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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Larat Belakang 

 Budidaya ayam pedaging merupakan suatu bidang 

usaha yang memiliki prospek yang  menjanjikan di 

Indonesia mengingat permintaan masyarakat terhadap ayam 

pedaging dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan 

masyarakat, pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan 

gizi. Berdasarkan statistik di tahun 2013 produksi daging 

ayam mencapai 1,7 juta ton, dimana 16% berasal dari daging 

ayam lokal dan 84% berasal dari daging ayam ras (Data 

Kementan, 2014). Ini artinya, kontribusi produksi daging 

ayam terhadap total produksi daging nasional mencapai 

62,56% (Poultry Indonesia, 2014).  

 Kunci kesuksesan dalam usaha peternakan ayam 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu penyediaan bibit 

unggul, pemenuhan kebutuhan pakan dan manajemen 

pemeliharaan yang baik. Ketiga faktor produksi tersebut 

merupakan satu kesatuan sistem, apabila salah satu faktor 

terabaikan atau kurang mendapat perhatian maka 

penanganan terhadap faktor yang lain tidak dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Pakan adalah salah satu 

faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan 

produktivitas ayam pedaging secara optimal, oleh karena itu 

kualitas dan kuantitas pakan hendaknya selalu diperhatikan. 

Dari total biaya produksi pakan merupakan komponen biaya 

terbesar yang mencapai sekitar 60 – 70%. 

 Peternakan ayam pedaging para peternak sering kali 

memberikan pakan komersial dibanding pakan yang disusun 
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sendiri. Perusahaan pakan komersial di Indonesia sangat 

beragam baik jenis produk maupun hasil dari tiap pabrik 

sehingga harga dipasaranpun tidak sama satu sama lain. 

Produk yang ditawarkan berupa pakan campuran (base 

mixes), konsentrat (concentrate) dan pakan lengkap 

(complete feed). Bahan baku import yang digunakan 

membuat harga pakan komersial mejadi relatif mahal namun 

tetap di minati oleh para peternak karena mudah didapat dan 

lebih praktis diberikan pada ternak. Pakan komersial 

merupakan pakan yang dirancang untuk memberikan 

perkembangan, pertumbuhan, kesehatan dan performa yang 

optimal karena sudah disusun berdasarkan nilai kebutuhan 

nutrisi ternak dari kandungan nutrisi yang lengkap dan 

berkualitas namun di dalam pakan komersial mengandung 

zat antibiotik yang apabila diberikan secara terus menerus 

akan mengakibatkan produk metabolit berupa residu 

oxytetracyeline, kanamycin, tylosin dan penicillin. 

Meningkatnya populasi ayam pedaging juga akan 

meningkatkan dampak negatif bagi ayam, manusia dan 

lingkungan akibat peningkatan emisi gas-gas beracun dan 

partikel-partikel lain yang dihasilkan dari manur ayam 

pedaging tersebut. Selain sebagai sumber gas-gas beracun, 

ekskreta ayam pedaging yang menumpuk yang bercampur 

dengan litter dan pakan yang tercecer dapat menjadi media 

yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme dan jamur 

parasit. Salah satu emisi gas beracun yang menimbulkan 

kerugian besar bagi peternakan ayam pedaging adalah gas 

amonia (NH3). Amonia merupakan gas alkali yang tidak 

berwarna dan  mempunyai daya iritasi tinggi, bersifat toksik 

dan dihasilkan selama proses dekomposisi bahan organik 

atau reduksi substansi nitrogen oleh bakteri. Amonia 
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menimbulkan bau tidak sedap yang dapat menyebabkan 

permasalahan sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi 

peternakan ayam pedaging. Amonia bersifat toksik bagi 

ayam dan manusia jika melewati ambang batas kadar yang 

dapat ditoleransi oleh ayam dan manusia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh pemberian berbagai macam pakan 

komersial dengan kandungan nutrisi berbeda terhadap 

retensi nitrogen, efisiensi protein dan kadar ammonia 

ekskreta yang dihasilkan oleh ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

pengaruh pemberian pakan komersial yang berbeda terhadap 

retensi nitrogen, efisiensi protein dan kadar ammonia 

ekskreta ayam pedaging. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi 

informasi terkait pengaruh beberapa pakan komersial 

terhadap terhadap retensi nitrogen, efisiensi protein dan 

kadar ammonia ekskreta yang dihasilkan oleh ayam 

pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Menurut Gordon dan Charles (2002), pedaging 

adalah strain ayam modern yang bejenis kelamin jantan dan 

betina yang dikembangbiakan oleh perusahaan pembibitan 

khusus. Pedaging merupakan ayam pedaging dengan tipe 
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lebih berat, muda dan berukuran lebih kecil, selain itu broier 

dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat dipanen pada umur 

4-5 minggu.   

Pertumbuhan yang baik tergantung pada makanan 

disamping tata laksana dan pencegahan penyakit. Bila 

kualitas maupun kuantitas makanan yang diberikan baik 

maka hasilnya juga baik. Hasil akhir dari ayam pedaging 

mencerminkan perilaku kita dalam memberikan makanan 

dan cara kita memelihara ayam. Hasil akhir dari broiler 

adalah daging ataupun karkasnya yang mengandung protein 

tinggi, sehingga nantinya melalui daging broiler ini mampu 

memenuhi kebutuhan akan protein asal hewani bagi 

masyarakat.  

 Peningkatan populasi ayam pedaging disamping 

memberikan dampak positif bagi ketersediaan daging di 

Indonesia, ternyata juga memberikan dampak negative bagi 

ayam pedaging, manusia dan lingkungan akibat 

meningkatnya jumlah manur yang dihasilkan oleh 

peternakan ayam pedaging.  

