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ABSTRACT 

  

The aimed research was to examine the effect of used 

form and level green cincau leaves (Cyclea barbata L. Miers) 

as feed additive on broiler performance (feed consumption, 

body weight gain, feed conversion ratio and income over feed 

cost). The materials used were 192 Day Old Chicks (DOC) of 

Lohman MB Platinum with average initial body weight of 

37.4±2.87 g, encapsulated or non encapsulated green cincau 

leaves (Cyclea barbata L. Miers) and encapsulants. 

Encapsulants that used was the mixture of gum arab-whey 

(4:1) wich was added BHT 0.06%. Encapsulants that used was 

25% of green cincau leaves (Cyclea barbata L. Miers). The 

method in this experiment was in vivo experiment with Nested 

Completely Randomized Design with 2 form of green cincau 

leaves (Cyclea barbata L. Miers) (non encapsulated and 

encapsulated) and 4 levels of inclusions 0, 0.5, 1.0 and 1.5%, 

if there were significant effect it would be future tested with 

Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that green 

cincau leaves (Cyclea barbata L. Miers) in either encapsulated 

and non encapsulated form didn’t significantly effect (P>0.05) 

on consumption, feed conversion ratio and IOFC, but it 

significantly affected (P<0.05) body weight gain and they 
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tended to increase (P<0.01) production index. Increasing 

levels of green cincau leaves (Cyclea barbata L. Miers) form 0 

to 1.5% in encapsulated and non encapsulated form didn’t 

significantly improve feed conversion ratio, IOFC and 

production index, thought  they tended to increase (P<0.05) 

feed consumption and they tended to increase (P<0.01) body 

weight gain. The conclusion of this research was encapsulated 

better than non encapsulated green cincau leaves (Cyclea 

barbata L. Miers). The optimal level of feed additive in 

encapsulated green cincau leaves (Cyclea barbata L. Miers) 

was 1.0%. 

Key words : green cincau leaves, Cyclea barbata L. miers, 

encapsulated, broiler performance 
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RINGKASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan  bentuk dan level daun cincau hijau 

(Cyclea barbata L. Miers) sebagai aditif pakan terhadap 

penampilan produksi ayam pedaging. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi dan acuan 

penggunaan aditif pakan berupa fitobiotik dengan 

memanfaatkan ekstrak daun cincau hijau yang dienkapsulasi 

maupun tepung daun untuk ayam pedaging. 

Materi yang digunakan adalah 192 ekor ayam 

pedaging umur satu hari strain Lohman MB 202 Platinum dan 

daun cincau hijau (tepung daun dan esktrak daun cincau 

enkapsulasi) serta enkapsulan. Metode penelitian adalah 

percobaan in vivo dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap pola tersarang dengan 2 faktor. Faktor satu yaitu 

bentuk (B1=tepung daun, B2= esktrak daun cincau hijau 

enkapsulasi). Faktor kedua yaitu level (L0=0%, L1=0,5%, 

L2=1,0% dan L3=1,5%). Variabel yang diamati adalah 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

Income Over Feed Cost (IOFC) dan indeks produksi. Apabila 

terdapat perbedaan antar perlakuan diuji dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 
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memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan, berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap indeks produksi dan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan, konversi pakan dan IOFC. Rata-rata 

pertambahan bobot badan pada B1 (1978,28±108,74 g/ekor) 

dan B2 (2033,97±85,35 g/ekor). Rata-rata konsumsi pakan 

pada B1 (3147,04 ±143,83 g/ekor) dan B2 (3220,10±78,96 

g/ekor). Rata-rata konversi pakan pada B1 (1,59±0,06) dan B2 

(1,58±0,04). Rata-rata IOFC pada B1 (Rp. 11855,35±1180,98) 

dan B2 (Rp. 12294,15±768,07). Rata-rata nilai indeks 

produksi pada B1 (417,66±37,15) dan B2 (458,22±42,08). 

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa penggunaan B2 

cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan penggunaan B1. Level penggunaan daun cincau hijau 

tersarang pada bentuk tepung daun dan ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap konsumsi pakan, berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan, tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan, IOFC dan indeks 

produksi. Konsumsi pakan terendah pada level penggunaan B1 

yaitu 1,5% (2950,66±125,73 g/ekor) dan tertinggi pada level 

1,0% (3255,29±103,47 g/ekor). Sedangkan konsumsi pakan 

terendah pada level penggunaan B2 yaitu pada 0% (3178,25± 

108,59 g/ekor) dan tertinggi 1,0% (3248,27±37,69 g/ekor). 

Pertambahan bobot badan terendah pada level penggunaan B1 

yaitu 1,5% (1840,35±66,95 g/ekor) dan tertinggi pada level 

1,0% (2085,42±49,66 g/ekor). Sedangkan pertambahan bobot 

badan terendah pada level penggunaan B2 yaitu pada 0% 

(1954,58±67,20 g/ekor) dan tertinggi 1,0% (2093,60±56,44 

g/ekor). Konversi pakan terendah pada level penggunaan B1 

yaitu 1,0% (1,562±0,084) dan tertinggi pada level 0% sebesar 

(1,625±0,009). Sedangkan konversi pakan terendah pada level 

penggunaan B2 yaitu pada 1,0% (1,552±0,025) dan tertinggi 

0% (1,626±0,002). IOFC terendah pada level penggunaan B1 

yaitu 1,5% (Rp. 10715,19±728,02) dan tertinggi pada level 
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1,0% (Rp. 12540,10±882,51). Sedangkan IOFC terendah pada 

level penggunaan B2 yaitu pada 0% (Rp. 11646,00±383,55) 

dan tertinggi 1,0% (Rp. 12925,11±635,61). Nilai indeks 

produksi terendah pada level penggunaan B1 yaitu 1,5% 

(384,61±49,56) dan tertinggi pada level 0,5% (443,36±8,50). 

Sedangkan nilai indeks produksi terendah pada level 

penggunaan B2 yaitu pada 0% (419,78 ± 42,27) dan tertinggi 

1,0% (490,63 ± 20,57). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak daun cincau hijau dalam bentuk enkapsulasi 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

bentuk tepung daun. Sedangkan level penggunaan yang 

menunjukkan hasil yang tertinggi yaitu pada level penggunaan 

1,0% dalam bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini  

menyebabkan banyaknya  penggunaan  aditif pakan  untuk  

meningkatkan  penampilan produksi  ayam pedaging. Aditif  

pakan  terbagi  menjadi  beberapa  jenis diantaranya  adalah  

antibiotik,  probiotik,  prebiotik,  asam  organik  dan  fitobiotik. 

Penggunaan aditif pakan seperti antibiotik telah banyak 

digunakan sebagai  pemacu  pertumbuhan  ternak  lebih  optimal  

dan cepat,  terutama banyak  digunakan  pada  pakan  komersial. 

Menurut Bahri (2005), sebagian besar pakan ternak yang 

diproduksi oleh pabrik pakan mengandung obat ternak terutama 

golongan antibiotic growth promotor (AGP). 

Penggunaan antibiotik sebagai aditif pakan  memang  

sangat  efektif  untuk meningkatkan  efisiensi  pakan  dengan  

menekan  pertumbuhan  mikroba  pathogen dalam  usus  dan  

memperbaiki  penampilan vili-vili  usus  sehingga  dapat 

memaksimalkan  kecernaan  zat-zat makanan dari pakan yang 

dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan  hidup  dan  produksi 

ayam  pedaging,  namun  hasil  kerja  dari antibiotik  ini  dapat 

meninggalkan  residu  dalam karkas  yang  tidak  aman  

dikonsumsi manusia. Castanon (2007) menjelaskan bahwa 

meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai healthy food 

sebagai sumber protein hewani dan sesuai dengan peraturan 

World Health Organization tentang pelarangan penggunaan 

antibiotik dalam pakan ternak, maka penggunaan antibiotik 

sebagai  aditif pakan ayam pedaging seharusnya dihentikan. Hal 

tersebut dikarenakan residu antibiotik dalam daging yang 
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dihasilkan ayam pedaging akan menurunkan resistensi manusia 

yang mengkonsumsinya terhadap beberapa jenis antibiotik, 

sehingga  diperlukan aditif  pakan lain salah satunya dari bahan 

alami berupa fitobiotik. 

Fitobiotik  merupakan  jenis  aditif  pakan  alami  yang  

berasal  dari  tanaman. Fitobiotik adalah tanaman herbal yang 

memiliki bahan aktif yang dapat dijadikan antibakteri  yang 

dapat  memperbaiki  kondisi saluran pencernaan (keseimbangan 

pH dan mikroflora), konversi  pakan dan meningkatkan  

kecernaan  zat-zat  makanan (Ulfah,  2006). Salah satu tanaman 

yang dapat digunakan sebagai fitobiotik adalah cincau hijau. 

Berdasarkan penelitian Heyne (1987) tanaman cincau hijau 

mengandung senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, 

klorofil, karotenoid dan saponin. Penelitian Heyne ini diperkuat 

oleh penelitian Zakaria dan Prangdimurti (2000) yang 

memperoleh hasil bahwa tanaman cincau hijau (Cyclea barbata 

L. Miers) mengandung alkaloid 0,98% dan total fenol 2,21%.  

Daun cincau hijau dapat  dipergunakan  sebagai  aditif 

pakan dalam bentuk tepung daun cincau hijau dan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi  Bentuk ekstrak daun cincau hijau 

enkapsulasi dan  tepung daun cincau hijau diduga dapat 

menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging. Berdasarkan uraian di atas perlu 

adanya penelitian mengenai pengaruh penggunaan bentuk dan 

level daun cincau hijau sebagai aditif pakan ayam pedaging. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditentukan 

rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penggunaan 
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bentuk dan level daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

sebagai aditif pakan terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging dan berapa level penggunaan yang tepat untuk 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging ditinjau 

dari konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan, Income Over Feed Cost (IOFC) dan indeks produksi 

(IP). 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui pengaruh penggunaan bentuk dan level 

daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) sebagai 

aditif pakan terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging. 

2. Menentukan level penggunaan terbaik daun cincau 

hijau (Cyclea barbata L. Miers) dalam bentuk ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi maupun tepung daun 

cincau hijau sebagai aditif pakan ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai informasi dan acuan penggunaan aditif pakan berupa 

fitobiotik dengan memanfaatkan ekstrak daun cincau hijau 

(Cyclea barbata L. Miers) yang dienkapsulasi maupun tepung 

daun cincau hijau untuk ayam pedaging. 

1.5 Kerangka Pikir 

Penggunaan aditif pakan berupa antibiotik dapat 

meninggalkan residu pada karkas ayam pedaging. Residu 
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tersebut dapat membahayakan konsumen yang 

mengkonsumsinya. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya 

alternatif penggunaan aditif pakan yang lebih aman dengan 

menggunakan fitobiotik. Daun cincau hijau (Cyclea barbata L. 

Miers) dapat dipergunakan sebagai fitobiotik, karena terdapat 

kandungan senyawa aktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, 

klorofil dan karotenoid (Heyne, 1987). Senyawa aktif dalam 

daun cincau hijau dapat dilindungi dengan cara enkapsulasi. 

Menurut Edris and Bergnstahl (2001) enkapsulasi merupakan 

teknik proteksi yang sangat penting untuk melindungi senyawa 

aktif didalam suatu bahan. Selain itu dapat meminimalkan 

kehilangan zat makanan, meningkatkan kelarutan, merubah 

komponen bahan pangan bentuk cair ke bentuk padat atau 

tepung yang bersifat lebih stabil. Proses enkapsulasi 

menggunakan microwave oven yang telah dimodifikasi dengan 

suhu maksimal 55°C selama 20 menit dan perlu adanya bahan 

enkapsulan, yaitu bahan yang digunakan untuk melindungi 

komponen senyawa aktif.  

Berdasarkan penelitian Rusdianawati, Natsir dan 

Sjofjan (2015) menjelaskan bahwa hasil terbaik enkapsulasi 

ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) dan 

aktifitas antioksidannya yaitu menggunakan enkapsulan 

sebesar 25% berupa gum arab dan whey dengan perbandingan 

(4:1). Ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

dengan segala senyawa aktif yang dienkapsulasi dan tepung 

daun cincau hijau digunakan sebagai aditif pakan untuk 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. Penelitian 

yang memanfaatan daun cincau sebagai aditif pakan khususnya 

untuk ayam pedaging masih jarang ditemukan. Namun banyak 

penelitian, mengenai pemanfaatan daun cincau hijau yang diuji 

cobakan ke mencit dan menunjukkan hasil yang positif. 
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Djama’an (2008) menyatakan bahwa air perasan daun cincau 

hijau tidak berpengaruh terhadap konsentrasi HCl lambung 

tikus yang diinduksi Acetylsalicylic acid (ASA) namun 

berpengaruh melindungi lambung mencit yang diinduksi ASA. 

