
yaitu sebesar 82,32±1,56. Ditambahkan oleh Amarullah
(2003), bahwa faktor  utama  yang mempengaruhi  produksi
telur  adalah jumlah  pakan  yang  dikonsumsi  dan kandungan
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zat  makanan  dalam  pakan terutama protein. Dijelaskan pula
oleh Prawitya dkk., (2015), bahwa konsumsi sumber energi
dan protein dalam pakan akan mempengaruhi besar kecilnya
produksi telur pada ternak.

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Egg Mass
Egg mass merupakan rataan berat telur harian yang

dikalikan dengan produksi telur atau Hen Day Production
(HDP). Salah satu faktor semakin tinggi maka egg mass juga
semakin meningkat begitupun sebaliknya. Berdasarkan data
hasil penelitian pada Tabel 4., urutan nilai egg mass dari yang
terendah hingga tertinggi dimulai dari perlakuan P0 sebesar
48,66±1,00; kemudian perlakuan P3 52,04±1,23; lalu
perlakuan P2 53,03±2,19; dilanjut perlakuan P1 53,61±2,17;
dan yang tertinggi perlakuan P4 sebesar 53,65±1,93. Hasil
analisis statistik pada Lampiran 4. menunjukan  bahwa
perlakuan penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS)
dalam pakan ayam petelur memberikan pengaruh sangat
berbeda nyata (P<0,01)  terhadap egg mass dan untuk
mengetahui perlakuan yang paling memberikan pengaruh
dilanjutkan dengan Uji Duncan’s.

Berdasarkan hasil Uji Duncan’s menunjukkan bahwa
penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS) sebanyak
0,2% (P1)-0,8% (P4) mampu meningkatkan rata-rata nilai egg
mass. Hal ini dikarenakan dengan penambahan sinbiotik
mampu mengoptimalkan proses penyerapan nutrisi pakan di
saluran pencernaan terutama di usus halus yang kemudian
diedarkan keseluruh tubuh untuk tujuan produksi. Semakin
optimal proses penyerapan nutrisi pakan maka akan semakin
optimal pula produksi telur yang dihasilkan. Menurut Argo
dkk., (2010), efisiensi  pakan  yang berbeda  pada setiap ternak
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akan mempengaruhi faktor efisiensi produksi telur. Tingkat
penyerapan zat  makanan  yang  maksimal  di  saluran
pencernaan akan memperbaiki nilai efisiensi penggunaan
pakan untuk produksi telur.

Secara numerik terjadi peningkatan nilai egg mass
antara ayam diberi pakan kontrol dengan pakan perlakuan.
Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh faktor HDP
yang diketahui dari lampiran 3. menunjukkan adanya
peningkatan produksi telur dengan perlakuan penambahan
sinbiotik. Ditambahkan pula oleh Argo dkk., (2010), bahwa
hasil perkalian antara rata-rata berat telur dengan Hen Day
Production (HDP) akan menunjukkan nilai besarnya egg
mass. Apabila salah  satu  faktor  semakin tinggi  maka egg
mass juga  semakin meningkat  dan  sebaliknya. Selain faktor
HDP, nilai egg mass juga berhubungan dengan berat telur.
Adanya peningkatan berat telur akan meningkatkan nilai egg
mass, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan pada
berat telur maka nilai egg mass juga akan turun. Berat telur itu
sendiri dipengaruhi oleh pakan yang terkonsumsi.

Penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan
dengan bantuan sinbiotik akan bekerja lebih optimal. Zat
makanan yang terkandung dalam pakan seperti protein dan
asam amino akan lebih terserap sempurna dalam tubuh.
Selanjutnya, protein dan asam amino inilah yang akan
berpengaruh terhadap berat telur yang diproduksi. Menurut
Istinganah dkk., (2013), faktor terpenting yang mempengaruhi
berat telur adalah kandungan protein dan asam amino. Hal ini
dikarenakan sekitar 50% bahan kering yang terkandung dalam
telur adalah protein sehingga penyediaan asam amino dalam
sintesis protein sangat diperlukan dalam proses pembuatan
telur. Menurut Wahju (2004), kandungan zat makanan
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terpenting yang mempengaruhi besar telur adalah protein dan
asam amino yang cukup dalam pakan serta asam linoleat.
Selain itu,berat telur dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk
sifat genetik, tingkatan dewasa kelamin, dan usia.Semakin tua
umur ternak maka semakin besar ukuran telur.

Nilai-nilai egg mass yang diperoleh selama penelitian
masih tergolong normal. Menurut Lengkong dkk., (2015),
standart egg mass untuk ayam petelur berkisar pada 52-53
g/ekor/hari. Pada data pengamatan yang menunjukkan masih
dibawah standart hanyalah perlakuan P0 (48,66±1,00), hal ini
dikarenakan nilai HDP pada perlakuan P0 (78,19±2,96)
tergolong rendah daripada perlakuan lainnya. Ditambahkan
oleh Amarullah (2003) bahwa penggunaan massa telur (egg
mass) dibandingkan jumlah telur merupakan cara terbaik
untuk menyatakan perbandingan kemampuan produksi unggas
antara kelompok dalam upaya program pengelolaan yang lebih
baik.