 Peternak pada umumnya memberikan pakan 

komersial kepada ternaknya karena pakan komersial telah 

memenuhi kebutuhan zat-zat yang telah ditetapkan. Pakan 

komersial yang digunakan umumnya campuran dari 

beberapa bahan baku seperti bahan sumber energi, lemak, 

vitamin, mineral, antibiotik dan  protein, serta bahan lainnya 

yang diperlukan. Pakan komersial yang berada dipasaran 

mengandung feed additive yang berbeda, sehingga nantinya 

akan berpengaruh pula terhadap performa dari ayam 

tersebut. Eveluasi terhadap pakan dirasa perlu sehingga 

nantinya dapat mengetahui pakan yang paling efektif bagi 

pertumbuhan ayam dengan mempunyai residu yang sedikit.  
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Gambar 1 Kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

 Pakan komersial yang berbeda memiliki jumlah 

Efisiensi Protein, Retensi Nitrogen dan Kandungan Amonia 

yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging (broiler) merupakan ayam yang 

telah mengalami seleksi genetik sebagai penghasil daging 

dengan pertumbuhan yang cepat sehingga waktu 

pemeliharaannya lebih singkat, pakan lebih efisien dan 

produksi daging tinggi. Pertambahan bobot ayam yang 

tinggi ditunjang dengan ransum yang cukup kandungan 

gizinya. (Jaelani, 2011). Menurut Nort and Bell (1990) ayam 

pedaging adalah galur ayam hasil rekayasa genetik yang 

memiliki karakteristik konomis dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen 

pendek dan menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 

daging baik, dada lebih besar dan kulit licin. 

 Ayam ras pedaging disebut juga ayam pedaging, 

merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-

bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, 

terutama dalam memproduksi daging. Pemeliharaannya pun 

relatif singkat, sekitar 56 minggu dengan bobot badan 1,3-

1,75 kg sudah dapat dipanen (Hidayatun, 2007). Persyaratan 

mutu bibit ayam pedaging atau DOC (Day Old Chick) 

menurut Standart Nasional Indonesia (2005), yaitu berat 

DOC minimal 17g dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, 

dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, 

tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada cacat fisik, sekitar 

pusar dan dubur kering, serta pusar tertutup, warna bulu 

seragam sesuai dengan strain, kondisi bulu kering dan 

berkembang serta jaminan kematian DOC maksimal 2%. 

Menurut Wahju (2004), paka ayam pedaging harus 
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mengandung energy yang cukup untuk membantu reaksi 

reaksi metabolic, pertumbuhan dam mempertahankan suhu 

tubuh.  

 

2.2 Pakan Ayam Pedaging 

 Pakan merupakan komponen biaya yang paling 

besar dari total biaya produksi peternakan ayam yang 

mencapai 60-70 %. Pakan merupakan faktor penting untuk 

mencapai produksi daging secara optimal,  seiring dengan 

fase pertumbuhan ayam pedaging ini maka nutrient pakan 

juga harus diimbangi dengan baik. Kebutuhan protein pada 

ayam pedaging dapat dilihat pada fase starter  yaitu umur 0 

– 4 minggu, sedangkan pada fase finisher terdapat pada 

umur 5 – 8 minggu. Pemberian pakan ini difungsikan untuk 

mengetauhi kebutuhan kandungan protein, sehingga dapat 

digunakan sebagai imbangan ideal kebutuhan protein pada 

nutrisi pakan ayam pedaging (Petri dan Langhout, 2004). 

Ayam pedaging membutuhkan zat-zat makanan sebagai 

bahan untuk pertumbuhan, berkembang dan berproduksi, 

yang perlu diperhatikan untuk kebutuhan ayam pedaging 

adalah kandungan energy, protein, keseimbangan asam 

amino, lemak kasar, serat kasar serta kandungan vitamin dan 

mineral (Wahju, 2004). 
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2.3 Retensi Nitrogen 

 Nilai retensi nitrogen diperoleh dari selisih antara 

nitrogen yang dikonsumsi ayam dikurangi nilai nitrogen 

dalam ekskreta. Retensi nitrogen nyata meningkat dengan 

meningkatnya protein dalam ransum, tetapi lingkungan 

tidak berpengaruh. Retensi nitrogen tertinggi diperoleh pada 

tingkat protein yang cukup tinggi dan pada umumnya 

cenderung akan lebih besar pada ayam sehat. (Abun, 2006) 

 Kualitas protein dapat diukur melalui retensi  

nitrogen atau satu-satuan seperti nilai biologis, rasio 

efisiensi protein (PER) dan neraca nitrogen. Protein bahan 

makanan ternak termasuk dalam zat-zat yang mengandung 

nitrogen. Kandungan dalam makanan ternak dapat diketahui 

dengan menentukan kandungan nitrogen secara kimiawi. 

(Scott, 1989) 

Kandungan protein dalam makanan ternak dapat 

diketahui dengan menentukan kandungan nitrogennya 

secara kimiawi. Kualitas protein dalam makanan ternak 

ditentukan oleh besar kecilnya nitrogen yang diserap oleh 

ternak. Tidak semua protein yang masuk ke dalam tubuh 
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dapat diretensi, tetapi tergantung pada faktor genetik dan 

umur. Nilai retensi nitrogen dapat bernilai positif atau 

negatif yang dipengaruhi oleh konsumsi nitrogen, tetapi 

meningkatnya konsumsi nitrogen tidak selalu disertai 

peningkatan bobot badan. Tingkat retensi nitrogen 

bergantung pada konsumsi nitrogen dan energi metabolis 

ransum, akan tetapi peningkatan protein ransum tidak selalu 

disertai dengan peningkatan bobot badan bila energi ransum 

rendah. Pada tingkat protein yang sama, pertambahan bobot 

badan meningkat dengan semakin tingginya energi dalam 

ransum.  (Wahju, 1997). 

 

2.4 Efisiensi Pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang 

dihabiskan oleh ternak pada periode waktu tertentu. Feed 

Intake atau Feed Consumtion adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak merupakan selisih antara pakan yang 

diberikan dengan pakan yang tersisa. Menurut Parakkasi 

(1999), konsumsi pakan merupakan jumlah makanan yang 

dikonsumsi oleh ternak, bila makanan tersebut diberikan 

secara adlibitum dalam jangka waktu tertentu, tingkat 

konsumsi ini menggambarkan palatabilitas ternak Tilman et 

al. (1998), menyatakan konsumsi diperhitungkan sebagai 

jumlah makanan yang dimakan oleh ternak. Zat makanan 

yang dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup pokok dan untuk produksi hewan tersebut.  