Daun cincau pada dosis 2,5 mg/kg bobot badan, 5 mg/kg bobot 

badan, dan 10 mg/kg bobot badan, memiliki efek perlindungan 

terhadap lambung yang diinduksi aspirin pada mencit (Siregar 

dan Miladiyah, 2011), Sedangkan Haque, et al.(2012) 

melaporkan bahwa cincau hijau berguna untuk melindungi 

lambung. Angelina, et al. (2008) menyatakan bahwa pemberian 

ekstrak daun cincau hijau pada mencit pada kadar 30000 mg/kg 

bobot badan tidak menimbulkan toksit. Berdasarkan penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Lidiyawati, Widodo dan Sudjarwo 

(2015) bahwa terjadinya penurunan nilai konversi pakan 

menunjukkan terjadinya perbaikan terhadap efisiensi pakan 

dengan penambahan jus daun cincau hijau. Konversi pakan 

yang baik memberi indikasi bahwa terjadi kecernaan dan 

penyerapan yang lebih baik.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

 

            IP 

Ayam pedaging  Daun cincau hijau 

Enkapsulasi    

melindungi zat aktif dari kerusakan 

(Natsir, Widodo dan Muharlien, 2016) 

Penggunaan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi dan tepung daun cincau 

hijau sebagai aditif pakan dengan level 0; 0,5; 1,0 dan 1,5% 

Meningkatkan penampilan produksi 

Konsumsi pakan Pertambahan bobot badan Konversi pakan IOFC 

Tepung 

daun cincau 

hijau 

Penambahan Jus daun cincau hijau 12,5 ml dalam pakan basal mampu 

menurunkan nilai konversi pakan (Lidiyawati, Widodo dan Sudjarwo, 2015). 

Konversi pakan yang baik indikasi kecernaan dan penyerapan lebih baik. 

Kandungan minyak atsiri dan 

flavonoid yaitu 0,48±0,01% 

dan 1,86±0,02% (Natsir dkk, 

2015).  

Minyak atsiri dapat dipakai untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan 

system pencernaan (Ulfah, 2005). Flavonoid sebagai antioksidan ( Hendra et 

al., 2011). 

Kandungan minyak atsiri dan 

flavonoid yaitu  0,34±0,02% 

dan 0,93±0,01% (Natsir, 

Sjofjan dan Muharlien, 2015).  

Ekstrak 
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1.6 Hipotesis  

1. Penggunaan daun cincau hijau dalam bentuk 

enkapsulasi memberikan  hasil yang lebih baik 

dibandingkan  dalam bentuk tepung daun cincau 

hijau terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging.  

2. Penggunaan daun cincau hijau dengan berbagai 

level berpengaruh terhadap penampilan produksi 

ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan ayam yang memiliki ciri 

khas dengan tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga dapat 

dipasarkan dalam waktu singkat.  Berdasarkan standar PT. 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk. ayam pedaging strain Lohman 

pada umur 4-5 minggu dapat mencapai bobot badan 1650-2375 

g/ekor. Menurut Kertasudjana dan Suprijatna (2006) ayam 

pedaging adalah ayam-ayam muda jantan atau betina penghasil 

daging yang umumnya dipanen pada umur 5-6 minggu dengan 

syarat mengalami pertumbuhan yang cepat, dada lebar yang 

disertai daging dan warna bulu yang baik. Ayam pedaging 

mampu menghasilkan produk akhir berupa daging dalam waktu 

yang relatif singkat (Zulkarnain, 2010). Ayam pedaging 

memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah 

mempunyai daging yang empuk, ukuran badan besar dengan 

bentuk dada yang lebar, padat dan berisi. Berdasarkan standar 

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. konversi pakan umur 4-5 

minggu 1,469-1,612. Sedangkan kelemahannya adalah 

memerlukan pemeliharan yang intensif, relatif peka terhadap 

penyakit dan sulit beradaptasi (Anwar, Nova dan Kurtini, 

2014).   

Periode pemeliharaan ayam pedaging berdasarkan 

kecepatan pertumbuhannya umumnya dibagi menjadi dua, yaitu 

periode starter dan periode finisher. Periode starter dimulai 

pada umur 1-21 hari dan periode finisher dimulai pada umur 22-

35 hari atau sesuai umur dan bobot potong yang diinginkan 

(Murwani, 2010). Ayam pedaging pada periode starter dan 
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finisher memiliki kebutuhan zat makanan yang berbeda 

(Murtidjo, 2006). Performan ayam pedaging dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya umur, pakan, manajemen 

pemeliharaan, kebersihan kandang dan jumlah zat makanan 

serta kualitas pakan yang diberikan (Hartono, Iriyanti dan 

Santosa, 2013).  Ayam pedaging merupakan salah satu produk 

sub sektor peternakan yang memerlukan pakan dalam jumlah 

yang tinggi karena pertumbuhannya sangat tergantung pada 

pakan (Gusasi dan Saade, 2006).  

 

2.2 Pakan 

Ayam pedaging dapat tumbuh dengan optimal apabila 

pakan yang dikonsumsi mengandung enam macam zat 

makanan, diantaranya protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan 

mineral serta air (Ketaren, 2010). Ayam pedaging periode 

starter memerlukan zat makanan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan periode finisher. Adapun kebutuhan zat 

makanan ayam pedaging masing-masing periode sesuai dengan 

SNI (2006) dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging periode starter 

dan finisher 

Kandungan pakan Starter Finisher 

Energi metabolisme (kkal/kg) 2900 2900 

Protein kasar (%) 19 18 

Lemak kasar (%) 7,4 8 

Serat kasar (%) 6 6 

Kalsium (%) 0,90-1,20 0,90-1,20 

Fosfor total (%) 0,60-1,00 0,60-1,00 

Sumber : SNI (2006) 
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 Pada Tabel 1. kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

yang disajikan diatas memperlihatkan adanya perbedaan 

kebutuhan zat makanan tertentu yang dibutuhkan oleh ayam 

pedaging periode starter dan periode finisher. Perbedaan 

tersebut antara lain adalah pada ayam pedaging periode starter 

memerlukan protein kasar lebih besar yaitu sebesar 19,00 % 

sedangkan ayam pedaging periode finisher membutuhkan 

protein kasar sebesar 18,00 %. Pemberian protein yang berlebih 

dari kebutuhan ayam pedaging dapat mengakibatkan 

pemborosan biaya pakan. Seiring dengan pertambahan umur 

ayam pedaging, kemampuan untuk mengkonsumsi pakan 

semakin meningkat, sehingga protein sedikit dikurangi untuk 

meminimalkan biaya pakan. Menurut NRC (1994) kebutuhan 

zat makanan ayam pedaging pada periode starter yaitu protein 

kasar 23%, energi metabolisme 3200 kkal/kg pakan, sedangkan 

periode finisher yaitu protein kasar 20% dan energi 

metabolisme 3200 kkal/kg pakan. Kandungan energi pakan 

yang banyak terutama pada saat ayam berumur diatas empat 

minggu, karena energi dibutuhkan untuk proses pembesaran sel 

(hypertropy) (Colin et al., 2004).  

 

2.3 Aditif Pakan 

Aditif pakan adalah bahan tambahan pakan yang 

dicampur kedalam pakan. Aditif pakan dapat mempengaruhi 

kesehatan maupun zat makanan ternak. Tujuan pemberiannya 

yaitu untuk memacu pertumbuhan atau meningkatkan efisiensi 

produksi (Adams, 2000). Sedangkan menurut SNI (2006) aditif 

pakan merupakan bahan yang diberikan kedalam pakan dalam 

jumlah yang sangat sedikit dan bukan sebagai sumber zat 

makanan namun dapat mempengaruhi penampilan produksi 
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ternak. Salah satu aditif pakan yang sering digunakan adalah 

antibiotic growth promoter (AGP).  

Antibiotik yang digunakan sebagai aditif pakan tidak 

hanya digunakan sebagai pengobatan namun juga dapat 

meningkatkan laju pertumbuhan ayam pedaging (Rusdi dan 

Harlia, 2004).`Penggunaan antibiotik pada dosis tertentu pada 

ternak sebagai aditif pakan dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaaan pakan (Bintang, Sinurat dan Purwadaria, 2008). 

Penggunaan antibiotik telah dibatasi karena memungkinkan 

adanya residu antibiotik dan menjadi racun pada hasil akhir 

serta bakteri patogen tertentu menjadi resisten terhadap 

antibiotik tertentu (Daud, Piliang dan Kompiang, 2007). 

Swastike (2012) menambahkan bahwa penggunaan antibiotik 

untuk ayam pedaging dapat menimbulkan residu pada hasil 

akhir produk ternak tersebut, karena antibiotik tidak dapat 

disekresikan secara total dan menyebabkan residu dalam 

daging. Menurut Mulyono, Murwani dan Wahyono (2009) 

menjelaskan bahwa aditif pakan berupa antibiotik dalam pakan 

ayam pedaging dapat menimbulkan dampak negatif pada ternak 

dan produk yang dihasilkannya. Sehingga penggunaan 

antibiotik dapat digantikan dengan bahan alami seperti zat aktif 

yang terdapat dalam tumbuhan yang juga dapat meningkatkan 

kesehatan dan performan ayam pedaging. 

Fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki bahan 

aktif yang dapat dijadikan antibakteri dapat memperbaiki 

kondisi saluran pencernaan (keseimbangan pH dan mikroflora), 

konversi  pakan dan meningkatkan  kecernaan  zat-zat  makanan 

(Ulfah, 2006). Terdapat banyak jenis tanaman tradisional yang 

aman digunakan sebagai fitobiotik, diantaranya adalah daun 

cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers). Secara  umum  
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mekanisme  kerja  senyawa  aktif  tanaman herbal  didalam 

tubuh ternak berperan dalam  mempengaruhi kondisi  

pencernaan,  metabolisme  dan kekebalan tubuh. Faktor 

sensorik adalah faktor yang  sangat berpengaruh terhadap  

konsumsi  pakan, karena  bau  dan  rasa  yang dihasilkannya. 

Konsumsi tanaman herbal dapat menstimulasi sistem saraf 

pusat,  selanjutnya  menstimulasi  kelenjar saliva dan sekresi 

cairan pencernaan dari lambung, hati, pankreas dan  usus  kecil  

yang  berguna  dalam  mengontrol  pH  yang sesuai  untuk  

efektifitas  kerja  enzim-enzim  pencernaan. Mikroorganisme 

patogen dapat masuk kedalam  tubuh  ternak  melalui  pakan  

yang  dikonsumsi dan dapat  mengakibatkan  pengaruh  negatif  

terhadap keseimbangan mikroflora  dan  proses  pencernaan.  

Salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  diperlukan dalam  

kesehatan  ternak  adalah  adanya  keseimbangan  mikroflora 

usus  dalam  saluran  pencernaan. 

 

2.4 Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

Tanaman cincau hijau dikenal oleh masyarakat 

indonesia sebagai tanaman yang dapat dikonsumsi sebagai 

minuman tradisional. Tanaman cincau terdiri dari empat jenis 

yaitu cincau hijau (Cyclea barbata), cincau perdu (Mesona 

palustris), cincau minyak (Stephania hermandifolia) dan cincau 

hitam (Premna serratifolia) (Pitojo dan Zumiati,  2005). Empat 

jenis tanaman cincau dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Cincau Hijau  

(Cyclea barbata) 

 

Cincau Hitam 

 (Mesona palustris) 

 

Cincau Perdu 

 (Premna oblongifolia) 

 

Cincau Minyak 

(Stephania hermandifolia) 

Gambar 2. Empat jenis tanaman cincau 

Cincau hijau membentuk agar-agar dari daunnya yang 

diremas-remas dan dicampur air matang. Air campuran akan 

berwarna hijau, setelah itu disaring dan dibiarkan mengendap 

kemudian akan menghasilkan lapisan agar-agar berwarna hijau 

(Djama’an, 2008). Cincau hijau mengandung alkaloid 0,98% 

dan total fenol 2,21% (Zakaria dan Prangdimurti, 2000). 

Senyawa alkaloid yang terdapat didalam cincau hijau lebih 

besar dibandingkan cincau hitam (Kelana, 2003). Menurut  
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Djama’an  (2008)  daun  cincau  hijau mengandung  karbohidrat,  

lemak,  protein,  klorofil,  dan senyawa-senyawa  lainnya  

seperti  polifenol,  flavonoid, serta  mineral  dan  vitamin  

diantaranya  kalsium,  fosfor, vitamin  A,  dan  vitamin  B.  

Kandungan  polifenol  dan flavonoid  yang  terkandung  dalam  

daun  cincau  hijau dapat berfungsi sebagai antioksidan.  

Antioksidan dapat memerangi  radikal  bebas  dalam tubuh. 

Penambahan Jus daun cincau hijau 12,5 ml dalam pakan basal 

mampu menurunkan nilai konversi pakan (Lidiyawati, Widodo 

dan Sudjarwo, 2015). Konversi pakan yang baik indikasi 

kecernaan dan penyerapan lebih baik. Zat makanan yang 

terkandung didalam daun cincau dan aktivitas antioksidannya 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan pada daun cincau hijau  

Zat  makanan Jumlah (%) 

Air  66,3-74,5 

Protein 2,4-2,7 

Karbohidrat 8,4-8,9 

Serat kasar 6,2-6,7 

Lemak 0,4-0,5 

 Sumber : Syamsulhidayat dan Hutapea (1991) 

Tabel 3. Perbandingan aktivitas antioksidan ekstrak cincau 

hijau dan hitam. 

Jenis  Nilai aktivitas antioksidan (%) 

Cincau Hijau 70,185 

Cincau Hitam 66,892 

 Sumber :Pancarini (2007) 
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2.5 Ekstraksi 

Menurut Mukhriani (2014) proses  ekstraksi  khususnya  

untuk bahan  yang  berasal  dari  tumbuhan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengelompokan  bagian  tumbuhan (daun,  bunga,  dll),  

pengeringan  dan penggilingan bagian tumbuhan. 

2.  Pemilihan pelarut 

3.  Pelarut  polar:  air,  etanol,  metanol, dan sebagainya. 

4.  Pelarut  semipolar:  etil  asetat, diklorometan, dan 

sebagainya. 

5.  Pelarut  nonpolar:  n-heksan,  petroleum eter, kloroform, dan 

sebagainya. 

