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ABSTRACT 

This experiment was to investigate evaluation feeding of several commercial feed on 

protein efficiency, nitrogen retention, and excreta ammonia content of broiler. This experiment 

was done during 42 days that divided become preparing and data collection phase. Materials 

used were 20 broiler loghmann strains where allocated in Completely Randomized Design with 4 

treatments and 5 replication. Treatments feed were P1 (P Feed), P2 (M Feed), P3 (C Feed), and 

P4 (W Feed). Nitrogen retention of P1 89,09, P2 87,10, P3 87,06, and P4 86.51%. Feed 

efficiency of P1 43,40, P2  45,17, P3 45,88, and P4 42,66%. Excreta ammonia content of P1 

3.62, P2 3.62, P3 5.02, and P4 4.08. Value of  nitrogen retention and protein efficiency were 

influenced by feed protein content and feed consumption. Lowest value of excreta ammonia 

content in T0 was caused by low feed protein content. It could be concluded that value of 

nitrogen retention, protein efficiency, and excreta ammonia content were caused by feed protein 

content and feed consumption, this case was revealed on T0 that had low value of feed protein 

content and feed consumption, meanwhile, highest value of nitrogen retention in T1, protein 

efficiency in T2, and excreta ammonia content in T3 were also influenced by physiologic 

condition of each broiler.Conculation lowest value nitrogen retention,  efisiensition  protein and 

ammonia which than lowest feed protein content . Suggestion is feeding commercial feed on 

broiler has be corresponded with age and nutrition requirement of broiler. Feed nutrition content, 

palatability, and health condition have be regarded to maximaze protein efficiency and nitrogen 

retention.  
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ABSTRACT 

 Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui pengaruh pemberian beberapa pakan 

komersial terhadap kandungan ammonia, retensi nitrogen dan efisiensi protein yang dihasilkan 

ayam pedaging . Metode penelitian yang dilakukan adalah percobaan dengan 5 perlakuan dan 5 

ulangan dengan pemeliharaan mulai umur 35 sampai 42 hari. Perlakuan yang diberikan ke ternak 

sebagai berikut :P1 = Pakan P, P2 = Pakan M, P3 = Pakan C, P4 = pakan W. Hasil penelitian 

nilai retensi nitrogen P1, P2. P3. P4 adalah 89,09%, 87,10%,  87,06%  dan 86,51%. Nilai 

efisiensi protein pakan P0, P1, P2, P3 dan P4 adalah 26,47,  30,34, 28,45, 32,74, dan 29,19%. 

Kadar ammonia pakan P0, P1, P2, P3 dan P4 adalah 2,29, 3,62, 3,62, 5,02 dan 4,08 ppm. 

Kesimpulannya Kadar nilai retensi nitrogen, efisiensi pakan dan kadar ammonia ekskreta ayam 

pedaging yang rendah cenderung menurun dengan kandungan protein pakan yang rendah.

mailto:bli.ghani08@gmail.com


PENDAHULUAN 

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).  

Pakan merupakan faktor penting 

dalam usaha peternakan ayam pedaging. 

Pemberian pakan dengan kandungan 

nutrisi yang tepat pada ternak akan 

menunjang produksi dari ternak tersebut, 

terutama penggunaan pakan komersial. 

Pakan komersial yang diberikan oleh 

peternak kepada ayam pedaging pada 

umumnya diproduksi oleh beberapa 

perusahaan pakan dengan jumlah serta 

kandungan nutrisi berbeda yang 

terkandung didalamnya, sehingga perlu 

dilakukan uji terhadap pakan komersial. 

Untuk itulah penulis mengambil berjudul 

“Evaluasi Beberapa Pakan Komersial 

Terhadap Retensi Nitrogen, Efisiensi 

Pakan Dan Kandungan Amonia Ekskreta 

Ayam Pedaging” supaya kita dapat 

mengetahui pengaruhnya terhadap tubuh 

ayam pedaging. 

 

 

MATERI DAN METODE 

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. Ternak yang digunakan 

adalah ayam pedaging jantan strain 

Loghman Platinum MB sebanyak 20 ekor 

dipelihara mulai dari umur 35 sampai 42. 

Kandang yang digunakan adalah kandang 

metabolis dengan jumlah kandang ada 8 

buah kandang dengan 6 buah petak pada 

setiap kandang, masing-masing petak 

berisi 1 ekor ayam umur 35 hari. 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. 

Metode penelitian yang dilakukan 

adalah percobaan dengan 5 perlakuan dan 

5 ulangan tiap ulangan berisi 8 ekor. 

Pemeliharaan dilakukan mulai umur 35 

sampai 42 hari. Perlakuan yang diberikan 

ke ternak sebagai berikut : P1 = Pakan P, 

P2 = Pakan M, P3 = Pakan C, P4 = pakan 

W. Berikut denah pengacakan unit 

penelitian dilapang sesuai dengan 

perlakuan dan ulangan : 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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 

Protein (%) 

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 

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.  

Retensi Nitrogen 

 Retensi nitrogen adalah selisih 

antara nitrogen yang dikonsumsi dengan 

nitrogen yang ada dalam ekskreta. 

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 RAL 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 

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.   

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 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 

selera makan 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. 

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 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 

Tabel 2 Ambang batas ammonia (NH3) 

pada ekskreta ayam pedaging 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

 Kadar nilai retensi nitrogen, 

efisiensi pakan dan kadar ammonia 

ekskreta ayam pedaging yang rendah 

cenderung menurun dengan kandungan 

protein pakan yang rendah.  

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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