Menurut North dan Bell (1990), konsumsi pakan 

tiap ekor ternak berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh 

bobot badan, galur, tingkat produksi, tingkat cekaman, 

aktivitas ternak, kandungan energi dalam pakan dan suhu 

lingkungan. Selain itu, bertambahnya umur dan bobot badan 
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selama periode pertumbuhan. Konsumsi akan terus 

meningkat sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan zat 

makanan untuk hidup pokok dan pertumbuhan. Menurut 

NRC (1994), faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

ialah bobot badan ayam, jenis kelamin, aktivitas, suhu 

lingkungan, kualitas dan kuantitas pakan. Menurut Pond, et 

al.(1995), palatabilitas pakan merupakan daya tarik suatu 

pakan atau bahan pakan yang dapat menimbulkan 

palatabilitas ternak. Hubungan pakan tehadap palabilitas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya 

yaitu rasa, bau dan warna dari bahan pakan. 

Ransum komersial ayam broiler yang beredar di 

pasaran pada umumnya berbentuk crumble (butiran) karena 

menyesuaikan dengan pola tingkah laku ayam yang 

menyukai bentuk butiran daripada bentuk mash (serbuk). 

Menurut Natawihardja (1985), ayam broiler mengkonsumsi 

ransum yang berbentuk crumble atau pellet lebih tinggi 

daripada ransum yang berbentuk tepung. 

 

2.5 Kadar Amonia pada Ekskreta 

 Amonia bersifat racun, tidak berwarna, dapat 

menyebabkan karat pada beberapa bahan dan memiliki bau 

tajam yang khas. Amonia juga merupakan salah satu 

senyawa penyebab timbulnya bau dari kotoran ayam 

 Pembentukan NH3 dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, meliputi temperatur, kelembaban, pH, kandungan N 

dalam litter atau manure, serta populasi mikroorganisme. 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

konsentrasi NH3 di dalam kandang ayam pedaging pada 

minggu keempat adalah 8,67 ppm. Suhu dan kelembaban 

rata-rata di dalam kandang pada minggu ke empat adalah 
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23,67 °C dan 52,20%, dengan kecepatan aliran udara sebesar 

0,07 m/s. 

Jumlah emisi amonia di atmosfer diantaranya 

dipengaruhi oleh umur ternak, sistem pemeliharaan, 

temperatur dan kelembaban lingkungan, kecepatan angin, 

dan hujan. Perbedaan kondisi iklim, seperti suhu, frekuensi 

dan intensitas curah hujan, kecepatan angin, topografi, dan 

tanah, mempengaruhi emisi yang dihasilkan dari peternakan 

(National Research Council, 2002). Gates et al. (2004) 

melakukan penelitian selama musim dingin dan musim semi 

dan menunjukkan bahwa angka emisi amonia untuk 

peternakan ayam pedaging dengan kapasitas 20.000 ekor 

adalah 0,27 g NH /ekor/hari. Angka emisi amonia untuk 

peternakan ayam pedaging dengan kapasitas 25.000 ekor 

adalah 0,45 g NH3 

Kadar NH3 yang berlebihan di dalam kandang dapat 

mempengaruhi kesehatan ayam pedaging dan pekerja 

kandang. Kadar NH3 di dalam kandang sebaiknya tidak lebih 

dari 25 ppm dan ambang batas kadar NH3 bagi manusia 

adalah 25 ppm selama 8-10 jam (Ritz et al., 2004). Batas 

toleransi kadar NH3 pada ayam pedaging disajikan pada tabe 

dibawah 
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Tabel 1 Ambang batas ammonia (NH3) pada ekskreta ayam 

pedaging 

Kadar 

NH3 

(ppm) 

Pengaruh 

20 

Mengganggu kesehatan dan performa ayam 

pedaging, meningkatnya penyakit tetelo (New 

Castle Disease/ND) dan kerusakan sistem 

pernafasan (dalam waktu lama) 

 

25 

Pertambahan bobot badan yang rendah, 

penurunan efisiensi pakan (selama 42 hari), 

menyebabkan timbulnya airsacculitis yang 

diikuti oleh infectious bursal disease (setelah 

56 hari) 

 

25-125 

Penurunan konsumsi pakan dan efisiensi 

pakan, menimbulkan gejala keracunan pada 

ayam pedaging meliputi iritasi pada trachea, 

radang kantong udara, conjunctivity, dan 

dyspnea 

 

75-100 

Perubahan epithelium pernafasan, termasuk 

hilangnya silia dan meningkatnya jumlah sel 

pengeluaran lender 

 

46-102 

Menyebabkan kerusakan pada mata dalam 

bentuk keratokonjunctivitis 

 

Sumber : Fairchild (2004) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar dan Laboraturium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya  pada bulan Maret 2015 sampai bulan April 2015.  

 

3.2 Materi Penelitian 

 3.2.1 Ayam Pedaging 

  Ternak yang digunakan adalah ayam 

pedaging jantan dari strain Loghman Platinum MB 

202 yang diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed 

Indonesia sebanyak 20 ekor yang akan dipelihara 

mulai dari umur 35 (tigapuluh lima) hari sampai 

umur 42 (empat puluh dua) hari. Rata – rata bobot 

badan  1941,11 gram. 

 

 3.2.2 Kandang dan Peralatan Kandang 

  Kandang yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kandang metabolis. Jumlah kandang ada 

8 buah kandang dengan 6 buah petak pada setiap 

kandang, masing-masing petak berisi 1 ekor ayam 

umur 35 hari. Setiap petak mempunyai tempat pakan 

dan tempat minum yang mudah dijangkau ayam. 

Penerangan kandang menggunakan lampu bolham 

60 watt. Peralatan kandang meliputi tempat pakan, 

tempat minum, tirai penutup kandang, kertas Koran, 

lampu, gayung, ember, peralatan vaksin, peralatan 

kebersihan kandang, timbangan, dan kertas label.  
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3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ada 

2 jenis, yaitu pakan control yang disusun sendiri dan 

pakan komersil yang dibeli dari perusahaan pakan 

yang berbeda dengan memberi kode. Perhitungan 

kandungan nutria pakan control dan pakan 

komersial yang digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode pecobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 ulangan dan pada 

tiap ulangan berisi 8 ekor ayam pedaging. Pemeliharaan 

ayam pedaging dilakukan mulai umur 35 hari sampai pada 

umur 42 hari. Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah 

sebagai berikut. 