Maserasi  merupakan  metode  sederhana yang paling 

banyak digunakan. Cara ini  sesuai baik  untuk  skala  kecil  

maupun skala  industri (Agoes, 2007).  Metode  ini dilakukan  

dengan  memasukkan  serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai 

ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar.  

Proses  ekstraksi  dihentikan  ketika tercapai  kesetimbangan  

antara  konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Metode maserasi dapat menghindari 

rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. Destilasi 

uap merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan 

perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) 

bahan. Keuntungan dari metode ini antara lain adalah kualitas 

ekstrak yang dihasilkan cukup baik, suhu selama proses 

ekstraksi dapat diatur dan memerlukan waktu yang singkat 

(Darwis, 2000).   
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2.6 Enkapsulasi 

Enkapsulasi merupakan teknik proteksi yang sangat 

penting untuk melindungi senyawa aktif didalam suatu bahan 

(Edris and Bergnstahl, 2001). Menurut Bhandari dan D’Arcy 

(1996) teknik enkapsulasi sudah banyak diaplikasikan dalam 

industri pangan, farmasi, bioteknologi dan industri kimia. 

Proses enkapsulasi memerlukan enkapsulan. Enkapsulan adalah 

suatu bahan yang ditambahkan pada proses pengolahan pangan 

agar dapat melapisi komponen inti, dapat meningkatkan jumlah 

total padatan, mempercepat proses pengeringan dan dapat 

mencegah kerusakan bahan akibat panas (Dziezak, 1998).  

Berdasarkan penelitian Rusdianawati, Natsir dan 

Sjofjan (2015) hasil terbaik enkapsulasi ekstrak daun cincau 

hijau (Cyclea barbata L. Miers) dan aktifitas antioksidannya 

yaitu menggunakan bahan enkapsulan berupa gum arab dan 

whey. Gum  arab merupakan  hidrokoloid  yang  dihasilkan  

dengan eksudasi    alami    dari    pohon    akasia, sangat mudah 

larut dalam air panas maupun air dingin, membentuk larutan 

dengan viskositas rendah, akan tetapi tidak larut pada alkohol 

dan  pelarut  organik  lainnya.  Gum  arab  dapat 

mempertahankan  flavor  dari  makanan  yang dikeringkan 

dengan metode spray drying karena gum ini dapat membentuk 

lapisan yang dapat melindungi dari oksidasi, absorbsi dan 

evaporasi (Bertolini  et al., 2001). Sifat viskositasnya yang  

rendah menyebabkan  gum  arab dapat ditambahkan  dalam  

jumlah  tertentu  dalam produk  pangan (Mosilhey, 2003). 

Whey adalah suatu bentuk protein lengkap yang terdiri 

dari asam amino esensial dan non-esensial yang penting untuk 

metabolisme tubuh.  Secara  alamiah,   whey  ini  ada  pada  susu.  

Keunggulan dan  karakteristiknya  adalah whey  mempunyai  
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nilai  biologis yang tinggi, mudah diserap dan digunakan oleh 

tubuh secara sempurna (Tatar, 2010). Penggunaan  enkapsulan 

kombinasi  yang  terdiri  dari  dua  bahan  atau  lebih  bertujuan  

untuk memperbaiki  sifat-sifat  enkapsulan  sesuai  dengan  yang  

diharapkan. Whey juga sebagai emulsifier, sering 

dikombinasikan dengan bahan enkapsulan lain yang memiliki 

kemampuan membentuk emulsi yang lebih baik. Harapan 

penggunaan whey  sebagai bahan kombinasi enkapsulan adalah 

mampu menghasilkan sifat emulsi dan enkapsulasi bahan inti 

dengan lebih baik. Gambar 3. menggambarkan antara bahan 

yang dilindungi dengan enkapsulannya. 

 
Gambar 3. Foto bahan yang dienkapsulasi : A. Bahan yang 

akan dienkapsulasi, B. Enkapsulan, C. Bahan 

setelah proses enkapsulasi (Mark et. al.(2008) 

dalam Natsir (2013)) 

 

2.7 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

2.7.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan pakan yang habis 

dikonsumsi oleh ayam dari awal pemeliharaan sampai ayam 

tersebut dipotong atau jumlah pakan yang diberikan dikurangi 

pakan yang tersisa. Konsumsi pakan dihitung dari banyaknya 

pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan. Safingi, Mufti dan 

Iriyanti (2013) konsumsi pakan bagi ayam pedaging ditujukan 
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untuk memenuhi kebutuhan energi yang digunakan untuk 

mengoptimalkan fungsi-fungsi tubuh dan melancarkan reaksi 

sintesis didalam tubuh dan berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan pokok ayam pedaging maupun untuk produksi. 

Widodo (2009) melaporkan bahwa konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh kesehatan ayam, perkandangan, wadah pakan, 

kandungan zat makanan dalam pakan dan stress yang terjadi 

pada ayam. Menurut NRC (1994) bobot badan ayam, jenis 

kelamin, aktivitas, kualitas dan imbangan energi didalam pakan 

akan mempengaruhi konsumsi pakan. Sedangkan menurut 

Wahju (2015) faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu 

umur, kesehatan, dan bobot badan.  

Menurut Siregar, Sabrani dan Pramu (1982) bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah besar 

tubuh ayam, aktivitas sehari-hari, suhu lingkungan dan kualitas 

pakan. Jumlah pakan yang dikonsumsi seekor ternak 

dipengaruhi oleh paltabilitas, kecernaan, keseimbangan 

mikroorganisme didalam saluran pencernaan dan komposisi zat 

makanan dalam pakan (Hammond, 1983). Standar konsumsi 

pakan kumulatif selama 5 minggu pemeliharaan yaitu sebanyak 

2819 g/ekor (Abidin, 2003). 

 

2.7.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 

parameter yang dapat digunakan sebagai standart berproduksi 

(Muharlien, Achmanu dan Rachmawati (2011). Pertambahan 

bobot badan menjadi salah satu kriteria untuk mengukur 

pertumbuhan ayam pedaging yang dapat dihitung dengan cara 

menghitung bobot badan pada waktu ke-t dikurangi dengan 

bobot badan sebelumnya (Situmorang, Mahfudz dan 
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Atmomarsono, 2013). Anggorodi (1995) menambahkan bahwa 

pertambahan bobot badan merupakan salah satu kriteria yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Menurut Bell and 

Weaver (2002) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah 

galur ayam, jenis kelamin dan faktor lingkungan. Menurut 

Mazi, Supartini dan Darmawan (2013) menjelaskan bahwa 

bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang 

dikonsumsi, sehingga perbedaan kandungan zat makanan 

dikonsumsi akan berpengaruh pada pertambahan bobot badan 

yang dihasilkan. Pertambahan bobot badan sangat berkaitan 

dengan pakan, baik kuantitas maupun kualitas pakan (Widodo, 

2009). 

 

2.7.3 Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan yang 

dihasilkan. Konversi pakan meningkat sesuai dengan 

meningkatnya konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan 

(Siregar, 1982). Menurut Kertasudjana dan Suprijatna (2006) 

konversi pakan dapat diartikan sebagai banyaknya pakan yang 

dihabiskan untuk menghasilkan setiap kilogram pertambahan 

bobot badan. Muharlien dkk., (2011) menjelaskan bahwa 

konversi pakan merupakan salah satu standar dalam 

berproduksi ternak ayam pedaging yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan 

pakan oleh ternak. Nilai konversi pakan yang tinggi 

menunjukkan tingkat efisiensi pakan yang semakin rendah 

(Abidin, 2003). Berdasarkan standar PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. konversi pakan umur 4-5 minggu 1,469-1,612.  
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2.7.4 Income Over Feed Cost (IOFC) 

IOFC  adalah  selisih  antara  pendapatan  usaha  

peternakan  terhadap  biaya pakan (Safingi dkk., 2013). 

Menurut Supriyati, Zaenudin, Kompiang, Soekamto dan 

Abdurachman (2003) biaya pakan mencapai sekitar 70% dari 

total biaya produksi, sehingga harga bahan pakan sangat 

menentukan biaya produksi. Bobot  badan yang tinggi dan 

konsumsi yang rendah akan menghasilkan nilai IOFC yang 

tingi, begitupun sebaliknya. Rendahnya nilai IOFC dapat 

disebabkan karena pakan yang diberikan ke ternak kurang 

efisien dimanfaatkan untuk menghasilkan bobot badan 

(Indaryati, Sjofjan dan Widodo, 2013). Menurut Amri (2007) 

beberapa faktor yang mempengaruhi IOFC adalah bobot badan, 

konversi pakan dan harga pakan. Analisis IOFC menurut Mateo 

and Carandang (2006) diperhitungkan antara selisih hasil 

penjualan ayam dengan pengeluaran biaya pakan utama 

maupun pakan tambahan yang digunakan selama penelitian. 

 

2.7.5 Indeks Produksi 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dalam usaha peternakan ayam pedaging 

adalah dengan menghitung indeks produksi (IP) yang 

dipengaruhi oleh bobot badan akhir, persentase ayam yang 

hidup, lama pemeliharaan dan konversi pakan (Daud dkk., 

2009). Semakin besar nilai IP yang diperoleh, semakin baik 

prestasi ayam dan semakin efisien penggunaan pakan (Fadilah, 

2007). Menurut Bahari, Mustadjab, Hanani dan Nugroho 

(2010), perhitungan nilai IP diperoleh dari perbandingan antara 

mortalitas dikalikan dengan rata-rata bobot badan ayam dengan 

lama pemeliharaan dikalikan dengan konversi pakan. Santoso 
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dan Sudaryani (2009) menyatakan bahwa kriteria IP sebagai 

berikut jika IP < 300 berarti masuk kriteria kurang, jika IP 301-

325 berarti masuk kriteria cukup, jika IP 326-350 berarti masuk 

kriteria baik, jika IP 351-400 berarti masuk kriteria sangat baik 

dan jika IP > 400 berarti masuk kriteria istimewa. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus-04 

Oktober 2016 di Laboratorium Lapang Sumbersekar, Desa 

Sumbersekar 142 Kecamatan Dau Malang dan Laboratorium 

Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan Day Old Chick 

(DOC) ayam pedaging sebanyak 192 ekor strain Lohman 

MB-202 Platinum yang diproduksi oleh PT. Multibreeder 

Adirama Indonesia Tbk. dan dipelihara selama 35 hari. 

Rata-rata bobot badan awal 37,4±2,87 g/ekor dan 

koefisien keragaman 7,67 %. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sistem litter yang telah diberi sekat menjadi 24 

petak yang masing-masing diisi 8 ekor ayam pedaging. 

Ukuran masing-masing petak yaitu (panjang x lebar x 

tinggi = 100 x 100 x 70 cm). Setiap petaknya  dilengkapi 

dengan tempat pakan dan minum.  

 

3.2.3 Pakan dan Air Minum 

Selama masa pemeliharaan, pakan penelitian 

menggunakan pakan yang telah dicampur sendiri. 
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Pemberian pakan perlakuan dimulai sejak DOC. Pakan 

dan air minum diberikan secara ad libitum. Tabel 4 

menunjukkan komposisi pakan yang digunakan pada 

periode starter dan finisher. Sedangkan Tabel 5. 

menunjukkan hasil analisa proksimatnya. 

Tabel 4. Komposisi pakan periode starter dan finisher 

Bahan pakan Starter (%) Finisher (%) 

Jagung 55,16 55,73 

Bungkil kedelai 23,34 17,27 

Bekatul - 5 

Tepung ikan 10 10 

Meat and bone meal 5 5 

Bungkil kelapa 3 3 

Premix 0,93 0,44 

Garam 0,25 0,15 

DL-metionin 0,25 0,1 

Minyak kelapa 2,07 3,31 

Jumlah 100 100 

 

Tabel 5. Hasil analisa proksimat pakan periode starter 

dan finisher  

Kandungan pakan* Starter Finisher 

Bahan kering (%) 89,92 91,03 

Abu (%) 6,92 6,86 

Protein kasar (%) 23,16 20,84 

Serat kasar (%) 3,10 3,88 

Lemak kasar(%) 6,57 7,28 

ME (kkal/kg)** 3061,39 3127,63 

Keterangan :* Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 **ME hasil perhitungan analisis Laboratorium 

berdasarkan 70 % GE (Patrick and Schaible, 1980) 
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3.2.4 Daun Cincau Hijau 

Daun cincau hijau diberikan dalam bentuk 

tepung daun dan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

dengan konsentrasi atau kandungan zat aktif sebagai 

berikut: kandungan minyak atsiri dan flavonoid ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi berturut-turut 0,48±0,01% 

dan 1,86±0,02%, sedangkan dalam bentuk tepung daun 

yaitu 0,34±0,02% dan 0,93±0,01% (Natsir, Sjofjan dan 

Muharlien, 2015). Pemberian tepung daun dan ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi berdasarkan berat produk 
𝑤

𝑤⁄ . 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan in 

vivo dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang 

yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor bentuk daun cincau 

yang terdiri dari tepung daun cincau hijau (B1) dan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi (B2), serta faktor level penggunaan 

yang terdiri dari 0% (L0), 0,5% (L1), 1,0% (L2) dan 1,5% (L3). 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan 

jumlah ayam pedaging pada setiap ulangan sebanyak 8 ekor.  

Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut :  

B1L0 : Pakan basal + Tepung daun cincau hijau 0 % 

B1L1 : Pakan basal + Tepung daun cincau hijau 0,5 % 

B1L2 : Pakan basal + Tepung daun cincau hijau 1,0 % 

B1L3 : Pakan basal + Tepung daun cincau hijau 1,5 % 

B2L0 : Pakan basal + Ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 0 % 

B2L1 : Pakan basal + Ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 0,5 % 

B2L2 : Pakan basal + Ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 1,0 % 

B2L3 : Pakan basal + Ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 1,5 % 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Pembuatan  

3.4.1.1 Tepung daun cincau hijau  

a) Bahan dasar daun cincau hijau yang telah 

dilayukan tidak terkena sinar matahari 

secara langsung, dipotong kecil-kecil. 

