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PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tujuan utama dari pemeliharaan ayam pedaging adalah menghasilkan bobot 

badan yang tinggi dalam waktu yang singkat dengan biaya pemeliharaan yang 

rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan rekayasa pada tatalaksana 

pemeliharaan.  

Kegiatan tatalaksana pemeliharaan termasuk pencahayaan (lighting) dan 

pemanasan (brooding period).  patut mendapatkan perhatian dalam pemeliharaan 

ayam pedaging mengingat tujuan pemeliharaan yaitu memperoleh hasil yang 

cepat tumbuh dan mencapai bobot badan yang optimal, cepat besar, cepat tumbuh 

bulu dan mortalitas rendah. Cahaya dalam hubungannya dengan ternak ayam 

dikelompokkan dalam 3 hal, yakni lama pencahayaan, warna cahaya dan 

intensitas cahaya. Lama pencahayaan berperan selama periode pertumbuhan dan 

selama periode produksi, sedangkan warna cahaya akan memberikan pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap tingkah laku, pertumbuhan dan reproduksi.  

Cahaya dapat berakibat pada rangsangan ternak, dengan adanya cahaya pada 

siang dan malam sangat memungkinkan untuk meningkatkan hasrat ayam untuk 

meningkatkan konsumsi pakan. Pencahayaan diperlukan pada malam hari, karena 

dengan pemberian cahaya pada malam hari akan memberi kesempatan unggas 

untuk makan dan minum. Pemberian cahaya malam hari diharapkan dapat 

menutupi kekurangan konsumsi pakan saat siang hari, disamping itu ayam 

dianggap sebagai longday breeders, mereka bereaksi terhadap penambahan 
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cahaya dengan cara mempercepat perkembangan aktifitas reproduksi dan 

pertumbuhan baik tubuh maupun bulu. 

Ayam termasuk ternak homeothermis yang harus mempertahankan suhu 

badan dalam batas yang sempit apabila diharapkan efisiensi fungsi berlangsung. 

Suhu ideal bagi ayam tipe petelur berkisar 13-26o C, sedangkan untuk ayam 

pedaging suhu ideal sampai 25o C sesuai untuk pertumbuhan maksimal dan setiap 

pertambahan 1o C di atas suhu tersebut maka akan terjadi penurunan bobot badan 

20 gram sampai umur 8 minggu.   

Pada keadaan normal sekitar 1,6 – 3,5 % dari bobot hidup ayam adalah 

berupa lemak. Lemak secara normal disimpan pada tempat yang berbeda-beda 

pada bagian tubuh. Pertambahan bobot badan diikuti dengan kecenderungan 

terbentuknya akumulasi sejumlah besar lemak di rongga abdominal atau yang 

biasa disebut lemak abdominal, selanjutnya ditimbun pada bagian visceral seperti 

diantara alat-alat yang terdapat di rongga thorax dan abdominal dan diantar 

jaringan otot (intermusculair fat) dan di bawah kulit (subcutan fat). Bobot lemak 

abdominal dapat digunakan sebagai  indikator yang lebih baik dalam pencapaian 

bobot badan dan kualitas karkas dari ayam. Kualitas karkas ayam pedaging 

meliputi persentase lemak abdominal dan persentase karkas ayam pedaging  

Menurut Deaton et al, (1985) bahwa lemak abdominal cenderung meningkat 

dengan bertambahnya umur dan bobot tubuh ayam. Lemak abdomen yang 

berlebihan merupakan penghamburan energi karena pada akhirnya lemak tersebut 

dibuang sewaktu pengolahan akibatnya akan menurunkan kualitas karkas, 

sehingga ayam yang memiliki bobot lemak abdominal rendah dapat dikatakan 

baik karena kualitas karkasnya tinggi. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang didapat berdasarkan uraian diatas adalah : 

1. Berapa lama brooding period yang digunakan untuk mendapatkan bobot 

hidup, bobot karkas, dan bobot lemak abdominal yang optimal pada 

pemeliharaan ayam pedaging  

2. Warna cahaya apa yang menghasilkan bobot hidup, bobot karkas, dan bobot 

lemak abdominal yang optimal pada pemeliharaan ayam pedaging. 

 
1.3. Tujuan 
 

Mengetahui lama brooding period dan warna cahaya yang sesuai untuk 

mendapatkan bobot hidup, bobot karkas, dan bobot lemak abdominal ayam 

broiler yang optimal. 

 

1.4. Kegunaan 

Meningkatkan produktivitas ayam pedaging, khususnya dalam 

pertumbuhan (bobot hidup dan karkas yang optimal) dan kualitas daging  

berkaitan dengan pemberian warna cahaya dan brooding period. 

1.5. Kerangka Pikir 

 Pertumbuhan ayam pedaging tergantung pada tatalaksana pemeliharaan 

diantaranya pemberian cahaya dan pemanasan (brooding). Pencahayaan dan 

pemanasan (brooding) patut mendapatkan perhatian dalam pemeliharaan ayam 

pedaging mengingat tujuan pemeliharaan yaitu memperoleh hasil yang cepat 

tumbuh, cepat besar, cepat tumbuh bulu dan mortalitas rendah. 
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Lama pencahayaan berperan selama periode pertumbuhan dan selama 

periode produksi, sedangkan warna cahaya akan memberikan pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap tingkah laku, pertumbuhan dan reproduksi. Pemberian 

cahaya pada siang dan malam hari selama 24 jam akan memberikan kesempatan 

pada ayam untuk mengkonsumsi pakan. 

Warna cahaya dapat memberikan efek yang berbeda-beda pada tingkah laku, 

percepatan pertumbuhan dan reprodukasi karena adanya rangsangan cahaya 

melalui mata yang diteruskan pada sel-sel fotosensitive pada otak.  Yuda (1994) 

mengemukakan bahwa unggas ayam sangat responsive terhadap cahaya yang 

diterimanya dan berperan penting dalam proses pertumbuhan ternak yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap bobot badan. 