 P1 = Pakan P 

 P2 = Pakan M 

 P3 = Pakan C 

 P4 = pakan W 
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Berikut denah pengacakan unit penelitian dilapang sesuai 

dengan perlakuan dan ulangan : 

1 2 

P2U5 

3 

P3U5  

4 

P1U1  

5 

P4U1  

6 

P1U3  P3U1 

7 

P2U4 

8 

P2U3 

9 

P3U2 

10 

P4U5 

11 

P1U2 

12 

P3U3 

13 

P1U5 

14 

P4U4 

15 

P2U2 

16 

P4U2 

17 

P1U4 

18 

P4U3 

19 

P3U4 

20 

P2U1 
    

Gambar 2. Denah Perlakuan. 

Penelitian dilaksanakan sampai ayam berumur 42 

hari, sebelum ayam diletakkan didalam kandang metabolis 

dilakukan penimbangan bobot badan pada umur 35 hari 

untuk mengetahui bobot badan sebelum dilakukan 

penelitian. Pemeliharaan didalam kandang metablis 

dilakukan sampai umur 42 hari. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 3.4.1 Analisa Efisiensi Protein 

  Efisiensi protein didapatkan dari rata-rata 

pertambahan bobot badan dibagi dengan rata-rata 

konsumsi protein. Efisiensi protein dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

PBB (g) 

Konsumsi protein 

 

x100% 
Efisiensi Protein = 
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 3.4.2 Analisa Retensi Nitrogen 

Merupakan selsih antara nitrogen yang 

dikonsumsi dengan nitogen yang diekskresikan.  

Retensi nitrogen didapatkan dari perhitungan 

dengan rumus : 

 Retensi nitrogen = Konsumsi N - N ekskreta

     Konsumsi N 

 Sumber : (Iskandar, 2001) 

  Prosedur Kerja : Ayam pedaging umur 35 

hari dikandangkan dalam kandang metabolis. 

Diberikan pakan dan minum yang cukup. Dibawah 

kandang di berikan baki untuk menampung 

ekskreta. setiap 3 jam sekali dismprot menggunakan 

asam borat 5% untuk menghindari penguapan 

nitrogen. Penampungan dilakukan selama 24 jam. 

Ekskreta yang tertampung dibersihkan dari bulu dan 

kotoran lainnya, kemudian ditimbang dan 

selanjutnya dikeringkan. Ekskreta yang kering 

dihaluskan dan dianalisis.  (Iskandar, 2001) 

 

 3.4.3 Analsa Kadar Amonia 

Hasil pengambilan sampel akan dianalisa 

mengunakan cawan Conway (Anonimous, 1999) 

  Analisis Amonia dilakukan dengan metode 

Mikrodifusi Conway (General  Laboratory 

Procedure, 1966). Bibir cawan Conway dan 

tutupnya diolesi dengan vaselin. Sebanyak 1 ml 

supernatan ditempatkan pada salah satu sisi sekat 

cawan dan sisi yang lain ditempatkan 1 ml larutan 

Na2CO jenuh (kedua bahan tidak boleh bercampur 

sebelum tutup cawan ditutup rapat). Sebanyak 1 ml 

x100% 
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asam borat berindikator merah metil dan hijau 

bromo kresol pada pH 5,5 dipipet dan dimasukkan 

ke cawan kecil yang terletak ditengah cawan 

Conway. Cawan Conway ditutup rapat dengan 

permukaan (tutup) cawan, kemudian digerakkan 

hingga supernatan dan Na2CO3 jenuh tercampur 

rata dan dibiarkan selama 24 jam pada suhukamar. 

Setelah 24 jam, tutup cawan dibuka, asam borat 

berindikator dititrasi dengan H2SO4 0,005 N 

sampai warnanya berubah dari biru menjadi 

kemerah-merahan. Kadar ammonia dapat dihitung 

dengan rumus : 

 

 

 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil penelitian dikumpulkan 

dan ditabulasi dengan program Ms. Excel dan dianalisis 

dengan analisis dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Apabila terdapat perbedaan pengaruh antara perlakuan maka 

akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  

Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) adalah sebagai berikut: 

 Yij = µ+α+∑ij 

Dimana : 

Yij: Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan 

ulangan-j 

µ  : Nilai rata-rata (mean) harapan 

α : Pengaruh perlakuan ke-i 

∑ij: Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan-j 

Kadar Amonia (pmm) : v H2SO4 x N H2SO4 x 1000  

berat sampel x % BK sampel 
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i : 1,2,3,4, 

j : 1,2,3,4,5 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Pakan Komersial : Pakan yang diproduksi oleh 

pabrik pakan dan 

diformulasi untuk 

memenuhi kebutuhan 

nutrisi.ternakKonsumsi 

Pakan: Konsumsi pakan 

adalah sejumlah pakan (g) 

yang dikonsumsi oleh 

seekor ayam 

2. Retensi Nitrogen : selisih antara nitrogen yang 

dikonsumsi ayam dikurangi 

nilai nitrogen dalam 

ekskreta 

3. Efisiensi Protein : perbandingan antara 

pertambahan bobot badan 

dengan konsumsi protein 

4. Amonia :  salah satu senyawa nitrogen 

hasil transformasi N-

organik melalui proses 

monifikasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Efisiensi Pakan, 

Retensi Nitrogen dan Kadar amonia 

 Hasil penelitian dari penggunaan beberapa pakan 

komersial terhadap retensi nitrogen dapat dilihat pada Tabel 

4 

Tabel 4 Rataan nilai Kadar Amonia, Efisiensi Pakan dan 

Retensi Nitrogen 

 Retensi 

Nitrogen  

Efisiensi Pakan 

(%) 

Kadar Amonia 

(ppm) 

P1 30,49±0,99a 43,40±1,99 3,62±0,14a 

P2 32,76±2,15a 45,17±2,64 3,62±0,16a 

P3 26,22±2,26a 45,88±5,61 5,02±0,27b 

P4 30,14±1,20b 42,66±4,48 4,68±0,32b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan  pengaruh yang berbeda nyata 

Pakan komersial merupakan pakan buatan pabrik 

yang diformulasikan sesuai dengan kebutuhan ternak setiap 

periode. Menurut Witkowska, et al (2004)  pakan komersial 

adalah pakan pabrikan atau pakan pabrik yang sudah 

diformulasikan menurut kebutuhan ternak, yang bisa 

ditambahkan oleh dedak. Berbeda dengan pakan formulasi 

sendiri atau pakan adukan bahwa pakan tersebut dibuat oleh 

peternak dengan menyediakan bahan baku sendiri yang 

dicampur dengan pakan komersial. 