Menurut Manoi (2006) ada beberapa cara 

pengeringan yang sering dilakukan untuk 

menghasilkan simplisia tanaman, seperti 

pengeringan dengan diangin-anginkan, 

matahari, oven maupun kombinasi antara 

keduanya.  

b) Dihaluskan dengan menggunakan 

blender.  

c) Tepung daun cincau hijau siap digunakan. 

 

3.4.1.2 Ekstrak Daun Cincau Hijau 

a) Bahan dasar daun cincau hijau yang telah 

dilayukan tidak terkena sinar matahari 

secara langsung, dipotong kecil-kecil. 

b) Dihaluskan dengan menggunakan 

blender.  

c) Diekstrak dengan cara maserasi dan 

destilasi uap. 

d) Proses ekstraksi melalui cara maserasi 

menggunakan perbandingan daun cincau 

hijau dan air (1:6) selama 24 jam. Menurut 

Agoes (2007), maserasi  merupakan  

metode  sederhana yang paling banyak 

digunakan. Cara ini  sesuai baik  untuk  

skala  kecil  maupun skala  industri. 
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Metode maserasi dapat menghindari 

rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil. 

e) Dilanjutkan dengan adanya penguapan air 

dengan cara destilasi menggunakan 

microwave oven yang telah dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga barulah 

didapatkan hasil berupa ektrak yang siap 

digunakan. Keuntungan dari metode ini 

antara lain adalah kualitas ekstrak yang 

dihasilkan cukup baik, suhu selama proses 

ekstraksi dapat diatur dan memerlukan 

waktu yang singkat (Darwis, 2000). 

3.4.1.3 Enkapsulasi  

a) Penambahan 25 % bahan enkapsulan dan 

0,06 % BHT (Butylated Hydroxy 

Toluene). Bahan enkapsulan yang 

digunakan berupa gum arab dan whey 

dengan perbandingan (4:1).  

b) Dilakukan pengadukan menggunakan 

mixer selama 15 menit.  

c) Hasil dari proses pengadukan tersebut 

dimasukkan microwave oven dengan suhu 

maksimal 55°C sampai benar-benar 

mengering selama 20 menit.  

d) Hasil akhir dari proses ini yaitu ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi. 

 

 

 



27 
 

3.4.2 Persiapan Kandang 

Persiapan kandang sebelum dilakukan chick in meliputi 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembersihan kandang 

b. Penaburan gamping  

c. Penutupan jendela kandang 

d. Pembersihan tempat pakan dan minum 

e. Pengaturan lampu kandang 

f. Pemberian sekat antar petak 

g. Pengaturan gasolek untuk brooding 

h. Pemberian sekam sebagai alas 

i. Peletakan kertas koran diatas sekam 

Setelah persiapan kandang selesai, pemeliharaan ayam 

pedaging dimulai yaitu pada saat DOC hingga pemanenan umur 

35 hari. Pada masa brooding 192 ekor ayam pedaging 

dipelihara dalam kandang yang telah dikelilingi oleh sekat dan 

dilengkapi dengan pemanas berupa gasolek.  

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan dihitung berdasarkan pakan 

yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan. 

 

 

 

 

Konsumsi pakan = Pakan yang diberikan (g) –  sisa pakan (g) 
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   IOFC = (BB x harga ayam/kg hidup) – (Σkonsumsi pakan x harga 

pakan/kg) 

 

3.5.2 Pertambahan Bobot Badan 

Perhitungan pertambahan bobot badan  

dilakukan dengan cara bobot badan akhir dikurangi 

dengan bobot awal ayam pedaging (Fitasari, 2012) 

 

 

 

3.5.3 Konversi Pakan 

Konversi pakan atau feed conversion ratio 

(FCR) dihitung dengan cara jumlah konsumsi pakan 

dibagi pertambahan bobot badan.  

 

 

 

 

3.5.4 IOFC 

IOFC merupakan selisih dari total pendapatan 

dengan total biaya pakan yang dikeluarkan selama 

pemeliharaan.  

 

 

 

 

3.5.5 Indeks Produksi 

Nilai indeks produksi dapat diketahui dengan 

perhitungan menggunakan rumus; 

 

 

 

 

PBB (g) =BBakhir – BBawal 

 FCR =
Konsumsi pakan (g)

PBB (g)
 

 

 IP =
(100 − Total % mortalitas) x Rata − rata bobot badan

(Konversi pakan x lama pemeliharaan)
 x 100 



29 
 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian ditabulasi dan 

dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2010. Hasil rata-rata 

yang diperoleh dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap pola tersarang (Yitnosumartono, 1993). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan maka dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan (UJBD) (Steel and Torrie, 

1993). Model Matematik untuk Rancangan Acak Lengkap pola 

tersarang adalah : 

 

i = 1, 2 j = 1,2,3,4 dan k =1.2.3  

Keterangan : 

Yijk : Pengamatan Faktor A taraf ke-i , Faktor B taraf ke-j dan 

ulangan ke-k  

µ  : Rataan Umum 

Ai : Pengaruh Faktor A pada taraf ke-i  

Bj(i) : Pengaruh Faktor B pada taraf ke-j pada Ai  

Єijk: Pengaruh galat Faktor A taraf ke-i, Faktor B taraf ke-j dan 

Ulangan ke-k 

 

3.7 Batasan Istilah  

Enkapsulasi  : Proses penambahan bahan 

enkapsulan ke dalam ekstrak 

daun cincau hijau. Arti lainnya 

yaitu suatu cara yang 

dilakukan untuk melindungi 

Yijk = µ + Ai + Bj(i) + єijk 
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bahan dari pengaruh 

kerusakan akibat proses 

pemanasan.  

Enkapsulan : Bahan yang digunakan  

sebagai penyalut bahan inti 

dalam hal ini berupa gum arab 

dan whey.  

Fitobiotik : Tanaman yang mengandung 

zat aktif yang diperoleh dari 

daun cincau hijau. 

Ayam pedaging : Ayam ras yang mampu 

tumbuh cepat sehingga dapat 

menghasilkan daging dalam 

waktu relatif singkat 5-6 

minggu.  

DOC (day old chick) : Ayam umur 1 hari.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Bentuk Daun Cincau Hijau terhadap 

Penampilan Produksi 

Pengaruh bentuk tepung daun cincau hijau dan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi terhadap penampilan produksi ayam 

pedaging selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata nilai konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, IOFC dan indeks produksi 

dari perlakuan bentuk tepung daun dan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi selama penelitian (35 hari) 

Variabel 
Perlakuan 

B1 B2 

Konsumsi Pakan(g/ekor)  3147,04 ±143,83 3220,10 ± 78,96 

Pertambahan  

Bobot Badan (g/ekor) 1978,28 ± 108,74a 2033,97 ± 85,35b 

Konversi Pakan 1,59 ± 0,06 1,58 ± 0,04 

IOFC (Rp/ekor) 11855,35±1180,98 12294,15±768,07 

Indeks Produksi 417,66 ± 37.15A 458,22 ± 42,08B 

Keterangan : B1 = tepung daun cincau hijau, B2 = ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi. Nilai dengan superskrip huruf a-b 

dalam baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). Nilai dengan superskrip huruf A-B 

dalam baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,01). 
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4.1.1 Konsumsi Pakan 

 Hasil analisis statistik perlakuan bentuk daun cincau 

hijau terhadap konsumsi pakan menunjukkan adanya perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05), analisis statistik tersaji pada 

Lampiran 2. Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan 

memiliki kandungan zat makanan yang sama. Selain itu 

disebakan oleh umur ayam pedaging sama dan manajemen 

pemeliharaan yang sama, sehingga  ayam pedaging yang diberi 

pakan yang sama akan mengkonsumsi pakan dengan jumlah 

yang sama.  Menurut Wahju (2015), konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya strain, umur ayam 

dan pakan. Murtidjo (2006) konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

kandungan zat makanan yang terdapat didalam pakan terutama 

imbangan energi dan protein serta aktivitas ternak tersebut. 

Ditambahkan oleh Yunianto (2001) menjelaskan bahwa tingkat 

energi dalam pakan sangat menentukan banyak sedikitnya 

pakan yang dikonsumsi. Sesuai dengan Amrullah (2004) yang 

menyatakan bahwa ayam mengurangi konsumsinya apabila 

kandungan energi tinggi dan menaikkan konsumsinya apabila 

kandungan energi pakan rendah. Kandungan protein dan energi 

pakan penelitian disusun dengan seimbang sesuai dengan 

kebutuhan ayam pedaging. Kandungan protein kasar dan energi 

pakan pada periode starter sebesar 23 % dan 3061,39 kkal/kg, 

sedangkan pada periode finisher sebesar 20,28% dan 3127,63 

kkal/kg. Menurut NRC (1994) kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging pada periode starter yaitu protein kasar 23% dan 

energi metabolisme 3200 kkal/kg pakan, sedangkan periode 

finisher yaitu protein kasar 20% dan energi metabolisme 3200 

kkal/kg pakan. 
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Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa pada 

perlakuan bentuk tepung daun cincau hijau rata-rata konsumsi 

pakan sebesar 3147,04 g/ekor dan rata-rata konsumsi pakan 

pada perlakuan bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

sebesar 3220,10 g/ekor. Secara numerik perlakuan bentuk 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi cenderung meningkatkan 

konsumsi pakan.  Hal ini disebakan oleh warna bentuk ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi lebih menarik dibandingkan 

dengan warna dalam bentuk tepung daun cincau hijau, 

sedangkan warna pakan dapat mempengaruhi palatabilitas. 

Pond et al. (1995) menyatakan bahwa faktor palatabilitas 

mempengaruhi tingkat konsumsi pakan.  Palatabilitas sendiri 

didefinisikan sebagai daya tarik suatu pakan untuk 

menimbulkan selera makan. Secara umum palatabilitas 

ditentukan oleh rasa, warna dan bau. Menurut Hammond (1983) 

jumlah pakan yang dikonsumsi seekor ternak dipengaruhi oleh 

palatabilitas, kecernaan, keseimbangan mikroorganisme 

didalam saluran pencernaan dan komposisi nutrien dalam 

pakan. Semakin palatabel suatu pakan maka akan semakin 

banyak jumlah pakan yang akan dikonsumsi. Warna dalam 

bentuk tepung daun cincau hijau dan ekstrak daun cincau hijau 

enkapsulasi dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Ekstrak daun cincau enkapsulasi (kiri) dan tepung 

daun cincau (kanan) 
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Selain faktor warna, tingkat palatabilitas pakan juga 

dipengaruhi oleh rasa. Daun cincau hijau dalam bentuk tepung 

daun cincau hijau cenderung mempunyai rasa lebih pahit dari 

pada bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi, sehingga 

mengakibatkan konsumsi pakan lebih rendah. Rasa pahit ini 

diduga disebabkan oleh kandungan alkaloid dan saponin dalam 

daun cincau hijau. Hal ini sesuai dengan penjelasan Nio (1989) 

sifat saponin antara lain mempunyai rasa pahit dan dalam 

larutan air membentuk busa yang stabil. Menurut Suparjo 

(2008), rasa saponin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi 

pakan, karena bekerja sebagai antipalatabilitas. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan bentuk 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi menunjukkan konsumsi 

pakan lebih tinggi.  

 

4.1.2 Pertambahan Bobot Badan 

Hasil analisis statistik perlakuan bentuk daun cincau 

hijau terhadap pertambahan bobot badan menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P<0,05), analisis statistik tersaji pada 

Lampiran 3. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat aktif bentuk 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan bentuk tepung daun cincau hijau. 

Kandungan minyak atsiri dan flavonoid ekstrak daun cincau 

dalam bentuk enkapsulasi yaitu berturut-turut 0,48±0,01% dan 

1,86±0,02% sedangkan kandungan minyak atsiri dan flavonoid 

dalam bentuk tepung daun cincau hijau yaitu  0,34±0,02% dan 

0,93±0,01% (Natsir, Sjofjan dan Muharlien, 2015). 

Kemungkinan lain menurut Engberg et al. (2000) pertambahan 

bobot badan ayam pedaging yang mendapat perlakuan bentuk 

tepung daun cincau hijau lebih rendah diduga karena terdapat 

lebih banyak mikroorganisme patogen yang memanfaatkan zat 
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makanan dalam usus halus sehingga mengganggu pertumbuhan 

ayam pedaging. Secara biologis dengan adanya enkapsulasi 

maka proses pencernaan dan penyerapan zat makanan dalam 

tubuh ayam lebih baik sehingga bobot badanya cenderung 

meningkat lebih baik dibandingkan bentuk tepung daun. Shelke 

(2006) menyatakan bahwa enkapsulasi bertujuan untuk 

melindungi komponen bahan pakan yang sensitif, mengurangi 

kehilangan zat makanan, merubah komponen bahan pakan 

bentuk cair ke bentuk padat sehingga lebih mudah 

penanganannya. Windisch et al. (2008) menjelaskan bahwa 

kandungan zat-zat aktif dalam aditif pakan fitogenik 

dipengaruhi oleh teknik pemrosesan (pemanasan, ekstraksi) 

yang dapat menyebabkan perubahan kandungan pada produk 

akhirnya. Sehingga dengan adanya enkapsulasi ini dapat 

melindungi zat aktif dalam daun cincau. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan bentuk 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi menunjukkan 

pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan bentuk tepung daun cincau hijau. 