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan
Konversi pakan merupakan suatu tolok ukur yang

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu ternak
dalam mengubah sejumlah pakan yang dikonsumsi menjandi
sejumah produksi telur dalam kurun waktu tertentu. Angka
konversi pakan dihitung berdasarkan jumlah pakan yang
dikonsumsi dibagi dengan jumlah produksi telur yang
dihasilkan. Berdasarkan data penelitian pada Tabel 4.
diketahui bahwa dengan  penambahan sinbiotik (Lactobacillus
sp. dan FOS) memberikan hasil yang positif. Hal ini dapat
dibuktikan dengan semakin rendahnya nilai konversi pakan
pada pakan perlakuan daripada pakan kontrol. Urutan nilai
konversi pakan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai
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dari perlakuan P4 sebesar 2,26±0,09; lalu perlakuan P2
sebesar 2,32±0,07; kemudian perlakuan P1 sebesar 2,33±0,09;
dilanjut perlakuan P3 sebesar 2,38±0,04; dan yang tertinggi
perlakuan P0 sebesar 2,57±0,05.

Hasil analisis statistik pada Lampiran 5. menujukkan
bahwa dengan penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp. dan
FOS) dalam pakan ayam petelur mampu memberikan
pengaruh sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap nilai
konversi pakan dan untuk mengetahui perlakuan yang paling
berpengaruh dilanjutkan dengan Uji Duncan’s. Berdasarkan
hasil uji Duncan’s, penambahan sinbiotik (Lactobacillus sp.
dan FOS) sebanyak 0,2% (P1)-0,8% (P4) mampu menurunkan
rata-rata nilai konversi pakan. Penambahan sinbiotik
(Lactobacillus sp. dan FOS) mampu menurunkan nilai
konversi pakan karena dengan adanya penambahan probiotik
dan prebiotik dalam tubuh mampu meningkatkan
keseimbangan  mikrobial pencernaan sehingga pertumbuhan
bakteri pathogen dapat ditekan dan kecernaan pakan bisa lebih
sempurna. Menurut Haryati (2011), kondisi ekosistem
mikroflora dalam saluran pencernaan mampu mempengaruhi
kinerja dan kesehatan ternak. Ketidakseimbangan mikroflora
dalam saluran pencernaan karena adanya kolonisasi bakteri
pathogen dapat mengganggu kinerja ternak sehingga upaya
alternatif penggunaan  probiotik mampu meningkatkan kinerja
ternak tersebut.

Secara numerik perlakuan penambahan sinbiotik hingga
level 0,8% memberikan nilai rata-rata konversi pakan yang
terendah. Hal ini disebabkan adanya penambahan FOS dalam
sinbioik mampu mengoptimalkan pertumbuhan mikrobial di
dalam probiotik yang berfungsi sebagai enzim proteolitik
(pengurai protein) maupun lignolitik (pengurai serat kasar)
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sehingga pakan lebih tersedia dalam tubuh untuk digunakan
oleh ternak. Dijelaskan pula dalam penelitian Gunawan  dkk.,
(2003) bahwa sejumlah Lactobacillussp. dapat meningkatkan
kandungan gizi dalam usus, memperbaiki ketersediaan, dan
penyerapan nutrisi. Konversi pakan nyata lebih rendah dengan
penambahan Lactobacillussp., karena meningkatnya
ketersediaan nutrisi dalam pakan,  sehingga penggunaan pakan
dalam menghasilkan telur lebih efisien. Penambahan
Lactobacillus sp. selain menurunkan nilai konversi pakan juga
mampu menurunkan konsentrasi kolesterol telur sehingga
mempunyai daya tarik bagi konsumen. Menurut Hidayatulah
dkk., (2014), semakin rendah angka konversi pakan berarti
semakin efisien kemampuan ayam tersebut dalam mengubah
pakan yang dikonsumsi menjadi produksi telur.

Angka konversi pakan secara umum dipengaruhi oleh
konsumsi pakan dan produksi telur. Hal ini dapat dilihat dari
hasil penelitian yang memberikan perbedaan sangat nyata pada
konsumsi pakan juga memberikan hasil yang sama pada
variabel konversi pakan. Dimana hasil menunjukkan bahwa
konsumsi dan konversi pakan pada pakan perlakuan lebih
rendah daripada pemberian pakan kontrol. Dijelaskan pula
oleh Prawitya dkk., (2015) bahwa angka efisiensi pakan
dipengaruhi oleh konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang
tinggi apabila tidak diikuti dengan  produksi yang tinggi pula
maka akan menyebabkan  nilai konversi atau efisiensi pakan
yang buruk. Ditambahkan oleh Husein dkk., (2010), bahwa
selain konsumsi pakan dan produksi telur, konversi pakan juga
dapat bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis kelamin,
keadaan fisiologis ternak, bobot badan, serta temperatur
lingkungan. Kondisi lingkungan kandang yang panas dan
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lembab dapat memberikan pengaruh yang kurang baik bagi
ternak.