 

4.2 Retensi Nitrogen 

Retensi nitrogen adalah selisih antara nitrogen yang 

dikonsumsi dengan nitrogen yang ada dalam ekskreta. 
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Menurut Scott (1998) kualitas protein dapat diukur melalui 

retensi  nitrogen atau satu-satuan seperti nilai biologis, rasio 

efisiensi protein dan neraca nitrogen. Protein merupakan 

bahan makanan ternak yang termasuk dalam zat-zat yang 

mengandung nitrogen.  

Rataan nilai evaluasi beberapa pakan komersial 

terhadap nilai retensi nitrogen terdapat  pada Tabel 4. Nilai 

retensi nitrogen berturut – turut dari pakan P1, P2, P3, dan 

P4 adalah 30,49, 32,76, 26,22 dan 30,14 

Analisa statisti Rancangan Acak Lengkap 

menunjukkan hasil yang nyata (P>0,05). Pakan P1 memiliki 

nilai retensi nitrogen paling tinggi sebesar 89,09% dan pakan 

P4 memiliki nilai kandungan retensi nitrogen plaing rendah 

sebesar 86,51%. Tinggi atau rendahnya kandungan retensi 

nitrogen dipengarui oleh protein pada pakan, konsumsi 

pakan dan kondisi fisiologis ternak. Semakin tinggi 

konsumsi pakan, memungkinkian semakin tinggi pula nilai 

retensi nitrogen. Menurut Wahju (1997) meningkatnya 

konsumsi ransum akan memberikan kesempatan pada tubuh 

untuk meretesni lebih banyak makanan lebih banyak 

sehingga kebutuhan untuk pertumbuhan terpenuhi. Baik 

tidaknya protein yang ada didalam pakan ditentukan oleh 

besar kecilnya nitrogen yang dapat diserap oleh tubuh 

ternak.  

 Retensi nitrogen akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya nilai protein dalam ransum. Retensi nitrogen 

yang tinggi cenderung terdapat pada ayam yang sehat. 

Penurunan nilai retensi nitrogen pada ransum dengan protein 

yang tinggi dimungkinkan karena sebagian protein 

digunakan tubuh untuk memenuhi kekurangan energi. 

Konsumsi nitrogen lebih besar dari nitrogen yang 
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diekskresikan maka ternak tersebuh mengalami retensi 

nitrogen positif, sedangkan retensi nitrogen negative terjadi 

karena nitrogen yang dikonsumsi lbih kecil dari nitrogen 

yang di ekskresikan. Menurut Sibbald (1981) menyatakan 

bahawa retensi nitrogen dapat bernilai positif atau negative. 

Wahju (1997) menambahkan bahwa nilai retensi nitrogen 

pasitif terjadi karena nitrogen yang dikonsumsi lebih besar 

dari nitrogen yang ada pada ekskreta.    

  

4.3 Efisiensi Pakan 

Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk 

mendukung pertumbuhan ayam broiler. Ransum yang 

diberikan pada ternak ayam broiler harus mengandung 

nutrisi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan 

nutrisi ayam broiler meliputi energi, protein, lemak, abu, 

serat kasar, vitamin, mineral dan asam amino.  

Konsumsi pakan berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan sehingga 

konsumsi pakan perlu diperhatikan karena sangat 

berpengaruh terhadap penampilan ayam broiler. Tingkat 

palatabilitas ternak terhadap suatu pakan juga dapat dilihat 

dari jumlah pakan yang dikonsumsi. Konsumsi pakan setiap 

ekor ternak berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh bobot 

badan, galur, tingkat produksi, tingkat cekaman, aktifitas 

ternak, mortalitas, kandungan energi di dalam pakan dan 

suhu lingkungan (North dan Bell, 1990). Pemberian feed 

additive diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pakan, 

karena dapat meningkatkan perkembangan mikroorganisme 

yang menguntungkan di dalam saluran pencernaan. 

Evaluasi beberapa pakan komersial terhadap 

efisiensi protein dapat dilihat pada Tabel 4. Nilai efisiensi 
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protein P1, P2, P3, dan P4 adalah 43,40, 45,17, 45,88 dan 

42,66%. Analisa statistik didapatkan hasil yang tidak nyata 

(P<0.05). Hasil lanjut Uji Duncan’s didapatkan P0 

menunjukkan nilai retensi nitrogen paling kecil sebesar 

42,66%. Konsumsi pakan akan meningkat dengan tingginya 

palatabilitas ayam terhadap pakan. Sesuai dengan Scott at 

al. (1982), menyatakan salah satu yang mempengaruhi 

konsumsi pakan adalah palatabilitas. Wahju (1997) 

menambahkan konsumsi pakan mencerminkan besarnya 

pakan yang dikonsumsi. Ransum komersial ayam broiler 

yang beredar di pasaran pada umumnya berbentuk crumble 

(butiran) karena menyesuaikan dengan pola tingkah laku 

ayam yang menyukai bentuk butiran daripada bentuk mash 

(serbuk). Menurut Natawihardja (1985), ayam broiler 

mengkonsumsi ransum yang berbentuk crumble atau pelet 

lebih tinggi daripada ransum yang berbentuk tepung. 