  Brooding period (lama pemanasan) perlu perlu mandapat perhatian 

mengingat anak ayam setelah menetas belum bisa beradaptasi terhadap perubahan 

temperatur rendah. Panas dari brooder diperlukan DOC untuk menghangatkan 

tubuhnya karena belum tumbuh bulu. Pada minggu pertama panas yang 

diperlukan oleh DOC adalah sebesar 95 0F. Temperatur ini diturunkan 5 0F setiap 

minggunya hingga sampai minggu ketiga. Ayam pedaging merupakan ternak 

homeotherm sehingga ayam harus mempertahankan temperatur tubuh yang 

normal untuk dapat melakukan fungsi-fungsi tubuhnya dan meningkatkan bobot 

badannya secara normal. Robert, F.A et al.(1974) mengemukakan bahwa semakin 

tinggi temperatur lingkungan disekitarnya maka akan menurunkan konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badannya sehingga kinerja ayam pedaging juga 

akan menurun. 
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Memadu brooding period dan warna cahaya diharapkan dapat 

memberikan data yang kongkrit dan nilai lebih bagi kinerja ayam pedaging yang 

meliputi bobot hidup, bobot karkas, dan bobot lemak abdominal. 

1.6. Hipotesis 

 Lama brooding period dan warna cahaya memberikan perbedaan pengaruh 

terhadap bobot hidup, bobot karkas, dan bobot lemak abdominal ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Pedaging  

 Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina yang masih muda yang 

berumur dibawah 8 minggu ketika dijual dengan bobot tubuh tertentu, mempunyai 

pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan 

daging yang baik dan banyak. (Rasyaf, 2003).  

 Menurut Murtidjo (1987), ayam pedaging adalah ternak ayam yang paling 

ekonomis dibanding ternak lain. Kecepatan produksinya mempunyai kelebihan, 

diantaranya dalam waktu relatif singkat dan cepat daging ayam akan segera 

diperoleh, dipasarkan atau dikonsumsi. Ayam pedaging adalah kelompok ayam 

ras yang dikelola dengan tujuan hanya untuk menghasilkan daging dan tidak 

dimaksudkan untuk dikembangbiakkan lebih lanjut guna menghasilkan keturunan 

yang akan dijual.  

Bila dilihat dari segi kualitas karkas maka ayam broiler adalah ayam jantan 

dan betina yang dipotong sebelum umur 16 minggu dengan daging lunak, tekstur 

halus dan tulang dada lentur. (Wiharto, 2002)   

 

2.2.Brooding period 

Brooding period dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu brooder/ 

penghangat digunakan untuk menghangatkan anak ayam dalam satu periode 

pemeliharaan ayam pedaging. Arifien.M (2002) menyatakan bahwa brooding 

period atau masa brooding adalah masa dua minggu pertama pemeliharaan yang 

perlu diperhatikan.  
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 Brooding period pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada 

pemeliharaan ayam broiler tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Brooding period  pada empat minggu pertama pemeliharaan broiler  

Brooding period suhu Kelembaban 

Minggu Pertama 

(empat hari pertama) 
32,2-35 oC 70% 

(tidak melebihi 80%) 

Minggu Kedua 29,4- 26,7 oC 70% 

Minggu Ketiga 26,7 – 21,2 oC 70% 

Minggu ke 4  18,3 oC 50 – 80% 

Sumber : Oluyemi. J.A., F.A. Robert. 1974 

Brooder atau induk buatan adalah suatu alat pemanas yang berfungsi 

untuk menghangatkan anak ayam yang baru menetas. Anak ayam yang baru 

menetas belum berbulu. Anak ayam tersebut  belum bisa menahan dingin dari luar 

sehingga panas dari dalam tubuhnya terus saja keluar. Bila kondisi ini dibiarkan 

terus-menerus maka anak ayam dapat mati kedinginan. Itulah sebabnya anak 

ayam perlu diberi alat penghangat (brooder). Brooder sendiri sumber panasnya 

dapat digunakan dari minyak gas, lampu pijar, air panas, ataupun kawat 

nikelin.(Rasyaf, 2003).   

Laughlin (1995)  menyatakan bahwa  tatalaksana brooding merupakan 

kunci terpenting dalam pemeliharaan ayam pedaging, tatalaksana brooding ini 

sendiri terdiri dari   pengaturan suhu brooding yang ideal, ventilasi kandang yang 

baik, dan pelebaran area brooding yang tepat. Tatalaksana brooding dibagi 3 yaitu 

Warm Air Brooding, Direct Radian Heat, dan Restriction of Brooding Area. 
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1. Warm Air Brooding merupakan sistem yang meliputi penggunaan 

pemanas ruangan, biasanya menggunakan gas atau oli. Suhu ruang 

memerlukan 29°-31°C, berkurang 2°C setiap minggu sampai suhu 

kandang mencapai 18°-21°C pada hari ke-35. Sistem ini bisa 

mengakibatkan ayam kehausan sehingga tempat minum extra harus selalu 

tersedia. Distribusi panas sangat diperlukan pada sistem ini dan 

mempengaruhi suhu yang dibutuhkan. 

2. Direct Radian Heat, merupakan sistem yang menggunakan cara lama 

tanpa pemanasan sekeliling tapi langsung pada ayam dengan mengabaikan 

pencahayaan yang lain. Suhu untuk system brooding ini mencapai 32°-

33°C dan apabila brooder dimatikan suhunya dibawah 29°C. Indikator 

untuk system brooding ini adalah tingkah laku dari ternak ayam tersebut 

yaitu bila ayam berkumpul pada satu tempat dan bersuara ramai maka 

suhue brooder terlalu dingin sedang bila ayam menjauhi brooder berarti 

brooder terlalu panas. 

3. Restriction of Brooding Area, merupakan sistem pembatasan area 

pemanasan. Suhu dibawah brooder adalah 32-33 °C (90-92°F) dan di 

sekitar brooder mencapai 27°C dengan suhu lingkungan sekitar 

27°C(75°F) 

 

2.3. Warna Cahaya 

 Ayam pedaging merespon terhadap penambahan cahaya dengan cara 

mempercepat perkembangan aktivitas reproduksi. Cahaya yang menimbulkan 

reaksi pada hypothalamus menyebabkan sekresi suatu zat yang mencapai glandula 
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pituitaria lewat system porta dan menstimulir glandula tersebut untuk 

menghasilkan atau mengeluarkan hormon gonadotropic complex. Cahaya 

memainkan peranan penting dalam menentukan siklus birahi ternak. Pemberian 

lama pencahayaan tergantung dari umur ayam, pada umur 1 – 2 hari pemberian 

cahaya dilakukan selama 20 – 23 jam per hari dan akan berkurang lamanya dari 

18 – 20 jam per hari hingga mencapai masa potong (Anonymous,2000) 