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed
Cost (IOFC)
Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan suatu tolok

ukur yang digunakan untuk mengetahui untung rugi atau
efisiensi ekonomis suatu usaha peternakan. Nilai IOFC dapat
dihitung dengan cara hasil penjualan telur dikurangi dengan
biaya pakan selama pemeliharan. Berdasarkan data hasil
penelitian pada Tabel 4., urutan besarnya nilai IOFC dari yang
terkecil hingga yang tertinggi dimulai dari perlakuan P0
sebesar 240,24±16,73; lalu perlakuan P3 sebesar
274,04±17,45; kemudian perlakuan P2 sebesar 300,96±39,09;
dilanjut pelakuan P4 sebesar 306,29±35,63; dan perlakuan P1
sebesar 321,44±39,54 sebagai angka IOFC yang tertingi. Hasil
analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa
perlakuan memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05)
terhadap Income  Over Feed  Cost dan untuk mengetahui
perlakuan yang paling berpengaruh dilanjutkan dengan Uji
Duncan’s. Berdasarkan hasil Uji Duncan’s menunjukkan
bahwa penambahan sinbiotik pada level 0,2% (P1); 0,4% (P2);
dan 0,8% (P4) meningkatkan nilai rata-rata IOFC.

Hal ini disebabkan dengan penambahan sinbiotik pada
pakan mampu mengoptimalkan proses penyerapan zat
makanan dalam saluran pencernaan dimana nutrisi pakan yang
terserap dalam tubuh ayam digunakan untuk tujuan produksi
telur. Penggunaan sinbiotik yang mempengaruhi efisiensi
pakan dengan mampu menekan besarnya nilai konsumsi pakan
akan berpengaruh terhadap nilai IOFC yang dihasilkan.
Semakin efisien jumlah pakan yang terkonsumsi dengan
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jumlah produksi telur yang tetap optimal akan mampu
meningkatkan besarnya rata-rata nilai IOFC. Menurut Prasetio
dkk., (2014), nilai Income  Over  Feed Cost dipengaruhi berat
telur dan nilai konsumsi pakan. Nilai Income  Over  Feed
Cost juga dipengaruhi oleh  konsumsi  dan HDP. Selain itu
juga  dipengaruhi  oleh  harga  telur di pasaran,  dimana  nilai
Income  Over  Feed Cost didapat  dari  produksi  telur
dikalikan dengan  harga  telur  dikurangi  dengan konsumsi
dikalikan dengan harga pakan.

Secara numerik perlakuan P1 menunjukkan angka IOFC
yang tertinggi yaitu sebesar 321,44±39,54. Hal ini
dikarenakan rataan IOFC sangat dipengaruhi oleh harga pakan
dan produksi telur. Harga pakan semakin meningkat seiring
dengan meningkatnya penggunaan tepung sinbiotik dalam
pakan tiap perlakuan yang berbeda. Sinbiotik yang digunakan
sebagai feed additive mempunyai harga yang relatif mahal
yaitu Rp 70.000/kg. Meskipun terjadi peningkatan biaya
produksi untuk pakan apabila diikuti dengan produksi telur
yang meningkat maka rata-rata nilai IOFC juga tetap akan
meningkat. PadaLampiran 6.menunjukkan bahwa biaya
produksi pakan meningkat dari P1 sebesar Rp 5187 hingga P4
sebesar Rp 5450 namun peningkatan harga pakan tersebut juga
diikuti peningkatan produksi telur dalam bentuk egg mass dari
P1 rata-rata sebesar 53,61±2,17g/ekor/hari hingga P4 sebesar
53,65±1,93g/ekor/hari.

Namun selisih rata-rata nilai egg mass yang tidak
significant sedangkan selisih harga pakan sangat significant
maka rata-rata nilai IOFC tertinggi pada perlakuan P1. Hal ini
dikarenakan semakin banyak penggunaan sinbiotik dalam
perlakuan P4 maka semakin banyak pula biaya pakan yang
harus dikeluarkan dalam pakan perlakuan tersebut sehingga



52

akan memperkecil besarnya keuntungan. Dijelaskan oleh Argo
dkk., (2010), untuk  mengetahui  keuntungan  yangdiperoleh
dalam  suatu  usaha  peternakan dilakukan  perhitungan
Income  Over Feed  Cost (IOFC) berdasarkan  biaya  pakan
yang  digunakan. Biaya  pakan merupakan  biaya  terbesar
dalam usaha  peternakan.Ditambahkan pula oleh Prasetio dkk.,
(2014), barometer untuk menentukan nilai Income  Over Feed
Cost(IOFC) adalah  biaya pakan. Biaya pakan merupakan
biaya terbesar dalam suatu usaha peternakan.