Dugaan lain yang mempengaruhi nilai efisiensi 

pakan adalah umur pemeliharaan. Lama pemeliharan akan 

menurunkan nilai efisiensi pakan, karena semakin lama 

memelihara konsumsi pakan akan semakin meningkat dan 

PBB relative tetap. Menurut Wahju (1997) nilai efisiensi 

pakan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, waktu 

percobaan, dan kadar protein dalam ransum. Anggorodi 

(1995) menambahkan semakin tinggi nilai rasio efisiensi 

protein, maka semakin efisien ternak memanfaatkan protein 

yang dikonsumsi. Semakin tinggi nilai efiensi protein, 

semakin baik pula pakan yang dikonsumsi oleh ternak, 

karena tingginya efisiensi protein menandakan semakin 

efisien ternak menggunakan protein untuk kebutuhan 

hidupnya.  
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4.3 Kadar Amonia 

 Pengukuran kadar ammonia ekskreta dapat 

mengindikasikan apakah protein yang terdapat pada pakan 

dapat tercerna sempurna. Ammonia merupakan gas yang 

dihasilkan oleh ternak yang mencemari udara. Sumber 

pencemaran usaha peternakan ayam berasal dari kotoran 

ayam yang berkaitan dengan unsur nitrogen dan sulfida yang 

terkandung dalam kotoran tersebut, yang pada saat 

penumpukan kotoran atau penyimpanan terjadi proses 

dekomposisi oleh mikroorganisme membentuk gas amonia, 

nitrat, dan nitrit serta gas sulfida. Gas-gas tersebutlah yang 

menyebabkan bau (Svensson, 1990; Pauzenga, 1991). 

Evalusai pakan komersial terhadap kadar ammonia ekskreta 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 4. Kisaran kadar 

ammonia ekskreta  broiler adalah 2,95 mM – 5,02 pmm 

dengan rataan 4,00 mM. Kadar ammonia pakan P1, P2, P3 

dan P4 berturut-turt dalah 3,62, 3,62, 5,02 dan 4,08 ppm.  

Berdasarkan analisa statistika Rancangan Acak 

Lengkap didaptkan bahwa perkauan menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata (P>0,05). Hasil uji lanjut Duncan’s 

dengan perlakuan P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan kadar 

ammonia terendah terdapat pada pakan P1 sebesar 3,62 mM 

dan kadar ammonia tertinggi terdapat pada pakan P3 sebesar 

5,02 mM. Rendahnya kadar ammonia dikarenakan pakan P0 

memiliki kandungan protein yang rendah. Menurut 

Pauzenga (1991) mengatakan kandungan ammonia yang 

tinggi pada feses menunjukkan kemungkinan kurang 

sempurnanya proses pencernaan atau protein yang 

berlebihan dalam pakan ternak, sehingga tidak semua 

nitrogen diabsorbsi menjadi asam amino tetapi dikeluarkan 

sebagai ammonia kotoran. Zuprizal (2009) menambahkan 
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konsentrasi ammonia dalam kandang terkait erat dengan 

banyaknya konsentrasi nitrogen dalam kotoran. Konsentrasi 

nitrogen dalam kotoran diakibatkan oleh kandungan protein 

pakan yang tidak tercerna sempurna, sehingga dengan 

adanya konsentrasi  nitrogen konsentrasi amoniapun 

meningkat.  

Ammonia merupakan proses pencernakan protein 

yang tidak sempurna. Hal ini akan mengakibatkan 

banyaknya jumlah nitrogen pada ekskreta yang akan 

diuraikan oleh bakteri menjadi ammonia. Zuprizal (2009) 

mengatakan kandungan ammonia dalam kandang erat 

kaitannya dengan konsentrasi nitrogen dalam kotoran. 

Konsentrasi nitrogen dalam ekskreta diakibatkan oleh 

kadungan protein pakan yang tidak tercerna sempurna. 

Efisiensi protein dapat mempengaruhi kandungan ammonia 

ekskreta, semakin tinggi efisiensi protein semakin tinggi 

pula protein yang dapt diserap oleh tubuh dan akan 

menghasilkan ammonia yang rendah. Sependapat dengan 

Fenita (2011) efisiensi yang baik pada saluran pencernakan 

akan menghasilkan kadar ammonia yang rendah pada feses 

ayam tersebut.  

Peningkatan kandungan ammonia juga dipengaruhi 

oleh factor lingkungan seperti suhu dan, kelembapan. Sesuai 

dengan pernyataan Buku pedoman dari  Medion (2009) 

bahwa kelembaban yang tinggi dapat diartikan kandungan 

dalam bahan air tinggi, sehingga dapat memicu bakteri asam 

urat yang terdapat dalam ekskreta menghasilkan gas 

ammonia lebih banyak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Kandungan protein pakan yang rendah cenderung 

dapat menurunkan nilai retensi nitrogen, efisiensi pakan, dan 

kadar ammonia ekskreta ayam pedaging.. Pakan dengan 

nilai retensi nitrogen, efisiensi pakan dan kadar ammonia 

terbaik ada pada pakan yang memiliki kandungan protein 

tertinggi. 

    

5.2 Saran 

Pemberian pakan komersial pada ayam pedaging 

sebaiknya disesuaikan dengan umur dan kebutuhan ayam 

pedaging. Kandungan nutrisi, palatabilitas pakan dan 

kesehatan ayam perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan 

efisiensi protein dan retensi nitrogen.   
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DAFTAR SINGKATAN 
 

ANOVA = Analysis of Variance  

BK  = Berat Kasar 

Ca  = Kalsium 

Cl  = Clorin 

db  = derajat bebas 

DOC  = Day Old Chick 

EM  = Energi Metabolis 

Kkal  = Kilo kalori 

FK  = Faktor KOreksi 

g  = gram 

JK  = Jumlah Kuadrat 

JND  = Jarak Nyata Duncan 

JNT  = Jarak Nyata Terkecil 

K  = Kalium 

KK  = Koefisien Keragaman 

KT  = Kuadrat Tengah 

LK  = Lemak Kasar 

Mn  = Mineral 

N  = Nitro gen 

NH3  = Amonia 

P  = Protein 

PBB  = Pertambahan Bobot Badan 

PK  = Protein Kasar 

Ppm  = Part per million 

RAL  = Rancangan Acak Lengkap 

SD  = Standart Deviasi 

SE  = Standart Eror 

SK  = Serat Kasar 

Zn  = Zink 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bobot Badan Umur 35 hari untuk menentukan 