Pemberian warna cahaya dalam kandang mempunyai implikasi pada 

kehidupan ternak di dalamnya. Perubahan tingkah laku terrnak menunjukkan 

perbedaan dengan warna cahaya yang berbeda seperti warna cahaya biru dapat 

memberikan ketenangan ternak dan sifat agresif menyerang berkurang, warna 

cahaya merah akan mengurangi kebiasaan kanibal, warna hijau menampilkan 

suasana teduh dan gelap menyebabkan ternak malas beraktivitas seperti makan, 

minum dan berpindah tempat, sedangkan warna kuning dapat meningkatkan 

aktivitas ternak dalam kandang (Anonymous,2000) 

 Pada tatalaksana pemeliharaan pedaging, pemberian cahaya dengan warna 

yang berbeda mempunyai pengaruh yang baik yaitu dapat membantu 

meningkatkan performa produksi unggas sampai masa pemasaran (Murtidjo, 

1987). Pengaturan penambahan cahaya pada malam hari sangat menunjang 

tatalaksana, karena akan memberi kesempatan makan dan minum sehingga 

kesempatan untuk mengkonsumsi pakan akan semakin banyak dan pada akhirnya 

pertumbuhannya pun juga akan meningkat.  Ensminger (1980) menyatakan 

cahaya dapat meningkatkan konsumsi pakan sehingga meningkatkan 

pertumbuhan. 
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2.4. Bobot Hidup 

 Bobot hidup ayam sangat mempengaruhi besarnya bagian-bagian tubuh 

seperti karkas, organ visceral, lemak abdominal, bulu, dan darah (Say, 1987). 

(Subroto dan Astuti, 1993) menyatakan bahwa bobot hidup adalah hasil 

penimbangan terhadap ayam tanpa dipuasakan terlebih dahulu.  

Bobot badan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ternak yang 

dipelihara.  Pertumbuhan bobot badan mencakup pertambahan dalam bentuk 

jaringan pembangunan seperti urat, daging, tulang, otak, dan semua jaringan serta 

alat-alat tubuh.(Anggorodi, 1985). Secara genetik ayam jantan mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat dari ayam betina (North, 1984). 

Bobot badan broiler pada akhir pemeliharaan sangat ditentukan oleh 

pertambahan bobot badan dari ternak tersebut. Pertambahan bobot badan 

merupakan selisih antara bobot akhir dengan bobot awal (Rasyaf, 1986), 

sedangkan Jull (1978) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain sifat genetik, jenis kelamin, konsumsi pakan, 

tatalaksana pemeliharaan dan kesehatan. Jadi secara tidak langsung bobot hidup 

sangat dipengaruhi oleh galur, tipe ayam, jenis kelamin, pakan, cara pemeliharaan, 

penyakit, dan pemeliharaan (North, 1984). Pertumbuhan yang cepat pada ayam 

pedaging dicapai pada umur 4-7 minggu dan setelah itu pertumbuhan lambat, 

seperti yang tertera pada tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata Bobot Badan Ayam Pedaging Mingguan. 

Bobot badan akhir (gram/ekor) Umur 
(minggu) Jantan Betina 

1 152 144 

2 376 344 

3 686 617 

4 1085 965 

5 1576 1344 

6 2088 1741 

7 2590 2134 

8 3077 2506 

     Sumber: NRC (1994) 

 

2.5. Karkas 

 Wiharto (1999) mengemukakan bahwa karkas adalah tubuh ayam yang 

telah dipotong dikurangi darah, bulu, kepala, cakar dan jerohan (kecuali giblet, 

jantung dan empedal). Indarto (1990) menyatakan bahwa karkas adalah bagian 

tubuh ayam/unggas tanpa bulu,darah, kepala, leher, kaki, dan jerohan (visceral).  

Persentase karkas adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot 

hidup dikalikan 100 %. Perbandingan bobot karkas terhadap bobot hidup sering 

digunakan sebagai ukuran produksi daging dalam bidang peternakan dan produksi 

karkas semakin meningkat dengan meningkatnya bobot karkas (Mitchell, 1980). 

Wiharto (1999) menerangkan bahwa bobot karkas ayam kurang lebih 66% - 71% 

dari bobot hidup. Namun semakin tinggi bobot hidup semakin tinggi pula bobot 

karkas. 
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Wahju (1997) menambahkan bahwa bobot hidup sangat mempengaruhi 

besarnya bagian tubuh seperti karkas, alat visceral, bulu dan darah, disamping 

perbedaan ukuran tubuh dan derajat perlemakan. Faktor genetik dan lingkungan 

mempengaruhi laju pertumbuhan dan komposisi tubuh yang meliputi distribusi 

berat dan komposisi kimia komponen karkas.   

2.6. Lemak Abdominal 

Bobot lemak abdominal adalah indikator yang lebih baik dari pada lemak 

sub cutan untuk memperkirakan lemak total dan persentase lemak karkas (Wahju, 

1997). Summers (1984), menyatakan bahwa dalam keadaan normal bobot lemak 

abdominal berkisar antara 1,6-3,5 % dari bobot hidup 

Jenis dan bentuk asam lemak yang terkandung dalam lemak ransum akan 

berpengaruh terhadap asam lemak yang terdapat dalam daging ayam dan 

timbunan lemak abdomen (Anggorodi, 1995). Wahju (1997) menyatakan bahwa 

ayam akan menimbun lemak pada bagian abdominal dan subcutan, apabila ia 

tidak mampu mengadaptasikan dirinya terhadap tingkat energi pakan yang tinggi. 

Lemak tercipta di dalam tubuh ayam apabila energi yang diperoleh dari 

pakan yang dikonsumsi tersebut berlebih sehingga kelebihan energi tersebut 

didepositkan dalam bentuk lemak abdominal. Anggorodi, (1985) menyatakan 

bahwa penimbunan lemak dapat terjadi karena kelebihan energi setelah digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk produksi.  

Deposisi lemak dalam jumlah yang cukup dalam pemasaran ayam broiler 

sangat dibutuhkan untuk memberikan penampilan karkas yang memuaskan tetapi 

apabila jumlahnya berlebihan akan berakibat kerusakan pada kualitas karkas 

tersebut  
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 Kualitas karkas ayam pedaging meliputi persentase lemak abdominal dan 

prosentase karkas ayam pedaging. Menurut Deaton et al, (1985) bahwa lemak 

abdominal cenderung meningkat dengan bertambahnya umur dan bobot badan 

ayam. Lemak abdomen yang berlebih merupakan penghamburan energi karena 

pada akhirnya lemak tersebut dibuang sewaktu pengolahan, akibatnya akan 

menurunkan kualitas karkas. Bijanti (2005) menyatakan bahwa ayam memiliki 

bobot badan yang tinggi tanpa diikuti oleh timbunan lemak abdominal yang 

berlebihan, sehingga dapat diartikan bahwa ayam yang memiliki kualitas karkas 

yang baik adalah yang memiliki bobot lemak abdominal rendah. 
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                  BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai 15 September 

2006 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Desa 

Sumbersekar, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.. 