Secara umum Income  Over  Feed Cost(IOFC) dihitung
dengan cara produksi telur (egg mass) dikalikan harga jual
telur kemudian dikurangi dengan konsumsi pakan dikalikan
dengan harga pakan. Namun besarnya konversi pakan juga
dapat digunakan untuk menentukan besarnya IOFC, semakin
rendah konversi pakan maka akan semakin efisien kemampuan
mengkonsumsi ayam untuk diubah menjadi produksi telur.
Diungkapkan oleh Hidayatulah (2014), bahwa nilai  konversi
pakan yang rendah akan menurunkan biaya produksi  dengan
demikian akan  meningkatkan  nilai IncomeOver  Feed Cost.
Selain faktor-faktor di atas besarnya IOFC juga sangat
ditentukan oleh harga pakan dan telur pada saat itu. Harga
pakan yang murah dengan harga penjualan telur yang tinggi
akan memperbesar nilai IOFC atau keuntungan dari usaha
peternakan tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Hasil penelitian tentang penambahan sinbiotik sebagai

feed additive dalam pakan ayam petelur hingga level 0,8%
mampu meningkatkan kualitas penampilan produksi yang
meliputi peningkatan angka eggmass serta menurunkan angka
konsumsi dan konversi pakan. Penambahan sinbiotik sebanyak
0,2% dalam pakan mampu meningkatkan besarnya IOFC serta
memberikan hasil optimal dalam meningkatkan kualitas
penampilan produksi ayam petelur.

5.2 Saran
Penambahan Sinbiotik (Lactobacillus sp. dan FOS)

hingga level 0,2% dapat digunakan sebagai feed additive
dalam pakan untuk meningkatkan penampilan produksi ayam
petelur yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production,
egg mass, konversi pakan, dan Income Over Feed Cost.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Koefisien Keragaan Hen Day
Production (%) Sebelum Penelitian Untuk
Penentuan Rancangan Penelitian.

Perlakuan Ulangan HDP Rataan HDP (%)

P0

U1
U2
U3
U4

75,06
81,34
60,90
82,99

75,07

P1

U1
U2
U3
U4

84,20
79,29
85,39
81,22

82,53

P2

U1
U2
U3
U4

77,80
82,81
71,10
79,80

77,88

P3

U1
U2
U3
U4

80,80
68,41
71,45
78,80

74,87

P4

U1
U2
U3
U4

89,77
78,44
70,50
73,69

78,10

Total (%) 1553, 76
Rataan “ ” (%) 77,68
Standar Deviasi
(SD)

6,77

Koefisien
Keragaman (KK)

8,71
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= ∑( )2
=

(75,06-77,69)2 + (81,34-77,69)2 +……+(73,69-77,69)2

20-1

=
871,094

19

= 6,77

KK =
SD

x
x 100%

=
6,77

77,68
x 100%

= 8,71%

Kesimpulan : Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa
ayam petelur yang telah digunakan dalam
penelitian seragam karena mempunyai
koefisien keragaman HDP kurang dari 10%
yaitu 8,71%.
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Lampiran 2. Perhitungan Rata-Rata Konsumsi Pakan
(gram/ekor).

No Perlakuan
Konsumsi Pakan (gram)

RataanMinggu
1

Minggu
2

Minggu
3

Minggu
4

Minggu
5

Minggu
6

1. P0 U1 124,37 121,78 124,96 124,61 123,77 124,92 124,07

2. P0 U2 124,95 124,86 124,40 124,93 124,96 124,94 124,84

3. P0 U3 124,93 124,94 124,94 124,93 124,96 124,96 124,94

4. P0 U4 124,71 124,05 124,88 124,64 124,94 124,98 124,70

1. P1 U1 124,74 124,17 124,78 124,46 123,94 124,89 124,50

2. P1 U2 124,88 122,28 124,70 124,90 124,93 124,86 124,43

3. P1 U3 122,47 119,72 122,97 124,52 124,81 124,52 123,17

4. P1 U4 124,46 122,83 124,66 124,33 124,20 124,44 124,15

1. P2 U1 123,23 123,74 124,82 124,72 122,96 116,99 122,74

2. P2 U2 122,29 124,14 124,75 122,69 124,87 124,89 123,94

3. P2 U3 124,20 121,83 123,30 124,88 124,97 124,97 124,03

4. P2 U4 124,56 124,87 124,97 124,91 124,97 124,98 124,88

1. P3 U1 120,98 122,19 121,76 123,63 121,70 120,19 121,74

2. P3 U2 124,43 124,19 124,80 124,72 124,85 124,85 124,64

3. P3 U3 124,12 124,63 123,06 124,80 124,97 124,92 124,42

4. P3 U4 120,52 121,51 124,53 124,92 124,70 124,95 123,52

1. P4 U1 122,98 122,03 122,11 120,87 119,25 119,99 121,21

2. P4 U2 120,59 120,65 120,13 121,37 122,51 122,49 121,29

3. P4 U3 120,57 120,90 121,30 120,53 119,83 120,58 120,62

4. P4 U4 118,52 119,87 121,37 122,86 121,87 120,95 120,91
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Contoh Perhitungan Konsumsi Pakan :
Konsumsi Pakan (gram)

= (∑ pemberian pakan - ∑ sisa pakan)/5
= (625g – 3,15g)/5
= 124,37g

Tabel Analisis Statistik Konsumsi Pakan (gram/ekor).