 

4.1.3 Konversi Pakan 

 Hasil analisis statistik perlakuan bentuk terhadap 

konversi pakan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan, analisis statistik tersaji 

pada Lampiran 4. Penyebab tidak adanya perbedaan yang nyata 

terhadap konversi pakan adalah konversi pakan bergantung 

pada konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, meskipun 

pertambahan bobot badan memberikan perbedaan yang nyata 

tetapi konsumsi pakan cenderung meningkat. Konversi pakan 

adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

pada waktu tertentu dengan pertambahan bobot badan yang 



36 
 

dihasilkan dalam kurun waktu yang sama, tetapi dapat dilihat 

pada hasilnya konversi pakan pada penelitian tidak memberikan 

perbedaan yang nyata namun masih berada pada kisaran 

konversi pakan ayam pedaging yang masih normal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Abidin (2003) bahwa konversi pakan 

ayam pedaging umur 5 minggu adalah 1,576. 

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa  rata-rata 

konversi pakan pada perlakuan bentuk tepung daun cincau hijau 

sebesar 1,59 dan rata-rata konversi pakan pada perlakuan 

bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi sebesar 1,58. 

Konversi pakan yang lebih rendah pada perlakuan bentuk 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi mengindikasikan bahwa 

dengan perlakuan bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

cenderung menurunkan nilai konversi pakan. Konversi pakan 

yang rendah diduga disebabkan oleh pengaruh sinergis dari zat 

aktif yang terkandung dalam ekstrak daun cincau hijau seperti 

flavonoid sebagai antioksidan (Hendra et al., 2011). Zat aktif 

tersebut akan memperbaiki kinerja usus seperti menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen dalam usus sehingga mikroflora 

dalam usus akan seimbang. Proses pencernaan pakan dalam 

usus akan lebih optimal dan zat makanan yang terserap semakin 

banyak. Pertumbuhan ayam pedaging akan semakin baik 

apabila zat makanan yang terserap semakin banyak, sehingga 

penggunaan pakan lebih efisien. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Julendra, Zuprijal dan Supadmo (2010) bahwa 

berkurangnya populasi bakteri patogen akan meningkatkan 

penyerapan zat makanan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan bentuk ekstrak daun cincau hijau 

enkapsulasi menunjukkan konversi pakan yang rendah 

dibandingkan dengan bentuk tepung daun cincau hijau. 
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4.1.4 IOFC 

 Hasil analisis statistik perlakuan bentuk daun cincau 

hijau terhadap IOFC menunjukkan adanya perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap IOFC, analisis statistik tersaji 

pada Lampiran 5. Tidak berbeda nyatanya perlakuan bentuk 

terhadap IOFC disebabkan oleh berimbangnya jumlah 

konsumsi dan bobot badan setiap perlakuan sehingga 

menunjukan nilai akhir IOFC yang tiap perlakuanya memiliki 

selisih atau perbedaan yang tidak terlalu besar. Tantalo (2009) 

menjelaskan bahwa nilai IOFC sangat dipengaruhi oleh bobot 

badan, konsumsi pakan, harga pakan dan harga jual ayam 

pedaging. Semakin tinggi nilai IOFC  maka akan semakin baik 

begitu pula sebaliknya, karena tingginya nilai IOFC berarti 

penerimaan yang didapat dari hasil penjualan ayam juga tinggi.  

 Berdasarkan pada Tabel 6. dapat diketahui bahwa rata-

rata IOFC pada perlakuan bentuk tepung daun cincau hijau 

sebesar Rp. 11855/ekor dan rata-rata IOFC pada perlakuan 

bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi sebesar Rp. 

12294/ekor. Secara numerik perlakuan bentuk ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi ada kecenderungan meningkatkan 

IOFC. Hal ini disebabkan oleh ayam pedaging yang mendapat 

perlakuan bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi mampu 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi 

dibandingkan ayam pedaging yang mendapat perlakuan bentuk 

tepung daun cincau hijau. Hal lain yang menyebakan perlakuan 

bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi cenderung 

meningkatkan IOFC adalah konversi pakan. Secara matematis, 

konsumsi pakan yang relatif sama namun memberikan 

pertambahan bobot badan akhir yang lebih tinggi pada 

perlakuan bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi dapat 
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memberikan konversi pakan yang lebih rendah. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan bentuk 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi memberikan IOFC yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan IOFC pada bentuk tepung 

daun cincau hijau. 

 

4.1.5 Indeks Produksi 

 Hasil analisis statistik perlakuan bentuk daun cincau 

hijau terhadap indeks produksi menunjukkan adanya perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01), analisis statistik tersaji pada 

Lampiran 6. Hal ini disebabkan oleh bobot badan yang tinggi 

dan konversi pakan yang rendah pada perlakuan bentuk ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi dibandingkan dengan bentuk 

tepung daun. Menurut Daud dkk. (2009), indeks produksi 

dipengaruhi oleh bobot badan akhir, persentase ayam yang 

hidup, lama pemeliharaan dan konversi pakan. Semakin besar 

nilai IP yang diperoleh, semakin baik prestasi ayam dan 

semakin efisien penggunaan pakan (Fadilah, 2007). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan daun cincau hijau sebagai 

aditif pakan berpengaruh terhadap keberhasilan pemeliharaan 

yang ditunjukkan dari hasil perhitungan indeks produksi yang 

semakin besar. 

4.2 Pengaruh Level  Daun Cincau Hijau Tersarang pada 

Bentuk  

Pengaruh level daun cincau hijau tersarang pada bentuk 

tepung daun cincau hijau dan ekstrak daun cincau hijau 

enkapsulasi terhadap penampilan produksi ayam pedaging 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rata-rata nilai konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, IOFC dan indeks 

produksi dari pengaruh level daun cincau hijau tersarang pada bentuk  

Variabel Bentuk 
Level 

L0 L1 L2 L3 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor) 

B1 3208,66±65,03b 3173,56±29,23b 3255,29±103,47b 2950,66±125,73a 

B2 3178,25± 108,59 
3227,13±22,43 3248,27±37,69 3226,77±128,90 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(g/ekor) 

B1 1974,63±50,84A 2012,72±89,17B 2085,42±49,66B 1840,35±66,95A 

B2 1954,58±67,20A 2010,17±16,46AB 2093,60±56,44B 2077,51±116,65AB 

Konversi 

Pakan 

B1 1,625±0,009 1,579±0,062 1,562±0,084  1,604±0,049 

B2 1,626±0,002 1,606±0,024 1,552±0,025 1,554±0,027 

IOFC 

(Rp/ekor) 

B1 11807,05±393,58 12359,08±1249,88 12540,10±882,51 10715,19±728,02 

B2 11646,00±383,55 11985,73±374,50 12925,11±635,61 12619,76±1012,06 

Indeks  

Produksi 

B1 424,63 ± 43,98 443,36 ± 8,50 418,04 ± 20,60 384,61± 49,56 

B2 419,78 ± 42,27 435,91 ± 23,53 490,63 ± 20,57 486,57 ±35,07 
Keterangan : B1 = Tepung daun cincau hijau, B2 = Ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi. L0 = Level penggunaan 0%,  L1 = Level penggunaan 0,5%, L2 

= Level penggunaan 1,0%, L3 = Level penggunaan 1,5%.  Nilai dengan superskrip huruf a-b dalam baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) dan Nilai dengan superskrip huruf A-B dalam baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)
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4.2.1 Konsumsi Pakan 

 Rata-rata konsumsi pakan tertinggi hingga terendah 

pada perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun cincau 

hijau (Tabel 7) adalah  B1L2 (3255,29±103,47), B1L0 

(3208,66±65,03), B1L1 (3173,56±29,23), B1L3 

(2950,66±125,73) g/ekor. Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun 

cincau hijau memberikan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap konsumsi pakan, analisis statistik tersaji 

pada Lampiran 2.  Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan 

(UJBD) level 1,5% (L3) menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata, konsumsi pakan lebih rendah dibandingkan dengan 

konsumsi pakan pada level 0% (L0), 0,5% (L1) dan 1,0% (L2). 

Hal ini disebabkan oleh palatabilitas pakan yang menurun pada 

level 1,5% (L3). Penurunan palatabilitas ini diduga 

dikarenakan adanya senyawa alkaloid yang mempunyai rasa 

pahit. Hal ini sesuai dengan penjelasan Heyne (1987) bahwa 

rasa pahit daun cincau disebabkan oleh alkaloid cycleine, 

cycleine ini belum banyak diteliti. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

level tersarang pada bentuk ekstrak daun cincau hijau 

enkapsulasi memberikan adanya perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan. Hal ini terjadi karena level 

penggunaan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi sampai 

dengan 1,5% (L3) tidak menimbulkan rasa pahit yang dapat 

menurunkan palatabilitas sehingga pakan yang dikonsumsi 

tidak berbeda dengan konsumsi pakan pada level penggunaan 

0%(L0). 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa rata-rata 

konsumsi pakan tertinggi hingga terendah pada perlakuan level 

tersarang pada bentuk  enkapsulasi adalah  B2L2 

(3248,27±37,69), B2L1 (3227,13±22,43), B2L3 



41 
 

(3226,77±128,90), B2L0 (3178,25± 108,59) g/ekor. Secara 

numerik ada kecenderungan bahwa level penggunaan ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi hingga 1,5% (L3) dapat 

meningkatkan konsumsi pakan. Konsumsi pakan tertinggi pada 

level penggunaan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 1,0% 

(L2). Hal ini menunjukkan bahwa kandungan  minyak atsiri 

dalam ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi mampu 

meningkatkan konsumsi pakan. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Ulfa (2005) bahwa minyak atsiri dapat dipakai 

untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan sistem 

pencernaan. Jika nafsu makan meningkat maka konsumsi 

pakan akan meningkat pula. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa level penggunaan yang menunjukkan hasil tetinggi yaitu 

pada level penggunaan 1,0%(L2).  

 

4.2.2 Pertambahan Bobot Badan 

 Rata-rata pertambahan bobot badan tertinggi hingga 

terendah pada perlakuan level tersarang pada bentuk tepung 

daun cincau hijau (Tabel 7) adalah  B1L2 (2085,42±49,66), 

B1L1 (2012,72±89,17), B1L0 (1974,63±50,84), B1L3 

(1840,35±66,95) g/ekor. Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun 

cincau hijau memberikan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan. Analisis statistik 

tersaji pada Lampiran 3. Berdasarkan hasil uji jarak berganda 

Duncan (UJBD) diketahui bahwa hingga level penggunaan 1,0 

% (L2) menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

pertambahan bobot badan lebih tinggi dibandingkan dengan 

level penggunaan 0% (L0). Hal ini disebabkan oleh konsumsi 

pakan yang tinggi pada level penggunaan 1,0% (L2) sehingga 

mengakibatkan pertambahan bobot badan yang tinggi pula 
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pada level 1,0% (L2). Menurut Zahra (1996) meyatakan bahwa 

tingkat konsumsi pakan erat hubungannya dengan 

pertumbuhan, semakin banyak pakan yang dikonsumsi 

semakin tinggi pertambahan bobot badan yang dihasilkan. 

Konsumsi pakan yang tinggi menyebabkan jumlah zat-zat 

makanan yang masuk kedalam tubuh ternak digunakan untuk 

memenuhi hidup pokok dan pertumbuhan ayam pedaging yang 

dicirikan dengan pertambahan bobot badan yang tinggi. Yamin 

(2002) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pertambahan 

bobot badan yang maksimal maka sangat perlu diperhatikan 

keadaan kuantitas pakan. Pakan tersebut harus mengandung zat 

zat makanan dalam keadaan cukup dan seimbang sehingga 

dapat menunjang pertumbuhan yang maksimal. Tillman, 

Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo 

(1991), menyatakan bahwa pertumbuhan ternak dipengaruhi 

juga oleh pakan yang dikonsumsi, zat makanan yang terdapat 

dalam pakan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

pokok dan pertumbuhan organ serta jaringan tubuh. 

Pertambahan bobot badan yang rendah pada level penggunaan 

1,5% (L3) disebakan pula oleh konsumsi pakan yang rendah 

pada level penggunaan 1,5% (L3). 

Rata-rata pertambahan bobot badan tertinggi hingga 

terendah pada perlakuan level tersarang pada bentuk ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi (Tabel 7) adalah  B2L2 

(2093,60±56,44), B2L3 (2077,51±116,65), B2L1 

(2010,17±16,46), B2L0 (1954,58±67,20) g/ekor. Hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa perlakuan level tersarang pada 

bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi memberikan 

adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan. Analisis statistik tersaji pada 

Lampiran 3. Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan 

(UJBD) diketahui bahwa level penggunaan sampai 1,5 % (L3) 
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menunjukkan perbedaan yang sangat nyata pertambahan bobot 

badan lebih tinggi dibandingkan dengan level penggunaan 0% 

(L0). Hal ini kemugkinan pada level penggunaan 1,0% (L2) 

dan 1,5% (L3) absorbsi zat makanan berjalan dengan baik 

akibat berkurangnya bakteri patogen pada vili-vili usus 

sehingga ayam mampu menghasilkan pertumbuhan lebih baik.  

Tidak adanya peningkatan pada level penggunaan 1,5% (L3) 

dibandingkan 1% (L2),  dikarenakan pada level 1,5% (L2) 

tidak optimal. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa hasil terbaik yaitu dengan menggunakan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi dengan level 1,0% (L2).  