3.2. Materi Penelitian 

a.   Materi yang digunakan adalah 72 ekor DOC (day old chick) strain Lohmann  

Broiler Platinum, varietas produksi PT. Multi Breeder Adirama Indonesia 

dengan rataan bobot badan awal 41,25 ± 1.95 gram dan koefisien keragaman 

(KK) sebesar 4.72%. (lampiran 1.) 

b.   Pakan yang digunakan adalah pakan komersial BR-1. 

c.  Kandang menggunakan alas sekam (litter system) terbuat dari bambu dengan 

bagian samping dilapisi karton putih. Kandang terbagi menjadi 36 unit dengan 

ukuran tiap unit 50x50x60 cm, dan diisi 2 ekor ayam. Tiap unit dilengkapi 

dengan wadah pakan, minum dan wadah pakan tercecer.  

d.  Sumber pemanas menggunakan bohlam lampu 40 watt yang dibungkus dengan 

aluminium foil, hal ini dimaksudkan supaya panas yang dihasilkan optimal 

dan cahaya dari bohlam tersebut tidak mempengaruhi perlakuan pencahayaan.  

e.  Pencahayaan menggunakan lampu 5 watt dengan warna netral, kuning, hijau 

dan merah.  
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Perlengkapan kandang lain yang digunakan adalah thermometer, 

hygrometer, jam dinding, dan timbangan digital kapasitas maksimal 5kg dengan 

ketelitian 1/1000 kg untuk menimbang bobot badan ayam. 

3.3. Metode penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan percobaan tersarang (nested design), 

dengan 3 perlakuan lama brooding period (L) dan 4 kondisi warna cahaya (W) 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dimana perlakuan brooding period (L)   

tersarang pada warna cahaya (W). Setiap unit percobaan diulang sebanyak 3 kali. 

Brooding period (L) terdiri dari : 

L1 = brooding period selama 2 minggu 

L2 = brooding period selama 3 minggu 

L3 = brooding period selama 4 minggu 

Warna cahaya (W) terdiri dari : 

W1 = warna cahaya netral 

W2 = warna cahaya kuning 

W3 = warna cahaya merah 

W4 = warna cahaya hijau 

 Sehingga perlakuan menjadi : 

W1-L1 = brooding period selama 2 minggu tersarang pada warna cahaya netral 

W1-L2 = brooding period selama 3 minggu tersarang pada warna cahaya netral 

W1-L3 = brooding period selama 4 minggu tersarang pada warna cahaya netral 

W2-L1 = brooding period selama 2 minggu tersarang pada warna cahaya kuning 

W2-L2 = brooding period selama 3 minggu tersarang pada warna cahaya kuning 

W2-L3 = brooding period selama 4 minggu tersarang pada warna cahaya kuning 
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W3-L1 = brooding period selama 2 minggu tersarang pada warna cahaya merah 

W3-L2 = brooding period selama 3 minggu tersarang pada warna cahaya merah 

W3-L3 = brooding period selama 4 minggu tersarang pada warna cahaya merah 

W4-L1 = brooding period selama 2 minggu tersarang pada warna cahaya hijau 

W4-L2 = brooding period selama 3 minggu tersarang pada warna cahaya hijau 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Tahap Persiapan (pra penelitian) 

a) Mempersiapkan kandang dan perlengkapannya. 

b) Mengadakan fumigasi dan sanitasi kandang 

c) Memberikan kode pada masing-masing unit percobaan 

d) Pengaturan brooder dalam petak kandang,  

• Brooder menggunakan bohlam lampu 40 watt yang dibungkus dengan 

aluminium foil, hal ini dimaksudkan supaya panas yang dihasilkan 

optimal dan cahaya dari bohlam tersebut tidak mempengaruhi 

perlakuan pencahayaan 

• Satu brooder digunakan untuk dua petak kandang, hal ini dimaksudkan 

supaya  panas yang dihasilkan oleh brooder tidak berlebihan karena 

apabila brooder dipasang pada masing-masing petak maka suhu dalam 

kandang akan melebihi suhu ideal (± 32o C). 

3.4.2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memasukkan ayam kedalam unit percobaan yang telah dipersiapkan 

secara acak dengan masing-masing petak kandang diisi 2 ekor ayam 
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b. Penimbangan bobot badan awal ayam per ekor untuk mengetahui koefisien 

keragaman 

c. Pemberian pakan setiap hari  

d. Pengaturan lampu dan lama brooding period 

e. Pada umur 5 minggu diambil sampel 1 ekor setiap unit percobaan untuk 

ditimbang bobot hidupnya kemudian dipotong 

f. Menimbang bobot karkas, yaitu bagian tubuh unggas yang sudah 

dikurangi dengan darah, bulu, kepala, leher, kaki, jerohan atau visceral 

g. Menimbang bobot lemak abdominal., yaitu bobot lemak yang berada di 

daerah abdomen mulai ujung tulang dada sampai kloaka.  

 

3.5. Variabel pengamatan 

Variabel tergantung yang diamati dalam penelitian ini adalah bobot hidup, 

bobot karkas, dan bobot lemak abdominal 

1. Bobot Hidup dihitung dengan menimbang bobot ayam sesaat sebelum 

ayam disembelih 

2. Bobot karkas dapat diketahui setelah menimbang tubuh ayam yang telah 

dipotong dikurangi darah, bulu, kepala, leher, kaki, dan jerohan 

3. Bobot lemak abdominal dapat diketahui dengan menimbang lemak yang 

terdapat diantara bagian rongga perut dan di daerah kloaka 

Variabel bebas yang diamati dalam penelitian adalah warna cahaya dan 

brooding period, sedangkan variable moderator yang diamati adalah konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan. 
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3.6. Analisis Data. 

 Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan sidik 

ragam sesuai metode percobaan tersarang (nested design) dengan Rancangan 

Acak Lengkap. Analisis data menggunakan percobaan tersarang (nested design 

dikarenakan pada perlakuan (W) yaitu warna cahaya tidak membentuk suatu level 

dimana apabila satu perlakuan atau lebih tidak membentuk suatu level maka harus 

menggunakan percobaan tersarang. Model matematika dari percobaan ini adalah 

sebagai berikut : 

Y = µ + αi + α (β) j + єij

Keterangan : 

µ  : nilai tengah umum 

αi  : pengaruh perlakuan warna cahaya ke-i 

β  : pengaruh perlakuan brooding period ke-j  

єij : kesalahan (galat)percobaan pada perlakuan 

Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01), maka untuk mengetahui perlakuan yang 

berbeda dilakukan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

3.7. Batasan Istilah 

1. Brooding period adalah periode atau lama penggunaan pemanas 

(brooder) selama pemeliharaan (Wiharto, 2003) 

2. Warna cahaya adalah spektrum warna yang dihasilkan oleh cahaya 

lampu (Anonymous, 2000) 
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3. Bobot hidup yaitu bobot badan ternak sebelum dipotong dan masih 

dalam keadaan hidup (Soeparno, 1992). 

4. Lemak abdominal adalah lemak yang terdapat pada bagian rongga perut 

dan di daerah kloaka. (Siregar. Z, 2004). 

5. Karkas adalah tubuh ayam yang telah dipotong dikurangi darah, bulu, 

kepala, leher, kaki, dan jerohan (kecuali giblet, jantung dan empedal) 

(Wiharto, 1999) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh perlakuan terhadap Bobot Hidup 

 Hasil analisis dari data bobot hidup menunjukkan bahwa perlakuan 

pemberian warna cahaya (W) pada ayam pedaging memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot hidup, sedangkan perlakuan brooding 

period yang tersarang pada warna cahaya (W-L) tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) pada bobot hidup. Rataan bobot hidup per ekor 

tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan bobot hidup per ekor pada perlakuan brooding period yang 
tersarang pada warna cahaya selama penelitian. 

Bobot hidup (gram/ekor)  
perlakuan 

Rataan (W-L) notasi Rataan (W) notasi

L1
1925,00  ± 113,21 a 

L2
1813,00 ± 45,92 a 

 
W1

L3
1772 ± 217,92 a 

 1836,67  +  83,13 AB 

 
L1

2042,67 ±  65,68 a 

L2
1877,67 ± 121,78 a 

 
W2

L3
1828,33 ± 79,29 a 

1916,22  +  93,53 B 

 
L1

1760  ± 85,75 a 

L2
1716,67 ± 59,34 a 

 
W3

L3
1679,33 ± 104,31 a 

1809,78  +  89,02 A 

 
L1

1842,33  ± 73,04 a 

L2
1837,67 ± 168,43 a 

 
W4

L3
1749,33 ± 39,11 a 

1718,67  + 125,69 A 

huruf yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan  pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01), huruf kecil menunjukkan notasi untuk (W-L) sedangkan huruf besar untuk (W)   

 28



Warna cahaya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ayam 

pedaging, dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa bobot hidup per ekor pada 

perlakuan warna cahaya kuning (W2) tertinggi yaitu 1916,22 ± 93,53 gram/ekor, 

walaupun tidak berbeda nyata dengan perlakuan warna netral (W1). Rataan bobot 

hidup pada perlakuan warna merah (W3) dan  perlakuan warna hijau (W4) tidak 

memberikan pengaruh karena rataan bobot hidupnya tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan warna kuning (W2). 

Pemberian warna cahaya kuning (W2) secara tidak langsung akan 

menimbulkan nafsu makan sehingga akan meningkatkan konsumsi pakan pada 

broiler. Wibowo(2003) menyatakan bahwa jenis lampu dop dengan warna kuning 

lebih menghasilkan penerangan yang dapat merangsang ayam untuk 

mengkonsumsi pakan yang lebih banyak. Perlakuan warna cahaya kuning (W2) 

memiliki rataan konsumsi pakan yang paling tinggi (3090,33±125,58 gram/ekor) 

sedangkan warna cahaya lain cenderung memiliki konsumsi pakan yang lebih 

rendah yaitu warna cahaya netral (W1)2940,31±112,53 gram/ekor, warna cahaya 

merah (W3) 2870,50±129,99 gram/ekor, dan warna cahaya hijau (W4) 

2821,44±72,51 gram/ekor. Ensminger dan Olentine (1978) menyatakan bahwa 

penambahan cahaya yang cukup bagi unggas dapat dipakai untuk aktivitas gerak, 

makan dan minum, sehingga dengan adanya cahaya khususnya warna kuning 

yang diberikan secara terus-menerus maka konsumsi pakan dari ayam itu sendiri 

juga akan meningkat, apabila konsumsi pakan meningkat maka berakibat kegiatan 

metabolisme dalam tubuh ayam meningkat sehingga penyerapan zat-zat makanan 

yang berguna sebagai komponen pembentukan sel-sel jaringan menjadi lebih 

tinggi. 
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 Peningkatan metabolisme sel dalam tubuh berakibat semakin 

meningkatnya pertumbuhan yang diikuti oleh meningkatnya pertambahan bobot 

badan (Anggorodi, 1985). Shalev (1995) juga menyatakan bahwa pakan berfungsi 

untuk pertumbuhan, perkembangan badan seperti organ, jaringan dan untuk 

produksi daging. Konsumsi pakan yang tinggi akan menyebabkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi dan pada akhirnya akan mengakibatkan bobot hidup 

broiler pada perlakuan warna cahaya kuning (W2) menjadi tinggi pula.  

Bobot hidup pada perlakuan warna merah (W3) dan  perlakuan warna hijau 

(W4) memiliki rataan yang lebih rendah dari perlakuan warna kuning (W2) dan  

perlakuan warna netral (W1) dikarenakan semakin gelap cahaya yang diterima 

oleh ayam maka aktivitas gerak yang dilakukan oleh ayam akan semakin 

berkurang. Ensminger dan Olentine (1978) menyatakan  bahwa penambahan 

cahaya yang cukup bagi unggas dapat dipakai untuk aktivitas gerak, makan dan 

minum. Warna cahaya hijau dan  merah memberikan cahaya yang lebih gelap 

daripada warna cahaya kuning dan netral sehingga konsumsi pakan akan menurun 

dan bobot hidupnya akan lebih rendah daripada warna cahaya kuning ataupun 

netral.  