Perlakuan
Ulangan

1 2 3 4 Total Rataan SD

P0 124,07 124,84 124,94 124,70 498,55 124,64 0,39

P1 124,50 124,43 123,17 124,15 496,24 124,06 0,61

P2 122,74 123,94 124,03 124,88 495,58 123,90 0,88

P3 121,74 124,64 124,42 123,52 494,32 123,58 1,32

P4 121,21 121,29 120,62 120,91 484,02 121,01 0,31

Total 2468,72 617,18

Faktor Koreksi (FK)
FK = (TYijk)

2 / (t*r)
= (2468,72)2/20
= 304729,47

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP)
KTP = JKP/(t-1)

= 31,91/(5-1)
= 7,98

Jumlah Kuadrat Total
JKT = (y11

2+ y12
2+…+ yijk

2) – FK
= (124,072+124,842+…+120,912) - 304729,47
= 41,29
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Kuadrat Tengah Galat (KTG)
KTG = JKG/t(r-1)

= 9,39/5(4-1)
= 0,63

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)
JKP = (TY1jk

2+ TY2jk
2+…+ yijk

2)/t– FK
= (124,642+124,062+123,902+123,582 + 121,012)/5-304729,47

= 31,91

F hitung Perlakuan (F hitung)
F hitung = KT Perlakuan/KT Galat

= 7,98/0,63
= 12,75

JK Galat
= JKT – JKP
= 41,29-31,91
= 9,39

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1%

Perlakuan 4 7,98 7,98 12,75** 3,06 4,89

Galat 15 9,39 0,63

Total 19 41,29

Kesimpulan :
**F hitung > F tabel 1% berarti perlakuan memberikan
pengaruh berbeda sangat nyata terhadap Konsumsi pakan.
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Uji Jarak Berganda Duncan

SE=√( )
=√ , /
=0,40

N lai 2 3 4 5

JND 1% 4,167 4,346 ,463 4,547
JNT 1% 1,648 1,719 1,765 1,799

Perlakuan Rataan Notasi

P4 121,01 A
P3 123,58 B
P2 123,90 B
P1 123,94 B
P0 124,64 B

Kesimpulan :
Pemberian sinbiotik pada perlakuan P0 memberikan nilai
konsumsi pakan tertinggi yang tidak memberikan pengaruh
lain terhadap perlakuan P1, P2, dan P3.
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Lampiran 3. Perhitungan Rata-Rata Hen Day
Production (%).

No Perlakuan
Hen Day Production (%)

RataanMinggu
1

Minggu
2

Minggu
3

Minggu
4

Minggu
5

Minggu
6

1. P0 U1 74,29 76,00 74,29 80,00 77,44 73,33 75,89

2. P0 U2 80,00 77,14 80,00 80,00 73,33 80,00 78,41

3. P0 U3 73,33 79,05 78,10 77,14 75,00 74,29 76,15

4. P0 U4 80,00 84,00 80,00 82,86 84,00 82,86 82,29

1. P1 U1 85,71 88,00 80,00 75,00 83,81 81,90 82,40

2. P1 U2 80,00 80,00 88,00 88,57 74,29 71,43 80,38

3. P1 U3 94,29 86,67 70,00 74,29 88,57 85,71 83,25

4. P1 U4 85,71 74,29 71,43 85,71 88,57 88,57 82,38

1. P2 U1 80,00 77,14 80,00 80,00 77,14 85,00 79,88

2. P2 U2 82,86 88,57 77,14 88,57 82,86 85,71 84,29

3. P2 U3 84,00 74,29 82,86 82,86 88,57 85,00 82,93

4. P2 U4 80,00 77,14 82,86 80,00 77,14 77,14 79,05

1. P3 U1 82,86 71,43 77,14 74,29 88,57 85,71 80,00

2. P3 U2 81,67 72,38 80,71 78,10 80,00 80,00 78,81

3. P3 U3 82,14 76,43 85,00 77,86 91,43 85,71 83,10

4. P3 U4 80,00 71,43 80,00 85,00 94,29 85,71 82,74

1. P4 U1 80,00 82,86 77,14 80,00 80,00 80,00 80,00

2. P4 U2 80,00 80,00 80,00 85,00 86,67 86,67 83,06

3. P4 U3 83,33 77,14 85,71 83,33 84,00 86,67 83,37

4. P4 U4 80,00 80,00 80,00 85,71 85,71 85,71 82,86
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Contoh Perhitungan HDP :
HDP (%) = (∑ produksi telur/∑ ayam petelur) x 100%

= (4/5) x 100%
= 80%

Tabel Analisis Statistik Hen Day Production (%).

Perlakuan
Ulangan

1 2 3 4 Total Rataan SD

P0 75,89 78,41 76,15 82,29 312,74 78,19 2,96

P1 82,40 80,38 83,25 82,38 328,42 82,11 1,22

P2 79,88 84,29 82,93 79,05 326,14 81,54 2,48

P3 80,00 78,81 83,10 82,74 324,64 81,16 2,09

P4 80,00 83,06 83,37 82,86 329,28 82,32 1,56

Total 1621,23 405,31

Faktor Koreksi (FK)
FK = (TYijk)

2 / (t*r)
= (1621,23)2/20
= 131418,67

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP)
KTP = JKP/(t-1)

= 44,72/(5-1)
= 11,18

Jumlah Kuadrat Total
JKT = (y11

2+ y12
2+…+ yijk

2) – FK
= (75,892+78,412+…+82,862) - 131418,67
= 114,28
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Kuadrat Tengah Galat (KTG)
KTG = JKG/t(r-1)