 

4.2.3 Konversi Pakan 

 Rata-rata konversi pakan tertinggi hingga terendah 

pada perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun cincau 

hijau (Tabel 7) adalah  B1L0 (1,625±0,009), B1L3 

(1,604±0,049), B1L1 (1,579±0,062), B1L2 (1,562±0,084). 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan level 

tersarang pada bentuk tepung daun cincau hijau tidak 

memberikan adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

konversi pakan. Analisis statistik tersaji pada Lampiran 4. Hal 

ini menunjukkan bahwa penggunaan bentuk tepung daun 

cincau hijau hingga 1,5% (L3) belum mampu memperbaiki 

nilai konversi pakan dan menunjukkan tidak adanya perbedaan 

yang nyata dengan level penggunaan 0% (L0). Artinya 

kandungan flavonoid sebagai antioksidan dan minyak atsiri 

yang terdapat dalam daun cincau hijau tepung daun cincau 

hijau belum memberikan pengaruh pada perbaikan nilai 

konversi pakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kandungan 

flavonoid dan minyak atsiri daun cincau hijau tepung daun 

cincau hijau. Kandungan flavonoid dan minyak atsiri dalam 
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daun cincau hijau tepung daun cincau hijau yaitu berturut-turut 

0,34±0,02% dan 0,93±0,01% (Natsir dkk., 2015). 

Rata-rata konversi pakan tertinggi hingga terendah 

pada perlakuan level tersarang pada bentuk ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi (Tabel 7) adalah  B2L0 (1,626±0,002), B2L1 

(1,606±0,024), B2L3 (1,554±0,027), B2L2 (1,552±0,025). 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan level 

tersarang pada bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

memberikan adanya perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konversi pakan. Analisis statistik tersaji pada 

Lampiran 4. Hal ini menunjukkan bahwa level penggunaan 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi hingga 1,5% (L3) belum 

mampu  menurunkan nilai konversi pakan, meskipun 

kandungan flavonoid dan minyak atsiri ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi lebih tinggi dari pada bentuk tepung daun 

cincau hijau. Kandungan flavonoid dan minyak atsiri ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi yaitu berturut-turut 0,48±0,01% 

dan 1,86±0,02% (Natsir dkk., 2015). Selain itu, yang 

menyebakan konversi pakan tidak berbeda nyata adalah 

konsumsi pakan yang tidak berbeda nyata dan pertambahan 

bobot badan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Astuti, Busono 

dan Sjofjan (2015) bahwa konversi pakan merupakan 

perbandingan antara konsumsi pakan dengan pertambahan 

bobot badan. 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa secara 

numerik ada kecenderungan bahwa penggunaan daun cincau 

hijau dalam bentuk ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

hingga 1,5% (L3) dan tepung daun cincau hijau 1,0% (L2) 

dapat menurunkan konversi pakan dibandingkan dengan level 

penggunaan 0%(L0). Nilai konversi pakan terendah dihasilkan 

pada level penggunaan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 

1,0%. Hal ini menunjukkan bahwa flavonoid dan minyak atsiri 



45 
 

yang terkandung dalam daun cincau hijau mempunyai 

kontribusi yang baik dalam proses pencernaan. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Sinurat, Purwadaria, Togatorop dan 

Pasaribu (2003)  yang menyatakan bahwa salah satu 

mekanisme kerja bioaktif dalam meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan pada ayam pedaging adalah melalui 

penghambatan pertumbuhan mikroorganisme patogen didalam 

saluran pencernaan. Nilai konversi pakan pada level 

penggunaan daun cincau hijau dalam bentuk ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi dan tepung daun cincau hijau 1,5% 

(L3) menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai konversi pakan pada level penggunaan 1,0% (L2) karena 

disebabkan oleh konsumsi dan pertambahan bobot yang lebih 

rendah dari level penggunaan 1,0% (L2). Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Siregar (1982) bahwa konversi pakan adalah 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa hasil terbaik yaitu dengan menggunakan ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi dengan level 1,0% (L2). 

 

4.2.4 IOFC 

 Rata-rata IOFC tertinggi hingga terendah pada 

perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun cincau hijau 

(Tabel 7) adalah  B1L2 (12540,10±882,51), B1L1 

(12359,08±1249,88), B1L0 (11807,05±393,58), B1L3 

(10715,19±728,02). Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun 

cincau hijau tidak memberikan adanya perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap IOFC, analisis statistik tersaji pada 

Lampiran 5. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya level penggunaan daun cincau hijau tepung daun 
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cincau hijau belum mampu memberikan hasil yang berbeda 

nyata. Hal ini disebabkan oleh  konversi pakan yang tidak 

berbeda. Menurut Kertasudjana dan Suprijatna (2006)  

menjelaskan bahwa apabila dikaitkan dengan pegangan 

berproduksi dari segi teknis maka dapat diduga bahwa semakin 

efisien ayam mengubah zat makanan menjadi daging maka 

semakin baik pula IOFC yang didapatkan.  

 Rata-rata pertambahan IOFC tertinggi hingga terendah 

pada perlakuan level tersarang pada bentuk ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi (Tabel 7) adalah B2L2 (12925,11±635,61), 

B2L3 (12619,76±1012,06), B2L1 (11985,73±374,50), B2L0 

(11646,00±383,55). Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa perlakuan level tersarang pada bentuk ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi tidak memberikan adanya perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap IOFC, analisis statistik tersaji 

pada Lampiran 5. Hal ini disebabkan oleh selisih konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan pada 

setiap level penggunaan tidak terlalu jauh sehingga 

mengakibatkan selisih harga jual dari setiap level penggunaan 

tidak terlalu jauh pula. Tantalo (2009) menjelaskan bahwa nilai 

IOFC sangat dipengaruhi oleh bobot badan, konsumsi pakan, 

harga pakan dan harga jual ayam pedaging. Menurut Wahju 

(2015) bahwa nilai konversi pakan yang rendah dan semakin 

efisien pakan maka akan mendapatkan IOFC yang tinggi. 

 Ditinjau dari segi harga, harga pakan semakin 

meningkat seiring meningkatnya level penggunaan daun 

cincau hijau dalam bentuk ekstrak daun cincau hijau 

enkapsulasi dan tepung daun cincau hijau sebagai aditif pakan 

baik pada pakan starter maupun pakan finisher. Masing-

masing harga pakan yang digunakan dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  Harga pakan mempengaruhi nilai IOFC, oleh 

karena itu dalam memilih bahan pakan harus 
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mempertimbangkan kemampuan bahan pakan dalam 

mendukung pertumbuhan ternak, tidak hanya dengan melihat 

harga yang lebih rendah. Semakin tinggi level penggunaan 

ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi dan tepung daun cincau 

hijau maka semakin tinggi pula biaya pakan, akan tetapi 

tingginya biaya pakan harus diikuti oleh peningkatan produksi 

ayam pedaging. 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa secara 

numerik ada kecenderungan level penggunaan 1,0% pada 

bentuk tepung daun cincau hijau dan bentuk ekstrak daun 

cincau hijau enkapsulasi menunjukkan IOFC yang tertinggi. 

Hal ini terjadi karena penggunaan level 1,0% (L2) paling 

efisien yaitu konversi pakan yang rendah dan menghasilkan 

pertambahan bobot badan tertinggi. Nastiti (2010) menjelaskan 

bahwa nilai konversi pakan berhubungan dengan biaya 

produksi, khususnya biaya pakan, karena semakin tinggi 

konversi pakan maka biaya pakan akan meningkat dikarenakan 

jumlah pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan bobot 

badan dalam jangka waktu tertentu semakin tinggi.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa IOFC tertinggi diperoleh pada level penggunaan ekstrak 

daun cincau hijau enkapsulasi 1,0% (L2).  

4.2.5 Indeks Produksi 

 Rata-rata indeks produksi tertinggi hingga terendah 

pada perlakuan level tersarang pada bentuk tepung daun cincau 

hijau (Tabel 7) adalah  B1L1 (443,36 ± 8,50), B1L0 (424,63 ± 

43,98), B1L2 (418,04 ± 20,60), B1L3 (384,61± 49,56). Hasil 

analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan level tersarang 

pada bentuk tepung daun cincau hijau tidak memberikan 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap indeks 

produksi, analisis statistik tersaji pada Lampiran 6. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya level penggunaan 
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tepung daun cincau hijau belum mampu memberikan hasil 

yang berbeda nyata. Hal ini disebabkan oleh  konversi pakan 

yang tidak berbeda. Menurut Daud dkk. (2009), indeks 

produksi dipengaruhi oleh bobot badan akhir, persentase ayam 

yang hidup, lama pemeliharaan dan konversi pakan.  

Rata-rata indeks produksi tertinggi hingga terendah 

pada perlakuan level tersarang pada bentuk ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi (Tabel 7) adalah  B2L2 (490,63±20,57), 

B2L3 (486,57±35,07), B2L1 (435,91±23,53), B2L0 

(419,78±42,27). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

perlakuan level tersarang pada bentuk ekstrak daun cincau 

hijau enkapsulasi memberikan adanya perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap indeks produksi. Analisis statistik 

tersaji pada Lampiran 6. Penyebab tidak adanya perbedaan 

yang nyata terhadap indeks produksi adalah konversi pakan 

yang tidak berbeda. Indeks produksi pada penelitian tidak 

memberikan perbedaan yang nyata namun termasuk pada 

kriteria yang istimewa. Santoso dan Sudaryani (2009), kriteria 

IP sebagai berikut jika IP < 300 berarti masuk kriteria kurang, 

jika IP 301-325 berarti masuk kriteria cukup, jika IP 326-350 

berarti masuk kriteria baik, jika IP 351-400 berarti masuk 

kriteria sangat baik dan jika IP > 400 berarti masuk kriteria 

istimewa. 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa secara 

numerik ada kecenderungan bahwa penggunaan daun cincau 

hijau dalam bentuk enkapsulasi hingga 1,5% (L3) dapat 

meningkatkan nilai indeks produksi dibandingkan dengan level 

penggunaan 0%(L0). Nilai indeks produksi tertinggi pada level 

penggunaan ekstrak daun cincau hijau enkapsulasi 1,0% (L2). 

Penggunaan tepung daun cincau pada level 1,5% menunjukkan 

nilai indeks produksi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh 

faktor konversi pakan yang tinggi dan bobot badan yang rendah 

pada level penggunaan tepung daun 1,5%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Ekstrak daun cincau hijau dalam bentuk enkapsulasi 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk 

tepung daun. Level penggunaan yang menunjukkan hasil 

tertinggi yaitu pada level penggunaan 1,0% dalam bentuk 

enkapsulasi. 

 

5.2 Saran 

 Disarankan dalam pemeliharaan ayam pedaging 

penggunaan aditif pakan berupa ekstrak daun cincau hijau 

dalam bentuk enkapsulasi digunakan dengan level 1,0%. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Bobot badan DOC ayam pedaging (g/ekor) yang 