Rancangan Penelitian 
 U1 U2 U3 U4 U5 Total Rataan 

P1 1949,65 2048,75 2024,82 2054,16 2078,94 10156,33 2031,27 

P2 1931,61 1823,45 2045,14 2007,77 2014,13 9822,10 1964,42 

P3 2093,17 2042,61 2083,78 2049,22 2053,16 10321,94 2064,39 

P4 2060,93 2000,11 2065,63 2013,73 2092,85 10233,25 2046,65 

Total 40533,61 

Rata-Rata 2026,68 

Standart Deviasi (SD)  

=  √
∑(𝑋−�̅�)²

𝑛−1
  

=√
(1949,65−2026,68)2+ …+(2092,85−2026,68)²

25−1
 

      = √4115,22 

       = 64,15 

Koefisien Keragaman ( KK ) =   
𝑆𝑑

X̅
 x 100%  

=  
64,15

2026,68
 x 100% 

           =  0,03165 x 100 % 

           =  3,17  % 

Kesimpulan: Ayam pedaging yang digunakan dalam 

penelitian dapat dikatakan seragam karena 

memiliki koefisien keragaman kurang dari 

10%. 
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Lampiran 2. Data Bobot Hidup, Konsumsi Pakan, dan 

Pertambahan Bobot Badan 

Perlakuan Ulangan Bobot 

Hidup 

(g) 

Konsumsi 

Pakan(g) 

PBB 

(g/hari) 

P1 

1 2363,22 1002,38 59,08 

2 2521,00 1062,33 67,46 

3 2484,78 1057,71 65,71 

4 2507,71 1087,75 64,79 

5 2551,20 1024,79 67,47 

P2 

1 2384,43 1024,07 64,69 

2 2295,07 1009,09 67,37 

3 2515,22 1104,12 67,15 

4 2475,56 1079,14 66,83 

5 2486,35 964,17 67,46 

P3 

1 2485,28 1039.73 56,02 

2 2491,34 943,72 64,10 

3 2464,99 887,31 54,46 

4 2501,19 869,66 64,57 

5 2524,11 957,59 67,28 

P4 

1 2442,02 1073,97 54,44 

2 2472,12 1038,94 67,43 

3 2550,53 1033,60 69,27 

4 2451,12 1053,47 62,48 

5 2538,05 1013,26 63,60 
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Lampiran 3. Data Konsumsi Nitrogen, Nitrogen Manur 

danRetensi Nitrogen 

Perlakuan Ulangan 

Konsumsi 

Nitrogen 

Nitrogen 

Manur 

Retensi 

Nitrogen 

(%) (%) (%) 

P1 

1 32,77 3,37 29,40 

2 34,73 3,57 31,16 

3 34,57 3,87 30,70 

4 35,56 3,9 31,66 

5 33,50 3,96 29,54 

P2 

1 37,16 4,98 32,18 

2 36,62 4,83 31,79 

3 40,07 4,96 35,11 

4 39,16 4,4 34,76 

5 34,99 5 29,99 

P3 

1 33,30 3,57 29,73 

2 30,23 3,89 26,34 

3 28,42 3,88 24,54 

4 27,86 3,92 23,94 

5 30,67 4,11 26,56 

P4 

1 35,88 4,43 31,45 

2 34,71 4,05 30,66 

3 34,53 4,5 30,03 

4 35,19 4,85 30,34 

5 33,85 5,63 28,22 

Keterangan : Diasumsikan setiap 1 protein terdapt 16% 

nitrogen 

Contoh Perhitungan Retensi Nitrogen : 

 RN = Konsumsi N – N dalam ekskreta 

  = 32,77-3,37 

  = 29,40 
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Lampiran 4. Analisa Statistika Rancangan Acak Lengkap 

Retensi Nitrogen 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
I II III IV V 

P1 29,40 31,16 30,70 31,66 29,54 152,46 30,49 0,99 

P2 32,18 31,79 35,11 34,76 29,99 163,82 32,76 2,15 

P3 29,73 26,34 24,54 23,94 26,56 131,12 26,22 2,26 

P4 31,45 30,66 30,03 30,34 28,22 150,70 30,14 1,20 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 

  = (598,10)2 

         20 

  = 17886,36 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 

  = (29,402+...... + 28,222) – 17886,36 

  = 159,31 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 

   Ulangan 

  = 152,462 +….+150,70 2 – 17886,36 

            5 

  = 110,66 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  

JK galat =  JK total- JK perlakuan 

  = 159,31-110-66 

  = 48,65 

 

e. db Perlakuan  =  t-1  

= 4 – 1 

= 3 

 

f. db Galat  = 4 (r-1) 

= 4 (5-1) 

= 16 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KT perlakuan = JK perlakuan 

     db perlakuan 

  = 110,66 

        3 

  = 36,88 

 

g. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KT galat = JK galat 

     db galat 

  = 48,65 

        16 

  = 3,08 
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h. F hitung 

F hitung  = KT Perlakuan 

        KT Galat 

  = 36,88 

     3,08 

  = 12,13 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hitung 
F Tabel 

F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 110,66 36,89 12.13 2.67 4.43 

Galat 16 48,65 3,04       

Total 19 159,3159         

Keterangan : *F hitung  > F tabel 0,05 menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan  perbedaan  nyata 

(P<0,05), maka data dilanjutkan ke uji jarak 

berganda Duncan’s. 