= 69,56/5(4-1)
= 4,64

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)
JKP = (TY1jk

2+ TY2jk
2+…+ yijk

2)/t– FK
= (78,192 + 82,112+81,542+81,162 + 82,322)/5-131418,67
= 44,72

F hitung Perlakuan (F hitung)
F hitung = KT Perlakuan/KT Galat

=11,18/4,64
= 2,41

JK Galat
= JKT – JKP
= 114,28 -44,72
= 69,56

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1%

Perlakuan 4 44,72 11,18 2,41 3,06 4,89

Galat 15 69,56 4,64

Total 19 114,28

Kesimpulan :
F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan memberikan pengaruh
berbeda tidak nyata terhadap Hen Day Production (HDP).
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Lampiran 4. Perhitungan Rata-Rata Egg Mass
(gram/ekor/hari).

No Perlakuan
Egg Mass (gram/ekor/hari)

RataanMinggu
1

Minggu
2

Minggu
3

Minggu
4

Minggu
5

Minggu
6

1. P0 U1 51,64 49,23 45,66 46,31 46,64 45,27 47,46

2. P0 U2 52,18 48,39 47,22 52,82 45,94 50,22 49,46

3. P0 U3 52,24 52,54 47,67 45,67 45,28 45,93 48,22

4. P0 U4 49,94 49,57 45,73 52,60 53,27 45,88 49,50

1. P1 U1 54,65 54,89 53,10 50,27 58,55 50,19 53,61

2. P1 U2 51,50 49,07 58,43 52,48 48,93 45,82 51,04

3. P1 U3 53,64 58,57 49,42 50,70 57,59 50,79 53,45

4. P1 U4 59,85 47,70 48,65 58,55 62,87 60,40 56,34

1. P2 U1 54,02 46,42 48,34 52,88 52,06 53,45 51,19

2. P2 U2 57,98 57,14 54,67 55,08 55,20 54,01 55,68

3. P2 U3 58,67 47,44 49,73 53,87 60,14 53,92 53,96

4. P2 U4 50,94 47,24 55,03 51,38 49,58 53,51 51,28

1. P3 U1 50,23 47,90 48,19 46,42 54,30 54,76 50,30

2. P3 U2 52,93 49,62 50,35 53,70 57,02 50,62 52,37

3. P3 U3 53,46 48,36 52,47 48,28 56,12 54,95 52,27

4. P3 U4 50,41 49,54 48,02 55,15 60,38 55,74 53,21

1. P4 U1 49,08 49,82 53,17 51,13 49,01 52,78 50,83

2. P4 U2 54,31 49,90 50,34 55,28 58,31 56,60 54,12

3. P4 U3 51,21 52,68 53,98 55,73 58,89 54,49 54,50

4. P4 U4 55,63 52,50 52,87 56,37 58,62 54,99 55,16
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Contoh Perhitungan Egg mass :
Egg mass(gram/ekor/hari)

= rata-rata berat telur x rata-rata HDP
= 60g x 80%
= 48 gram/ekor/hari

Tabel Analisis Statistik Egg Mass (gram/ekor/hari).

Perlakuan
Ulangan

1 2 3 4 Total Rataan SD

P0 47,46 49,46 48,22 49,50 194,64 48,66 1,00

P1 53,61 51,04 53,45 56,34 214,43 53,61 2,17

P2 51,19 55,68 53,96 51,28 212,11 53,03 2,19

P3 50,30 52,37 52,27 53,21 208,15 52,04 1,23

P4 50,83 54,12 54,50 55,16 214,61 53,65 1,93

Total 1043,95 260,99

Faktor Koreksi (FK)
FK = (TYijk)

2 / (t*r)
= (1039,96)2/20
= 54492,00

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP)
KTP = JKP/(t-1)

= 69,34/(5-1)
= 17,34

Jumlah Kuadrat Total
JKT = (y11

2+ y12
2+…+ yijk

2) – FK
= (47,462+49,462+…+55,162)- 54492,00
= 116,46
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Kuadrat Tengah Galat (KTG)
KTG = JKG/t(r-1)

= 47,11/5(4-1)
= 3,14

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)
JKP = (TY1jk

2+ TY2jk
2+…+ yijk

2)/t– FK
= (48,662 + 53,612 + 53,032+52,042 + 53,652)/5- 54492,00
= 69,34

F hitung Perlakuan (F hitung)
F hitung = KT Perlakuan/KT Galat

= 17,34/3,14
= 5,52

JK Galat
= JKT – JKP
= 116,46 -69,34
= 47,11

SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1%

Perlakuan 4 69,34 17,34 5,52** 3,06 4,89

Galat 15 47,11 3,14

Total 19 116,46

Keterangan :
**F hitung > F tabel 1% berarti perlakuan memberikan

pengaruh berbeda sangat nyata terhadap egg mass.
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Uji Jarak Berganda Duncan

SE=√( )
=√ , /
=0,89

Nilai 2 3 4 5

JND 1% 4,18 4,37 4,46 4,55
JNT 1% 3,70 3,86 3,97 4,05

Perlakua
n

Rataa
n Notasi

P0 48,66 A
P3 52,04 AB
P2 53,03 B
P1 53,61 B
P4 53,65 B

Kesimpulan :
Pemberian sinbiotik pada perlakuan P4 memberikan nilai egg
mass tertinggi yang tidak memberikan pengaruh lain terhadap
perlakuan P1, P2, dan P3.
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Lampiran 5. Perhitungan Rata-Rata Konversi Pakan.