digunakan dalam penelitian 

Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

1 39,5 2,09 4,38 

2 33,0 −4,41 19,42 

3 31,5 −5,91 34,88 

4 37,0 −0,41 0,17 

5 37,0 −0,41 0,17 

6 34,5 −2,91 8,45 

7 37,0 −0,41 0,17 

8 39,0 1,59 2,54 

9 36,5 −0,91 0,82 

10 37,5 0,09 0,01 

11 40,5 3,09 9,57 

12 39,0 1,59 2,54 

13 42,0 4,59 21,10 

14 40,5 3,09 9,57 

15 37,0 −0,41 0,17 

16 41,5 4,09 16,76 

17 39,0 1,59 2,54 

18 39,0 1,59 2,54 

19 42,5 5,09 25,95 

20 41,5 4,09 16,76 

21 40,0 2,59 6,73 

22 39,5 2,09 4,38 

23 38,5 1,09 1,20 

24 38,0 0,59 0,35 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

25 31,0 −6,4 41,04 

26 34,5 −2,9 8,45 

27 33,5 −3,9 15,26 

28 39,5 2,1 4,38 

29 35,0 −2,4 5,79 

30 36,0 −1,4 1,98 

31 37,5 0,1 0,01 

32 35,5 −1,9 3,63 

33 38,5 1,1 1,20 

34 33,5 −3,9 15,26 

35 36,0 −1,4 1,98 

36 39,0 1,6 2,54 

37 43,0 5,6 31,29 

38 33,5 −3,9 15,26 

39 40,0 2,6 6,73 

40 36,0 −1,4 1,98 

41 39,5 2,1 4,38 

42 31,0 −6,4 41,04 

43 33,5 −3,9 15,26 

44 35,0 −2,4 5,79 

45 37,0 −0,4 0,16 

46 37,0 −0,4 0,16 

47 36,0 −1,4 1,98 

48 34,5 −2,9 8,45 

49 40,0 2,59 6,73 

50 40,0 2,59 6,73 

51 40,0 2,59 6,73 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

52 37,5 0,09 0,01 

53 37,0 −0,41 0,17 

54 40,0 2,59 6,73 

55 36,5 −0,91 0,82 

56 37,0 −0,41 0,17 

57 35,0 −2,41 5,79 

58 39,0 1,59 2,54 

59 34,5 −2,91 8,45 

60 33,5 −3,91 15,26 

61 39,5 2,09 4,38 

62 40,0 2,59 6,73 

63 36,5 −0,91 0,82 

64 38,5 1,09 1,20 

65 40,5 3,09 9,57 

66 35,5 −1,91 3,63 

67 36,0 −1,41 1,98 

68 43,0 5,59 31,29 

69 34,0 −3,41 11,60 

70 35,0 −2,41 5,79 

71 37,5 0,09 0,01 

72 42,0 4,59 21,10 

73 40,0 2,59 6,73 

74 44,0 6,59 43,48 

75 37,0 -0,41 0,17 

76 42,0 4,59 21,10 

77 40,5 3,09 9,57 

78 38,0 0,59 0,35 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

79 34,5 -2,91 8,45 

80 34,0 -3,41 11,60 

81 36,0 -1,41 1,98 

82 42,0 4,59 21,10 

83 24,0 -13,41 179,73 

84 39,0 1,59 2,54 

85 36,0 -1,41 1,98 

86 33,5 -3,91 15,26 

87 41,0 3,59 12,92 

88 39,0 1,59 2,54 

89 36,5 -0,91 0,82 

90 42,0 4,59 21,10 

91 38,5 1,09 1,20 

92 38,5 1,09 1,20 

93 37,5 0,09 0,01 

94 36,5 -0,91 0,82 

95 37,0 -0,41 0,17 

96 32,0 -5,41 29,23 

97 37,0 -0,4 0,16 

98 37,5 0,1 0,01 

99 41,5 4,1 16,76 

100 34,0 -3,4 11,60 

101 39,0 1,6 2,54 

102 36,5 -0,9 0,82 

103 38,5 1,1 1,20 

104 37,5 0,1 0,01 

105 38,5 1,1 1,20 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

106 39,0 1,6 2,54 

107 38,5 1,1 1,20 

108 36,0 -1,4 1,98 

109 40,0 2,6 6,73 

110 36,5 -0,9 0,82 

111 37,0 -0,4 0,16 

112 38,5 1,1 1,20 

113 36,5 -0,9 0,82 

114 36,0 -1,4 1,98 

115 41,0 3,6 12,91 

116 33,0 -4,4 19,41 

117 32,5 -4,9 24,07 

118 38,0 0,6 0,35 

119 36,0 -1,4 1,98 

120 39,5 2,1 4,38 

121 37,5 0,09 0,01 

122 37,0 -0,41 0,17 

123 37,0 -0,41 0,17 

124 37,5 0,09 0,01 

125 37,0 -0,41 0,17 

126 32,0 -5,41 29,23 

127 34,0 -3,41 11,60 

128 38,0 0,59 0,35 

129 37,0 -0,41 0,17 

130 36,0 -1,41 1,98 

131 38,5 1,09 1,20 

132 34,0 -3,41 11,60 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

133 38,0 0,59 0,35 

134 36,5 -0,91 0,82 

135 44,0 6,59 43,48 

136 36,5 -0,91 0,82 

137 38,5 1,09 1,20 

138 35,5 -1,91 3,63 

139 34,5 -2,91 8,45 

140 34,0 -3,41 11,60 

141 31,0 -6,41 41,04 

142 41,0 3,59 12,92 

143 35,0 -2,41 5,79 

144 36,0 -1,41 1,98 

145 40,5 3,1 9,60 

146 42,0 4,6 21,1 

147 40,5 3,1 9,60 

148 38,5 1,1 1,20 

149 35,5 −1,9 3,60 

150 41,5 4,1 16,8 

151 39,5 2,1 4,40 

152 36,5 −0,9 0,80 

153 35,5 −1,9 3,60 

154 37,5 0,1 0,01 

155 36,0 −1,4 2,00 

156 36,5 −0,9 0,80 

157 38,0 0,6 0,40 

158 39,0 1,6 2,50 

159 38,5 1,1 1,20 



66 
 

Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

160 35,5 −1,9 3,60 

161 38,0 0,6 0,40 

162 37,0 −0,4 0,20 

163 37,0 −0,4 0,20 

164 35,0 −2,4 5,80 

165 34,0 −3,4 11,60 

166 34,0 −3,4 11,60 

167 39,0 1,6 2,50 

168 34,5 −2,9 8,40 

169 36,5 −0,9 0,82 

170 37,0 −0,4 0,16 

171 39,0 1,6 2,54 

172 35,5 −1,9 3,63 

173 37,5 0,1 0,01 

174 39,0 1,6 2,54 

175 42,5 5,1 25,95 

176 39,5 2,1 4,38 

177 40,0 2,6 6,73 

178 32,0 −5,4 29,23 

179 38,0 0,6 0,35 

180 37,5 0,1 0,01 

181 40,0 2,6 6,73 

182 38,5 1,1 1,20 

183 36,0 −1,4 2,00 

184 37,5 0,1 0,01 

185 42,0 4,6 21,10 

186 41,5 4,1 16,76 
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Ayam ke- Bobot badan (g) (𝑥 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2 

187 35,5 −1,9 3,63 

188 33,0 −4,4 19,41 

189 39,0 1,6 2,54 

190 40,0 2,6 6,73 

191 37,0 −0,4 0,16 

192 41,0 3,6 12,91 

Jumlah 7182,0  1572,30 

rata-rata 37,4   

 

𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐚𝐬𝐢 (𝐒𝐝)    = √
∑(x − x̅)2

n − 1
    

= √
1572,30

192 − 1
= 2,87 

Koefisien keragaman (KK)   = 
Standar deviasi 

Rata-rata bobot badan DOC
×100 

= 
 2,87 

37,4
×100% = 7,67% 

Kesimpulan : Bobot badan DOC ayam pedaging yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan 

seragam karena memiliki koefisien keragaman 

kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Analisis statistik konsumsi pakan kumulatif ayam 

pedaging (g/ekor) 

 

𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐤𝐨𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 (𝐅𝐊)              =
∑(𝑦𝑖𝑗𝑘)2

𝑎𝑏𝑟
 

 =
(76405,73)2

2𝑥4𝑥3
 

 =
5837835449

24
 

 = 243243143,7 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐉𝐊𝐓) = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2−𝐹𝐾

𝑖,𝑗,𝑘

 

= (3229,272 + 3135,822 + ⋯ + 3355,762 + 3097,962) − FK 

= 243571301,9 − 243243143,7 = 328158,2 

 

 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

U1 U2 U3 

B1 

L0 3229,27 3135,82 3260,90 9625,99 3208,66 65,03 

L1 3181,83 3141,08 3197,75 9520,67 3173,56 29,23 

L2 3240,10 3365,51 3160,25 9765,87 3255,29 103,47 

L3 3033,02 3013,02 2805,93 8851,97 2950,66 125,73 

     
37764,50 

  

B2 

L0 3098,08 3134,83 3301,83 9534,75 3178,25 108,59 

L1 3201,83 3234,96 3244,58 9681,38 3227,13 22,43 

L2 3264,88 3205,13 3274,80 9744,80 3248,27 37,69 

L3 3226,58 3355,76 3097,96 9680,30 3226,77 128,90 

          38641,23     

Total         76405,73     
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 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊𝑩𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌)     =
(∑ 𝑖+∑ 𝑦)2

𝑏𝑟
− FK 

=
(37764,50 + 38641,23)2

12
− 243243143,7 

=
2919302057

12
− 243243143,7 

= 243275171,4 − 27552134,7 = 32027,7 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊(𝑳−𝑩) 

= {(
(∑ 𝑦. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑦2

𝑏𝑟
) + (

(∑ 𝑖. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑖2

𝑏𝑟
)} 

= {(
(9625,99 + ⋯ + 8851,97)2

3
) − (

37764,502

12
)

+ (
(9534,75 + ⋯ + 9680,30)2

3
)

− (
38641,232

12
)} 

 = {(
(357032367,8)

3
) − (

1426157235

12
) + (

(373309953,3)

3
)

− (
1493144822

12
)} 

= {(119010789,3) − (118846436,3) + (124436651,1)
− (124428735,1)} 

= {(164352,9771) + (7915,984774)} = 172268,9618 

 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭 (𝐉𝐊𝐆) = JKT − JKBentuk − JK(L−B) 

= 328158,2 − 32027,7 − 172268,9618 = 123861,6 
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Tabel Anova 

Keterangan : * F hitung  < F tabel 0,05 maka berarti penggunaan 

fitobiotik dalam bentuk yang berbeda yaitu tepung 

daun cincau hijau dan enkapsulasi tidak 

memberikan adanya perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi pakan. 

** F hitung  > F tabel 0,05 maka berarti level 

tersarang pada bentuk penggunaan fitobiotik 

memberikan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap konsumsi pakan. 

Sumber 

keragaman 
db JK KT F hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Bentuk (b) 1 32027,6862 32027,6862 4,13722365* 4,49399848 8,53096529 
Level (l) 

pada 

bentuk (b) 6 172268,962 28711,4936 3,70884958** 2,74131083 4,2016337 

Galat 16 123862 7741,34756 

   Total 23 
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Uji jarak berganda Duncan perlakuan level tersarang pada 

bentuk 

SE = √
KT Galat

r
 

= √
7741,34756

3
 

= 50,79812188 

 

  

 

2 3 4 

JND 5% 3,00 3,15 3,23 

JNT 5% 152,394366 160,0140839 164,077934 

    Bentuk Level Rata-rata Notasi 

B1 

L3 2950,657738 a 

L1 3173,555556 b 

L0 3208,66369 b 

L2 3255,28869 b 

        

B2 

L0 3178,25 a 

L3 3226,767857 a 

L1 3227,125 a 

L2 3248,267857 a 
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Lampiran 3. Analisis statistik pertambahan bobot badan 

kumulatif ayam pedaging (g/ekor) 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

U1 U2 U3 

B1 

L0 1990,19 1917,83 2015,88 5923,89 1974,63 50,84 

L1 2110,40 1935,69 1992,06 6038,15 2012,72 89,17 

L2 2064,83 2049,37 2086,23 6200,43 2066,81 18,51 

L3 1916,25 1815,12 1789,69 5521,05 1840,35 66,95 

     
23683,53 

  

B2 

L0 1903,03 1930,13 2030,58 5863,73 1954,58 67,20 

L1 2028,75 2004,31 1997,44 6030,50 2010,17 16,46 

L2 2106,94 2031,69 2142,19 6280,81 2093,60 56,44 

L3 2054,81 2203,85 1973,88 6232,54 2077,51 116,65 

          24407,58     

Total         48091,11     

 

𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐤𝐨𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 (𝐅𝐊)              =
∑(𝑦𝑖𝑗𝑘)2

𝑎𝑏𝑟
 

 =
(48091,11)2

2𝑥4𝑥3
 

 =
2312754586

24
 

 = 96364774,43 
 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐉𝐊𝐓) = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2−𝐹𝐾

𝑖,𝑗,𝑘

 

 = (1990,192 + 1917,832 + ⋯ + 2203,852 + 1973,882)
− FK 

 = 96581390,93 − 96364774,43 = 216616,5 
 

 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊𝑩𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌)  =
(∑ 𝑖+∑ 𝑦)2

𝑏𝑟
− 𝐹𝐾 

  =
(23683,53 + 24407,58)2

12
− 96364774,43 
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 =
1156639420

12
− 96364774,43 

 = 96386618,33 − 96364774,43 = 21843,89893 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊(𝑳−𝑩)) 

= {(
(∑ 𝑦. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑦2

𝑏𝑟
) + (

(∑ 𝑖. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑖2

𝑏𝑟
)} 

= {(
(5923,89 + ⋯ + 5521,05)2

3
) − (

23683,532

12
)

+ (
(5863,73 + ⋯ + 6232,54)2

3
)

− (
24407,582

12
)} 

= {(
(140479130,6)

3
) − (

560909441

12
) + (

(149043392)

3
)

− (
595729978,9

12
)} 

= {(46826376,86) − (46742453,42) + (49681130,66)

− (49644164,91)} 

= {(83923,44193) + (36965,75353)} = 120889,1955 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭 (𝐉𝐊𝐆) = JKT − JKBentuk − JK(L−B) 

= 216616,5 − 21843,89893 − 120889,1955 = 73883 
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Tabel Anova 

Keterangan : ** F hitung  > F tabel 0,05 maka berarti penggunaan 

fitobiotik dalam bentuk yang berbeda yaitu tepung 

daun cincau hijau dan enkapsulasi memberikan 

adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan. 

*** F hitung  > F tabel 0,01 maka berarti level 

tersarang pada bentuk penggunaan fitobiotik 

memberikan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan. 