Secara statistik lama brooding period yang tersarang pada warna cahaya 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). Pada semua 

perlakuan warna cahaya, baik warna cahaya kuning, netral, merah ataupun hijau, 

brooding period tidak mempengaruhi ayam dalam mengkonsumsi pakan dan 

bobot hidupnya selama batas-batas suhu kandang masih dalam batas ideal. Pada 

penelitian ini setelah ayam umur 2 minggu kebutuhan panas untuk tubuhnya telah 

terpenuhi karena temperatur dalam petak kandang mencapai 70-80o F. Suhu 
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kandang pada minggu kedua hingga minggu ketiga mencapai 800 F dan bulu ayam 

mulai tumbuh lengkap kecuali bagian abdomen. Pertumbuhan bulu pada anak 

ayam terjadi pada umur 8 hingga 14 hari, terutama pada bagian ekor dan sayap 

(Funk and Irwin, 1955). Umumnya brooder bagi ayam broiler digunakan sampai 

umur 4 minggu. tergantung suhu lingkungan dan kecepatan tumbuh bulu. Card 

(1961) menyatakan bahwa pada batas suhu ideal dalam kandang 550  – 750 F 

ternak unggas akan mampu mengkonsumsi pakan dan tumbuh secara optimal, 

kurang dari suhu ideal sulit beradaptasi dan di atas suhu ideal akan terjadi 

penurunan bobot badan  

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada semua perlakuan warna cahaya 

yaitu kuning(W2), netral (W4), merah(W3), atau hijau(W4), perlakuan brooding 

period tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata pada bobot hidup. Pada 

perlakuan cahaya apapun, brooding period selama 2 minggu(L1) cenderung 

memiliki rataan bobot hidup yang tinggi bila dibandingkan dengan brooding 

period selama 3 minggu (L2) dan 4 minggu (L3), semakin lama perlakuan 

brooding period dan semakin tinggi temperatur kandang terdapat kecenderungan 

semakin rendah bobot hidup yang dihasilkan, sebab untuk mengurangi panas 

tubuh yang berlebihan tersebut dilakukan dengan cara mengurangi aktivitas 

makan dan meningkatkan konsumsi air minum sehingga berakibat bobot hidupnya 

akan cenderung menurun. Bobot hidup ayam yang menurun disebabkan konsumsi 

pakan menurun karena peningkatan temperatur tubuh dan peningkatan 

metabolisme tubuh (Decupeypere, Buyse, Michele, and Hermans, 1992).  
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4. 2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Karkas 

 Hasil analisis dari data bobot karkas menunjukkan bahwa warna 

cahaya (W) memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot 

karkas. Sedangkan brooding period (L) memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05). Rataan bobot karkas per ekor selama penelitian tertera pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan bobot karkas per ekor pada masing-masing brooding period 
yang tersarang pada warna cahaya selama penelitian 

Bobot karkas (gram/ekor) 
Perlakuan 

Rataan (W-L) notasi Rataan (W) notasi 

L1
1340,00 ± 76,18 a 

L2 1305,33 ± 26,63 a 

 
W1

L3 1178,67 ± 148,12 a 
1274,67 ± 89.64 AB 

  

L1 1509,67 ± 40,22 a 

L2 1355,00 ± 139,77 a 

 
W2

L3 1327,67 ± 81,05 a 
1397,44 ± 87,01 B 

  

L1 1185,33 ± 43,11 a 

L2 1174,67 ± 63,31 a 

 
W3

L3 1170,00 ± 98,15 a 
1176,67 ± 92,04 A 

  

L1 1259,33 ± 53,69 a 

L2 1247,00 ± 43 a 

 
W4

L3 1214,00 ± 179,42 a 
1240,11 ± 68,19 AB 

Keterangan : huruf yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), huruf 
kecil menunjukkan notasi untuk (W-L) sedangkan huruf besar untuk (W)   

 
Bobot karkas beratnya sekitar 66-71% dari bobot hidupnya, jadi semakin 

tinggi bobot hidup ayam maka akan semakin tinggi pula bobot karkasnya. 
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Mitchell (1980) menyatakan bahwa produksi karkas semakin meningkat dengan 

meningkatnya bobot hidup. Wahju (1997) menambahkan bahwa bobot hidup 

sangat mempengaruhi besarnya bagian tubuh seperti karkas, alat visceral, bulu 

dan darah, disamping perbedaan ukuran tubuh dan derajat perlemakan.  

Bobot karkas pada perlakuan penambahan warna kuning(W2) cenderung 

tertinggi yaitu 1397,44 ± 87,01 gram/ekor. Rataan bobot karkas pada perlakuan 

warna merah (W3) dan  perlakuan warna hijau (W4) tidak memberikan pengaruh 

terhadap bobot karkas karena rataan bobot karkasnya tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan warna netral (W1) namun berbeda nyata dengan perlakuan warna 

kuning (W2). Pencahayaan warna kuning (W2) dapat meningkatkan aktivitas 

ternak baik aktivitas gerak maupun aktivitas makan, sehingga konsumsi pada 

ayam akan meningkat sehingga menghasilkan bobot hidup yang tinggi. Apabila 

bobot hidup semakin tinggi maka bobot karkas akan semakin tinggi pula, sesuai 

dengan pendapat Fatimah dan Neswita(1984) yang menyatakan bobot karkas pada 

ayam pedaging sangat erat hubungannya dengan bobot hidup, dimana semakin 

bertambahnya bobot hidup maka bobot karkas akan meningkat pula 

Secara statistik lama brooding period yang tersarang pada warna cahaya 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap bobot karkas. Pada 

semua perlakuan warna cahaya yaitu kuning(W2), netral (W4), merah(W3), atau 

hijau(W4), perlakuan brooding period tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata pada bobot karkas ayam. Perlakuan brooding period selama 2 

minggu(L1) cenderung memiliki rataan bobot karkas yang paling tinggi 

dibandingkan brooding period selama 3 minggu(L2) dan 4 minggu(L3). Semakin 

lama perlakuan brooding period dan semakin tinggi temperatur terdapat 
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kecenderungan semakin rendah bobot hidup yang dihasilkan, sebab energi yang 

diperoleh ayam dari pakan yang dikonsumsi digunakan untuk menurunkan suhu 

tubuhnya yang panas. (Decupeypere, Buyse, Michele, and Hermans, 1992) 

menyatakan bahwa bobot hidup ayam yang menurun disebabkan konsumsi pakan 

menurun karena peningkatan temperatur tubuh dan peningkatan metabolisme 

tubuh. Brooding period tidak berpengaruh terhadap bobot karkas, namun 

demikian semakin lama perlakuan brooding period dan semakin tinggi temperatur 

terdapat kecenderungan semakin rendah bobot hidup dan bobot karkas yang 

dihasilkan. Jull (1979) mengemukakan bahwa bobot badan yang tinggi akan 

menghasilkan bobot karkas yang tinggi pula dan sebaliknya. 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Lemak Abdominal  

 
Hasil analisis dari data bobot lemak abdominal menunjukkan bahwa 

brooding period (L) yang tersarang pada warna cahaya (W) memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot lemak abdominal.  