No Perlakuan
Konversi Pakan

RataanMinggu
1

Minggu
2

Minggu
3

Minggu
4

Minggu
5

Minggu
6

1. P0 U1 2,41 2,47 2,74 2,69 2,65 2,76 2,62

2. P0 U2 2,39 2,58 2,63 2,36 2,72 2,49 2,53

3. P0 U3 2,39 2,38 2,62 2,74 2,76 2,72 2,60

4. P0 U4 2,50 2,50 2,73 2,37 2,35 2,72 2,53

1. P1 U1 2,28 2,26 2,35 2,48 2,12 2,49 2,33

2. P1 U2 2,43 2,49 2,13 2,38 2,55 2,72 2,45

3. P1 U3 2,28 2,04 2,49 2,46 2,17 2,45 2,32

4. P1 U4 2,08 2,58 2,56 2,12 1,98 2,06 2,23

1. P2 U1 2,28 2,67 2,58 2,36 2,36 2,19 2,41

2. P2 U2 2,11 2,17 2,28 2,23 2,26 2,31 2,23

3. P2 U3 2,12 2,57 2,48 2,32 2,08 2,32 2,31

4. P2 U4 2,45 2,64 2,27 2,43 2,52 2,34 2,44

1. P3 U1 2,41 2,55 2,53 2,66 2,24 2,19 2,43

2. P3 U2 2,35 2,50 2,48 2,32 2,19 2,47 2,39

3. P3 U3 2,32 2,58 2,35 2,58 2,23 2,27 2,39

4. P3 U4 2,39 2,45 2,59 2,27 2,07 2,24 2,33

1. P4 U1 2,51 2,45 2,30 2,36 2,43 2,27 2,39

2. P4 U2 2,22 2,42 2,39 2,20 2,10 2,16 2,25

3. P4 U3 2,35 2,30 2,25 2,16 2,03 2,21 2,22

4. P4 U4 2,13 2,28 2,30 2,18 2,08 2,20 2,19
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Contoh Perhitungan Konversi Pakan :
Konversi pakan
= Pakan terkonsumsi (gram)/egg mass (gram/ekor/hari)
= 124,37/51,60
= 2,41

Tabel Analisis Statistik Konversi Pakan.

Perlakuan
Ulangan

1 2 3 4 Total Rataan SD

P0 2,62 2,53 2,60 2,53 10,28 2,57 0,05

P1 2,33 2,45 2,32 2,23 9,33 2,33 0,09

P2 2,41 2,23 2,31 2,31 9,26 2,32 0,07

P3 2,43 2,39 2,39 2,33 9,54 2,38 0,04

P4 2,39 2,25 2,22 2,19 9,05 2,26 0,09

Total 47,45 11,86

Faktor Koreksi (FK)
FK = (TYijk)

2 / (t*r)
= (47,45)2/20
= 112,58

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP)
KTP = JKP/(t-1)

= 0,30/(5-1)
= 0,06

Jumlah Kuadrat Total
JKT = (y11

2+ y12
2+…+ yijk

2) – FK
= (2,62+2,532+…+2,192) - 112,58
= 0,30
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Kuadrat Tengah Galat (KTG)
KTG = JKG/t(r-1)

= 0,07/5(4-1)
= 0,005

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)
JKP = (TY1jk

2+ TY2jk
2+…+ yijk

2)/t– FK
= (2,572 + 2,332 + 2,322 + 2,382+ 2,262)/5 - 112,58
= 0,23

F hitung Perlakuan (F hitung)
F hitung = KT Perlakuan/KT Galat

= 0,06/0,06
= 11,29

JK Galat
= JKT – JKP
= 0,30 -0,23
= 0,07

SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1%

Perlakuan 4 0,023 0,056 11,29** 3,06 4,89

Galat 15 0,07 0,005

Total 19 0,30

Kesimpulan :
**F hitung > F tabel 1% berarti perlakuan memberikan

pengaruh berbeda sangat nyata terhadap konversi pakan.
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Uji Jarak Berganda Duncan

SE=√( )
= , /
=0,035

Nilai 2 3 4 5

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547
JNT 1% 0,147 0,154 0,158 0,161

Perlakuan Rataan Notasi

P4 2,26 A
P2 2,32 A
P1 2,33 A
P3 2,38 A
P0 2,57 B

Kesimpulan :
Pemberian sinbiotik pada perlakuan P0 memberikan nilai
konversi pakan tertinggi daripada perlakuan lainnya.
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Lampiran 6. Perhitungan Rata-Rata Income Over Feed
Cost (Rp/ekor/hari).