Uji jarak berganda Duncan perlakuan bentuk tepung daun cincau 

hijau dan enkapsulasi 

SE = √
KT Galat

r
 

= √
4617,71319

12
=  19,61656015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 

keragaman 
db JK KT F hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Bentuk (b) 1 21843,8989 21843,8989 4,73045814** 4,493998 8,53096529 

Level (l) 
pada bentuk 

(b) 6 120889,195 20148,1992 4,36324181*** 2,741311 4,2016337 

Galat 16 73883 4617,71319 

   Total 23 

     

 

2 3 4 

JND 5% 3,00 3,15 3,23 

JNT 5% 58,84968 61,79216 63,36149 

    Bentuk Rata-rata notasi  

B1 1973,627 a 

 B2 2033,965 b 
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Uji jarak berganda Duncan perlakuan level tersarang pada bentuk 

SE = √
KT Galat

r
 

= √
4617,71319

3
=  39,23312031 

 

  

 

2 3 4 

JND 1% 4,13 4,34 4,45 

JNT 1% 162,0328 170,2717 174,5874 

    
Bentuk Level Rata-rata Notasi 

B1 

L3 1840,351 A 

L0 1974,631 A 

L1 2012,717 B 

L2 2085,421 B 

    

B2 

L0 1954,577 A 

L1 2010,167 AB 

L3 2077,512 AB 

L2 2093,60 B 
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Lampiran 4. Analisis statistik konversi pakan kumulatif ayam 

pedaging 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

U1 U2 U3 

B1 

L0 1,62 1,64 1,62 4,88 1,63 0,01 

L1 1,51 1,62 1,61 4,74 1,58 0,06 

L2 1,57 1,64 1,51 4,73 1,58 0,06 

L3 1,58 1,66 1,57 4,81 1,60 0,05 

     
19,15 

  

B2 

L0 1,63 1,62 1,63 4,88 1,63 0,00 

L1 1,58 1,61 1,62 4,82 1,61 0,02 

L2 1,55 1,58 1,53 4,66 1,55 0,02 

L3 1,57 1,52 1,57 4,66 1,55 0,03 

          19,01     

Total         38,16     

 

𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 (𝐅𝐊)  =
∑(𝑦𝑖𝑗𝑘)2

𝑎𝑏𝑟
 

 =
(38,16)2

2𝑥4𝑥3
 

 =
1456

24
 

 = 60,6771 

 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐉𝐊𝐓) = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2−𝐹𝐾

𝑖,𝑗,𝑘

 

= (1,622 + 1,642 + ⋯ + 1,522 + 1,572) − 𝐹𝐾 

= 60,71994862 − 60,6771 

= 0,0429 
 

 



77 
 

 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊𝑩𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌)    =
(∑ 𝑖+∑ 𝑦)2

𝑏𝑟
− 𝐹𝐾 

=
(19,15 + 19,01)2

12
− 60,6771 

=
728,1339155

12
− 60,6771 

= 60,67782629 − 60,6771 = 0,0008 
 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊(𝑳−𝑩) 

= {(
(∑ 𝑦. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑦2

𝑏𝑟
) + (

(∑ 𝑖. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑖2

𝑏𝑟
)} 

= {(
(4,88 + ⋯ + 4,81)2

3
) − (

19,152

12
) + (

(4,88 + ⋯ + 4,66)2

3
)

− (
19,012

12
)} 

= {(
(91,67382281)

3
) − (

366,6365627

12
) + (

(90,41169481)

3
)

− (
361,4973528

12
)} 

= {(30,55794094) − (30,55304689) + (30,1372316)
− (30,1247794)} 

= {(0,004894045) + (0,012452205)} = 0,0173 

 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭 (𝐉𝐊𝐆) = JKT − JKBentuk − JK(L−B) 

= 0,0429 − 0,0008 − 0,0173 

= 0,0248 
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Tabel Anova 

Keterangan : * F hitung  < F tabel 0,05 maka berarti penggunaan 

fitobiotik dalam bentuk yang berbeda yaitu tepung 

daun cincau hijau dan enkapsulasi tidak 

memberikan adanya perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap konversi pakan. 

* F hitung  < F tabel 0,05 maka berarti level tersarang 

pada bentuk penggunaan fitobiotik tidak 

memberikan adanya perbedaan nyata (P>0,05) 

terhadap konversi pakan. 

Sumber 

keragaman 
db JK KT F hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Bentuk (b) 1 0,00075569 0,00075569 0,4880147* 4,49399848 8,53096529 
Level (l) 

pada 

bentuk (b) 6 0,01734625 0,00289104 1,86698843* 2,74131083 4,2016337 
Galat 16 0,0247761 0,00154851 

   Total 23 
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Lampiran 5. Analisis statistik IOFC kumulatif ayam pedaging 

Perlakuan 
Konsumsi 

starter (g) 

Harga pakan 

starter (Rp) 

Konsumsi 

finisher (g) 

Harga pakan 

finisher (Rp) 

Total biaya 

(Rp) 
BB (g) 

Harga 

jual 
(Rp) 

Total 

penjualan 
(Rp) 

IOFC 

(Rp) 

B1L0 

U1 1077,90 5973,90 2151,38 5610,95 18510,50 2026,25 15.000 30393,75 11883,25 

U2 1050,40 5973,90 2085,43 5610,95 17976,20 1957,14 15.000 29357,14 11380,95 

U3 1048,90 5973,90 2212,00 5610,95 18677,42 2055,63 15.000 30834,38 12156,95 

B1L1 

U1 1028,46 6031,40 2153,38 5668,45 18409,34 2145,71 15.000 32185,71 13776,37 

U2 1039,46 6031,40 2101,63 5668,45 18182,35 1973,13 15.000 29596,88 11414,53 

U3 1101,75 6031,40 2096,00 5668,45 18526,17 2027,50 15.000 30412,50 11886,33 

B1L2 

U1 1095,10 6088,90 2145,00 5725,95 18950,14 2103,33 15.000 31550,00 12599,86 

U2 1092,23 6088,90 2273,29 5725,95 19667,19 2086,43 15.000 31296,43 11629,23 

U3 1035,73 6088,90 2124,52 5725,95 18471,33 2124,17 15.000 32700,00 13391,22 

B1L3 

U1 1054,40 6146,40 1978,63 5783,45 17924,02 1955,00 15.000 29325,00 11400,98 

U2 1087,02 6146,40 1926,00 5783,45 17820,19 1851,43 15.000 27771,43 9951,24 
U3 1057,16 6146,40 1748,77 5783,45 16611,66 1827,00 15.000 27405,00 10793,34 

B2L0 

U1 1103,58 5973,90 1994,50 5610,95 17783,74 1940,71 15.000 29110,71 11326,98 

U2 1082,83 5973,90 2052,00 5610,95 17982,41 1968,13 15.000 29521,88 11539,47 
U3 1127,33 5973,90 2174,50 5610,95 18935,59 2067,14 15.000 31007,14 12071,56 

B2L1 

U1 1110,83 6036,59 2091,00 5673,64 18569,22 2065,00 15.000 30975,00 12405,78 

U2 1128,21 6036,59 2106,75 5673,64 18763,46 2041,88 15.000 30628,13 11864,66 
U3 1106,33 6036,59 2138,25 5673,64 18810,13 2033,13 15.000 30496,88 11686,74 

B2L2 

U1 1131,88 6099,28 2133,00 5736,33 19139,20 2146,25 15.000 32193,75 13054,55 

U2 1132,00 6099,28 2073,13 5736,33 18796,50 2068,75 15.000 31031,25 12234,75 
U3 1108,63 6099,28 2166,18 5736,33 19187,71 2178,25 15.000 32673,75 13486,04 

B2L3 

U1 1123,71 6161,96 2102,88 5799,01 19118,85 2093,13 15.000 31396,88 12278,03 

U2 1104,08 6161,96 2251,68 5799,01 19860,83 2241,29 15.000 33619,29 13758,45 

U3 1100,96 6161,96 1997,00 5799,01 18364,69 2012,50 15.000 30187,50 11822,81 
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Lampiran 5. Analisis statistik IOFC kumulatif ayam pedaging 

(Rp/ekor) 

 

𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐤𝐨𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 (𝐅𝐊)           =
∑(𝑦𝑖𝑗𝑘)2

𝑎𝑏𝑟
 

 =
(289794,07)2

2𝑥4𝑥3
 

 =
83980603372

24
 

 = 3499191807,2 
 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐉𝐊𝐓) = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2−𝐹𝐾

𝑖,𝑗,𝑘

 

= (11883,252 + 11380,952 + ⋯ + 13758,452

+ 11822,812) − FK 

= 3518963058 − 3499191807,2 = 19771251,0 
 

 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊𝑩𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌)  =
(∑ 𝑖+∑ 𝑦)2

𝑏𝑟
− 𝐹𝐾 

=
(142264,26 + 147529,82)2

12
− 3499191807,2 

=
42004164746

12
− 3499191807,2 

Bentuk Level 
Ulangan 

Total Rata-rata Sd 
U1 U2 U3 

B1 

L0 11883,25 11380,95 12156,95 35421,15 11807,05 393,58 

L1 13776,37 11414,53 11886,33 37077,24 12359,08 1249,88 

L2 12599,86 11629,23 13391,22 37620,31 12540,10 882,51 

L3 11400,98 9951,24 10793,34 32145,56 10715,19 728,02 

     
142264,26 

  

B2 

L0 11326,98 11539,47 12071,56 34938,00 11646,00 383,55 

L1 12405,78 11864,66 11686,74 35957,18 11985,73 374,50 

L2 13054,55 12234,75 13486,04 38775,34 12925,11 635,61 

L3 12278,03 13758,45 11822,81 37859,29 12619,76 1012,06 

          147529,82     

Total         289794,07     
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= 3500347062 − 3499191807,2 

= 1155255,0 
 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊(𝑳−𝑩) 

= {(
(∑ 𝑦. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑦2

𝑏𝑟
) + (

(∑ 𝑖. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑖2

𝑏𝑟
)} 

= {(
(35421,15 + ⋯ + 32145,56)2

3
) − (

142264,262

12
)

+ (
(34938,00 + ⋯ + 37859,29)2

3
)

− (
147529,822

12
)} 

= {(
(5078003998)

3
) − (

20239118366

12
) + (

(5450435845)

3
)

− (
21765046380

12
)} 

= {(1692667999) − (1686593197) + (1816811948)
− (1813753865)} 

= {(6074802,214) + (3058083,301)} = 9132885,5 

 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭 (𝐉𝐊𝐆) = JKT − JKBentuk − JK(L−B) 

= 19771251,0 − 1155255,0 − 9132885,5 

= 9483110,5 
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Tabel Anova 

Keterangan : * F hitung  < F tabel 0,05 maka berarti penggunaan 

fitobiotik dalam bentuk yang berbeda yaitu tepung 

daun cincau hijau dan enkapsulasi tidak 

memberikan adanya perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap IOFC. 

* F hitung  < F tabel 0,05 maka berarti level tersarang 

pada bentuk penggunaan fitobiotik tidak 

memberikan adanya perbedaan nyata (P>0,05) 

terhadap IOFC. 

  

Sumber 
keragaman 

db JK KT F hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Bentuk (b) 1 1155255,01 1155255,01 1,94915795* 4,49399848 8,53096529 

Level (l) 

pada 
bentuk (b) 6 9132885,52 1522147,59 2,56818282* 2,74131083 4,2016337 

Galat 16 9483110 592694,405 

   Total 23 
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Lampiran 6. Analisis statistik indeks produksi ayam pedaging  

Bentuk Level 
Ulangan 

Total Rata-rata Sd 
U1 U2 U3 

B1 

L0 445.99 374.05 453.85 1273.89 424.6302 43.97876 

L1 444.74 434.26 451.09 1330.09 443.3647 8.497065 

L2 418.87 397.03 438.21 1254.11 418.0368 20.60223 

L3 441.13 348.55 364.16 1153.83 384.6104 49.56496 

     

5011.93 

  

B2 

L0 372.53 432.78 454.02 1259.33 419.7776 42.27235 

L1 408.88 451.82 447.01 1307.72 435.9065 23.52557 

L2 494.66 468.34 508.89 1471.89 490.6297 20.57183 

L3 476.07 525.69 457.95 1459.71 486.5698 35.06849 

          5498.65     

Total         10510.58     

𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐤𝐨𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 (𝐅𝐊) =
∑(𝑦𝑖𝑗𝑘)2

𝑎𝑏𝑟
 

=
(10510.58)2

2𝑥4𝑥3
=

110472233

24
= 4603009,71 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐉𝐊𝐓) = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘2−𝐹𝐾

𝑖,𝑗,𝑘

 

= (445.992 + 374.052 + ⋯ + 525.692 + 457.952) − FK 

= 4647536.916 − 4603009,71 = 44527.2 

 

 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊𝑩𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌)      =
(∑ 𝑖+∑ 𝑦)2

𝑏𝑟
− 𝐹𝐾 

=
(5011.93 + 5498.65)2

12
− 4603009,71 

=
55354566,78

12
− 4603009,71 
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= 4612880.565 − 4603009,71 

= 9870.855758 

 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 (𝐉𝐊(𝑳−𝑩)) 

= {(
(∑ 𝑦. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑦2

𝑏𝑟
) + (

(∑ 𝑖. .)2

𝑟
) − (

∑ 𝑖2

𝑏𝑟
)} 

= {(
(1273.89 + ⋯ + 1153.83)2

3
) − (

5011.932

12
)

+ (
(1259.33 + ⋯ + 1459.71)2

3
) − (

5498.652

12
)} 

= {(
(6296067,28)

3
) − (

25119406,76

12
) + (

(7593258,24)

3
)

− (
30235160,02

12
)} 

= {(2098689) − (2093284) + (2531086) − (2519597)} 

= {(5405,20) + (11489,41)} = 16894.61 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭 (𝐉𝐊𝐆) = JKT − JKBentuk − JK(L−B) 

=  44527.2 − 9870.855758 − 16894.61 
= 17761,74 
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Tabel Anova 

Sumber 

keragaman 
db JK KT F hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Bentuk (b) 
1 9870.855758 9870.856 8.89179*** 4.493998 8.530965286 

Level (l) 

pada 

bentuk (b) 

6 16894.60921 2815.768 2.536479* 2.741311 4.201633704 

Galat 
16 17762 1110.109    

Total 23 

     Keterangan : *** F hitung  > F tabel 0,01 maka berarti 

penggunaan fitobiotik dalam bentuk yang 

berbeda yaitu tepung daun cincau hijau dan 

enkapsulasi memberikan adanya perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap indeks 

produksi. 

* F hitung  < F tabel 0,05 maka berarti level 

tersarang pada bentuk penggunaan fitobiotik 

tidak memberikan adanya perbedaan nyata 

(P>0,05) terhadap indeks produksi. 

Uji jarak berganda Duncan perlakuan bentuk tepung daun cincau 

hijau dan enkapsulasi 

SE = √
KT Galat

r
= √

1110.109

12
= 9,618164 

  

 

2 3 4 

JND 5% 3,00 3,15 3,23 

JNT 5% 28,85449 30,29722 31,06667 

    Bentuk Rata-rata notasi  

B1 417,66 A 

 B2 458,22 B 
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Lampiran 7. Proses ekstraksi dan enkapsulasi ekstrak daun 

cincau 

A. Proses Ekstraksi 
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B. Proses Enkapsulasi 
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Lampiran 8. Dokumentasi penelitian  
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