Brooding period yang tersarang pada warna cahaya memberikan 

perbedaan pengaruh yang  nyata terhadap bobot lemak abdominal pada semua 

perlakuan warna cahaya baik kuning(W2), netral(W4), merah(W3), atau hijau(W4). 

Pada perlakuan warna cahaya apapun, perlakuan brooding period selama 2 

minggu cenderung memiliki rataan bobot lemak abdominal tertinggi sedangkan 

pada perlakuan brooding period selama 4 minggu cenderung memiliki rataan 

bobot lemak abdominal yang paling rendah. Lemak tercipta di dalam tubuh ayam 

apabila energi yang diperoleh dari pakan yang dikonsumsi tersebut berlebih 

sehingga kelebihan energi tersebut didepositkan dalam bentuk lemak abdominal. 
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Anggorodi, (1985) menyatakan bahwa penimbunan lemak dapat terjadi karena 

kelebihan energi setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk 

produksi. dan penimbunan lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem 

kandang, umur, dan jenis kelamin. Rataan bobot lemak abdominal pada masing-

masing perlakuan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan bobot lemak abdominal per ekor pada perlakuan brooding 
period yang tersarang pada warna cahaya selama penelitian 

Bobot lemak abdominal (gram/ekor)  
perlakuan 

Rataan (W-L) notasi Rataan (W) notasi

L1
40,33  ± 4,16 b 

L2
24,33 ± 2,08 a 

 
W1

L3
23,67 ± 3,51 a 

 29,44 + 3,25 A 

 
L1

35,67 ±  5,69 b 

L2
24,67 ± 3,51 a 

 
W2

L3
20,33 ± 2,08 a 

26,89 + 3,76 A 

 
L1 39,67  ± 4,04 b 

L2
35,00 ± 4,35 ab 

 
W3

L3
28,67 ± 2,08 a 

34,44 + 3,49 B 

 
L1

38,33  ± 8,50 b 
L2 26,00 ± 4,35 a 

 
W4

L3 25,33 ± 2,08 a 
29,89 + 4,98 AB 

Keterangan: huruf yang berbeda pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan 
menunjukkan perbedaan  pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), huruf 
kecil menunjukkan notasi untuk (W-L) sedangkan huruf besar untuk (W)   

 

Pada Tabel 5, perlakuan brooding period selama 4 minggu(L3) jumlah 

bobot lemak abdominalnya paling rendah dibandingkan dengan brooding period 

selama 3 minggu(L2) dan brooding period selama 2 minggu(L1). Ayam apabila 

telalu lama berada dalam lingkungan yang terlalu panas maka energi yang 
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diperoleh dari pakan yang dikonsumsi tidak digunakan untuk kebutuhan hidup 

pokok dan pertumbuhan bobot badan melainkan digunakan untuk 

menyeimbangkan temperatur tubuh dengan kondisi temperatur lingkungan 

sekitarnya yang menyebabkan  pendepositan energi untuk menjadi lemak menjadi 

berkurang sehingga bobot lemak abdominal menjadi sedikit. Ditambahkan pula 

oleh Van Kampen,(1982) bahwa ayam bila terlalu lama dalam keadaan panas 

maka akan menyebabkan menurunnya konsumsi dan pemanfaatan energi yang 

berasal dari pakan. Semakin tinggi temperatur dalam kandang maka akan semakin 

rendah bobot lemak abdominal yang dihasilkan oleh ayam broiler.  

Secara statistik perlakuan warna cahaya memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata terhadap bobot lemak abdominal. Bobot lemak abdominal yang 

tertinggi adalah pada perlakuan penambahan warna merah (W3) kemudian 

terendah adalah pada perlakuan pencahayaan warna kuning (W2), Bobot lemak 

abdominal pada perlakuan cahaya warna kuning (W2) paling rendah dikarenakan 

pada penambahan cahaya warna kuning ayam mendapatkan cahaya yang terang 

secara terus-menerus sehingga menyebabkan aktivitas gerak ayam akan 

meningkat. Ensminger dan Olentine (1978) menambahkan bahwa penambahan 

cahaya yang cukup bagi unggas dapat dipakai untuk aktivitas gerak, makan dan 

minum, sehingga energi yang didapat dari konsumsi pakan  tidak sampai berlebih 

dan tidak didepositkan menjadi lemak abdominal. Semakin gelap cahaya yang 

diterima oleh ayam maka aktivitas gerak yang dilakukan oleh ayam akan semakin 

berkurang sehingga jumlah lemak abdominalnya akan semakin banyak. Perlakuan 

warna cahaya kuning (W2) memiliki pengaruh terhadap konsumsi pakan dan 

aktivitas gerak pada broiler, dengan konsumsi pakan yang tinggi mengakibatkan 
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bobot hidup dan bobot karkas yang tinggi tetapi dengan aktivitas gerak yang 

meningkat menyebabkan lemak abdominalnya akan menurun. Bijanti (2005) 

menyatakan bahwa ayam dengan kualitas karkas yang baik adalah ayam yang 

memiliki berat badan yang tinggi tanpa diikuti oleh timbunan lemak abdominal 

yang berlebihan 

Ayam pedaging yang mengkonsumsi energi berlebih cenderung 

meningkatkan deposisi lemak didalam tubuhnya. March, dkk (1982) dikutip oleh 

Azis (2005). Deposisi lemak dengan  jumlah yang cukup dalam pemasaran ayam 

pedaging sangat dibutuhkan untuk memberikan penampilan karkas yang 

memuaskan tetapi apabila jumlahnya berlebihan akan berakibat kerusakan pada 

kualitas karkas tersebut. Lemak abdominal yang berlebih merupakan 

penghamburan energi karena pada akhirnya lemak tersebut dibuang sewaktu 

pengolahan akibatnya akan menurunkan kualitas karkas.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

- Warna cahaya memberikan pengaruh yang nyata pada bobot hidup, bobot 

karkas, dan bobot lemak abdominal. Brooding period memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap bobot lemak abdominal. 