 

Uji Duncan’s  

SE= 
√𝑲𝑻.𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕

𝒓
 

      = 
√1,63

5
 

      = 0,57 

 

Tabel Uji Duncan’s  1 % 

P 2 3 4 5 6 

JND 4,131 4,308 4,425 4,508 4,572 

JNT 2,476 2,582 2,652 2,702 2,740 
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Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 30,49 A 

P2 32,76 B 

P4 26,22 B 

P3 30,14 B 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 
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Lampiran 5. Data Konsumsi Pakan dan Pertambahan Bobot 

Badan 

Perlakuan Ulangan 
Konsumsi 

Protein 
PBB 

  (g/ekor/har) (g/ekor/hari) 

P1 

1 143,20 59,08 

2 151,76 67,46 

3 151,10 65,71 

4 155,39 64,79 

5 146,40 67,47 

P2 

1 146,30 64,69 

2 144,16 67,37 

3 157,73 67,15 

4 154,16 66,83 

5 137,74 67,46 

P3 

1 148,53 56,02 

2 134,82 64,10 

3 126,76 54,46 

4 124,24 64,57 

5 136,80 67,28 

P4 

1 153,42 54,44 

2 148,42 67,43 

3 147,66 69,27 

4 150,50 62,48 

5 144,75 63,60 

Contoh Perhitungan Efisiensi Protein 

 EP  = pertambahan bobot badan 

       konsumsi pakan 

  = 59,08 

     143,20 

  = 41,26 % 

x 100% 

x 100% 
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Lampiran 6. Analisa Statistika Rancangan Acak Lengkap 

Efisiensi Pakan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
I II III IV V 

P1 41,26 44,45 43,49 41,70 46,08 216,98 43,40 1,99 

P2 44,22 46,74 42,58 43,35 48,98 225,86 45,17 2,64 

P3 37,71 47,55 42,96 51,97 49,18 229,38 45,88 5,61 

P4 35,48 45,43 46,91 41,52 43,94 213,29 42,66 4,48 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 

  = (885,50)2 

         20 

  = 39205,28 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 

  = (41,262+44,452 +... +43,942) – 39205,28 

   = 283,69 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 

   Ulangan 

  = 216,98
2
+225,86

2 
+…

 
+213,29

2
 – 18215,94 

            5 

  = 52,64 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat  

JK galat =  JK total- JK perlakuan 

  = 283,69-33,77 

  = 249,92 
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e. db Perlakuan  =  t-1  

= 4 – 1 

= 3 

 

f. db Galat  = 4 (r-1) 

= 4 (5-1) 

= 16 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KT perlakuan = JK perlakuan 

     db perlakuan 

  = 33,77 

        3 

  =  11,26 

 

g. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KT galat = JK galat 

     db galat 

  = 249,92 

        16 

  = 15,62 

h. F hitung 

F hitung  = KT Perlakuan 

        KT Galat 

  = 11,26 

      15,62 

  = 2,33 
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TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hitung 
F Tabel 

F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 22,77 11,26 0,72 2.67 4.43 

Galat 16 249.92 15,62      

Total 19 283,69     

Keterangan : **F hitung < F tabel 0,05 menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan  perbedaan pengaruh 

yang  nyata. 
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Lampiran 7. Data hasil Titasi dan Kadar Amonia 

Perlakuan Ulangan Hasil 

Titrasi 

Kadar 

Amonia 

BK 

Sampel 

  (ml) (pmm) (%) 

P1 

1 3,08 3,46 88,93 

2 3,14 3,63 86,45 

3 3,36 3,81 88,12 

4 3,11 3,51 88,72 

5 3,24 3,71 87,28 

P2 

1 3,1 3,57 86,83 

2 2,96 3,43 86,38 

3 3,04 3,54 85,94 

4 3,3 3,86 85,49 

5 3,13 3,68 85,04 

P3 

1 4 4,70 85,03 

2 4,13 4,88 84,70 

3 4,37 5,18 84,37 

4 4,53 5,39 84,03 

5 4,16 4,97 83,70 

P4 

1 3,6 4,37 82,36 

2 3,74 4,57 81,92 

3 3,67 4,50 81,47 

4 4,2 5,18 81,02 

5 3,84 4,77 80,58 

 

Contoh perhitungan Kadat Amonia 

 Kadar Amonia = volume H2SO4 x N H2SO4 x1000 

          Berat sampel x BK sampel 

   = 3,08 x 0,05 x 1000 

    5 x 88,93 

   = 3,46 
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Lampiran 8. Analisa Statistika Rancangan Acak Lengkap 

Kadar Amonia 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
I II III IV V 

P1 3,46 3,63 3,81 3,51 3,71 18,12 3,62 0,14 

P2 3,57 3,43 3,54 3,86 3,68 18,08 3,62 0,16 

P3 4,70 4,88 5,18 5,39 4,97 25,12 5,02 0,27 

P4 4,37 4,57 4,50 5,18 4,77 23,39 4,68 0,32 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 

  = (84,71)2 

         20 

  =  358,78 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 

  = (3,462+3,632 +..... + 4,772) – 358,78 

   = 8,74 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 

   Ulangan 

  = 18,122+18,082 +.. + 23,39 2 – 358,78 

            5 

  = 7,87 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  

JK galat =  JK total- JK perlakuan 

  = 8,74-7,87 

  = 0,87 

 

e. db Perlakuan  =  t-1  

= 4 – 1 

= 3 

 

f. db Galat  = 4 (r-1) 

= 4 (5-1) 

= 16 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KT perlakuan = JK perlakuan 

     db perlakuan 

  = 7,87 

        3 

  = 2,62 

g. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KT galat = JK galat 

     db galat 

  = 0,87 

        16 

  = 0,054 

h. F hitung 

F hitung  = KT Perlakuan 

        KT Galat 

  = 2,62 

     0,054 

  = 48,08 
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TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hitung 
F Tabel 

F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 7.87 2.62 48.08** 2,67 4,43 

Galat 16 0.87 0.054       

Total 19 8.74         

Keterangan : **F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan  perbedaan 

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

data dilanjutkan ke uji jarak berganda 

Duncan’s. 

 

Uji Duncan’s  

SE= 
√𝑲𝑻.𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕

𝒓
 

      = 
√2,55

5
 

      = 0,28 

 

Tabel Uji Duncan’s 1 % 

P 2 3 4 5 6 

JND 4,131 4,308 4,425 4,508 4,572 

JNT 0,432 0,450 0,462 0,471 0,478 
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Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 3,62 A 

P2 3,71 A 

P4 4,68 B 

P3 5,02 B 

 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

 

 

 