No. Perlakuan

Konsumsi Harga Biaya Egg mass Harga Pendapatan IOFC
Pakan Pakan Produksi Telur

(g) (Rp/Kg) Rp/Kg) (g/ekor/hari) (Rp/Kg) (Rp/Kg) (Rp/ekor/hari)

1. P0 U1 124,07 5100 632,75 47,46 18000 854,25 221,52

2. P0 U2 124,84 5100 636,68 49,46 18000 890,36 253,68

3. P0 U3 124,94 5100 637,20 48,22 18000 867,97 230,77

4. P0 U4 124,70 5100 635,97 49,50 18000 890,97 255,00

1. P1 U1 124,50 5187 645,76 53,61 18000 964,94 319,18

2. P1 U2 124,43 5187 645,40 51,04 18000 918,68 273,28

3. P1 U3 123,17 5187 638,87 53,45 18000 962,14 323,27

4. P1 U4 124,15 5187 643,98 56,34 18000 1014,03 370,05

1. P2 U1 122,74 5275 647,47 51,19 18000 921,48 274,01

2. P2 U2 123,94 5275 653,78 55,68 18000 1002,24 348,46

3. P2 U3 124,03 5275 654,24 53,96 18000 971,30 317,06

4. P2 U4 124,88 5275 658,72 51,28 18000 923,02 264,30

1. P3 U1 121,74 5362 652,78 50,30 18000 905,42 252,64

2. P3 U2 124,64 5362 668,33 52,37 18000 942,70 274,37

3. P3 U3 124,42 5362 667,12 52,27 18000 940,90 273,78

4. P3 U4 123,52 5362 662,32 53,21 18000 957,71 295,38

1. P4 U1 121,21 5450 660,57 50,83 18000 914,94 254,37

2. P4 U2 121,29 5450 661,03 54,12 18000 974,24 313,22

3. P4 U3 120,62 5450 657,37 54,50 18000 980,93 323,56

4. P4 U4 120,91 5450 658,94 55,16 18000 992,94 334,00
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Cara perhitungan Income Over Feed Cost (IOFC) :
IOFC
= Pendapatan (Rp) – Biaya pakan (Rp)
= [egg mass (g/ekor/hari) x harga telur ( )]–[konsumsi pakan (g) x harga pakan ( )]
= (47,46 x 18000/1000) – (124,07 x 5100/1000)
= 854,28 – 632,76
= 221, 52

Tabel Analisis Statistik Income Over Feed Cost
(Rp/ekor/hari).

Perlakuan
Ulangan

1 2 3 4 Total Rataan SD

P0 221,50 253,68 230,77 255,00 960,95 240,24 16,73

P1 319,18 273,28 323,27 370,05 1285,77 321,44 39,54

P2 274,01 348,46 317,06 264,30 1203,83 300,96 39,09

P3 252,64 274,37 273,78 295,38 1096,18 274,04 17,45

P4 254,37 313,22 323,56 334,00 1225,14 306,29 35,63

Total 5771,869 1442,967

Faktor Koreksi (FK)
FK = (TYijk)

2 / (t*r)
= (5771,869)2/20
= 1665723,32

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP)
KTP = JKP/(t-1)

= 16379,94/(5-1)
= 4094,99
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Jumlah Kuadrat Total
JKT = (y11

2+ y12
2+…+ yijk

2) – FK
= (221,502+253,682+…+334,002) - 1665723,32
=31217,77

Kuadrat Tengah Galat (KTG)
KTG = JKG/t(r-1)

= 14837,83/5(4-1)
= 989,19

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)
JKP = (TY1jk

2+ TY2jk
2+…+ yijk

2)/t– FK
= (240,24+321,442+300,962+274,042+ 306,292)/5 - 1665723,32

= 16379,94

F hitung Perlakuan (F hitung)
F hitung = KT Perlakuan/KT Galat

= 4094,99/989,19
= 4,14

JK Galat
= JKT – JKP
= 31217,77- 16379,94
= 14837,83
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SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1%

Perlakuan 4 4094,99 4094,99 4,14* 3,06 4,89

Galat 15 14837,83 989,19

Total 19 31217,77

Keterangan :
*F hitung > F tabel 5% berarti perlakuan memberikan
pengaruh berbeda nyata terhadap IOFC.

Uji Jarak Berganda Duncan

SE=√( )
=√ , /
= 15,73

Nilai 2 3 4 5

JND 5% 3,014 3,16 3,25 3,312
JNT 5% 47,40 49,69 51,11 52,08

Perlakuan Rataan Notasi

P0 240,24 a
P3 274,04 ab
P2 300,96 b
P4 306,29 b
P1 321,44 b

Kesimpulan:
Pemberian sinbiotik pada perlakuan P1 memberikan nilai
IOFC tertinggi yang tidak memberikan pengaruh berbeda
terhadap perlakuan P2, P3, dan P4.
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

Pakan basal (jagung, Sinbiotik dalam bentuk
bekatul, dan konsentrat) tepung

Kandang ayam petelur Penempatan ayam dalam
kandang battery

Kegiatan pemberian pakan       Kegiatan pengambilan produksi
perlakuan (pagi dan siang hari) telur
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Produksi telur harian Penimbangan telur
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