- Bobot hidup dan bobot karkas tertinggi dicapai pada perlakuan warna 

kuning(W2) yaitu (1916,22±93,53 g/ekor) dan (1397,44±87,01 g/ekor). 

Perlakuan brooding period 2 minggu (L1) yang tersarang pada semua 

perlakuan warna cahaya cenderung memiliki rataan bobot hidup dan bobot 

karkas yang tinggi. 

- Bobot lemak abdominal tertinggi dicapai pada perlakuan pemberian warna 

cahaya merah (W3) (34.44±3,49 g/ekor) dan terendah pada warna cahaya 

kuning (W1) (26,89±3,76 g/ekor). Perlakuan brooding period pada semua 

perlakuan warna cahaya sangat memberikan pengaruh yang nyata, rataan 

terendah diperoleh pada perlakuan brooding period 4 minggu tersarang 

pada warna cahaya kuning  (W2-L3) yaitu (20,33±2,08 g/ekor).  

5.2. Saran 

Disarankan menggunakan perlakuan warna cahaya kuning dengan 

brooding period 2 minggu untuk mendapatkan hasil bobot hidup, bobot karkas, 

dan bobot lemak abdominal yang optimal. 
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Lampiran 1.  Data bobot badan, Standart deviasi dan Koefisien Keragaman 
DOC 

 
Data bobot badan DOC 
 

no Bobot awal 
(X) (X-x) (X-x)2

1 41 -0.25 0.0625 

2 44 2.75 7.5625 

3 38 -3.25 10.5625 

4 44 2.75 7.5625 

5 42 0.75 0.5625 

6 40 -1.25 1.5625 

7 42 0.75 0.5625 

8 44 2.75 7.5625 

9 43 1.75 3.0625 

10 45 3.75 14.0625 

11 43 1.75 3.0625 

12 44 2.75 7.5625 

13 40 -1.25 1.5625 

14 42 0.75 0.5625 

15 40 -1.25 1.5625 

16 42 0.75 0.5625 

17 41 -0.25 0.0625 

18 39 -2.25 5.0625 

19 42 0.75 0.5625 

20 42 0.75 0.5625 

21 42 0.75 0.5625 

22 43 1.75 3.0625 

23 43 1.75 3.0625 

24 44 2.75 7.5625 
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Lanjutan lampiran 1.

no Bobot awal 
(X) (X-x) (X-x)2

25 44 2.75 7.5625 

26 43 1.75 3.0625 

27 41 -0.25 0.0625 

28 40 -1.25 1.5625 

29 43 1.75 3.0625 

30 41 -0.25 0.0625 

31 44 2.75 7.5625 

32 41 -0.25 0.0625 

33 42 0.75 0.5625 

34 43 1.75 3.0625 

35 43 1.75 3.0625 

36 42 0.75 0.5625 

37 39 -2.25 5.0625 

38 43 1.75 3.0625 

39 42 0.75 0.5625 

40 39 -2.25 5.0625 

41 41 -0.25 0.0625 

42 40 -1.25 1.5625 

43 40 -1.25 1.5625 

44 38 -3.25 10.5625 

45 40 -1.25 1.5625 

46 39 -2.25 5.0625 

47 42 0.75 0.5625 

48 39 -2.25 5.0625 

49 40 -1.25 1.5625 

50 40 -1.25 1.5625 
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Lanjutan Lampiran 1.

no Bobot awal 
(X) (X-x) (X-x)2

51 38 -3.25 10.5625 

52 43 1.75 3.0625 

53 42 0.75 0.5625 

54 39 -2.25 5.0625 

55 40 -1.25 1.5625 

56 42 0.75 0.5625 

57 38 -3.25 10.5625 

58 39 -2.25 5.0625 

59 44 2.75 7.5625 

60 39 -2.25 5.0625 

61 44 2.75 7.5625 

62 39 -2.25 5.0625 

63 42 0.75 0.5625 

64 41 -0.25 0.0625 

65 40 -1.25 1.5625 

66 39 -2.25 5.0625 

67 40 -1.25 1.5625 

68 38 -3.25 10.5625 

69 39 -2.25 5.0625 

70 38 -3.25 10.5625 

71 43 1.75 3.0625 

72 44 2.75 7.5625 

 

2970 TOTAL 269.5 

 41.25 RATA2(x) 3.743056 
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Lanjutan lampiran 1. 

 

Standart deviasi 

sd = 
1

)( 2

−

−∑
n

xX
 = 

71
5.269  

       =  1.9482 

 

 

Koefisien Keragaman (KK) 

  KK = %100x
x

sd = %100
25.41

9482.1 x  

         =  4.72%  

 
Koefisisen keragaman (KK) DOC strain Lohmann yang digunakan selama 

penelitian yaitu 4.72 %, dengan koefisien keragaman tersebut maka DOC yang 

diteliti adalah seragam. Sudaryani dan Santoso (1994), menyatakan bahwa 

keseragaman tercapai bila koefisien keragaman tidak melebihi 10 %, sehingga 

analisis data menggunakan sidik ragam. 
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Lampiran 2.  Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap bobot hidup 
Data bobot hidup  

ulangan 
perlakuan 

1 2 3 
total 

 
ratarata sd 

L1 1797 2012 1966 5775 1925.00 113.21 

L2 1830 1761 5439 1813.00 

 
 
Analisis statistik 
 

 Faktor Koreksi( FK)  = 
ulw

i j k
Yijk

...

)( 2

∑∑∑
 = 

334
)65532( 2

xx
 =     119290084                

 
       JKT  =     FK

i j k
Yijk −∑∑∑ )( 2

  =   (17972 + 20122 + 19662 + 18302 +…….. + 17822) -- 119290084 
  =    119927056 -  119290084 

     =    608426 
          

     JKwarna  =   FK
ub

Yijk
i j k

−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ∑∑

.
  

                =  ( )   119290084
33

16288154681724616530 2222

−
+++

x
 

 

          =   179180.89 

45.92 W1

L3 1631 1662 2023 5316 1772.00 217.92 
 16530 1836.67  

L1 2014 2118 1996 6128 2042.67 65.68 

L2 1898 1988 1747 5633 1877.67 121.82 W2

L3 1920 1780 1785 5485 1828.33 79.29 
 17246 1916.22  

L1 1712 1859 1709 5280 1760.00 85.75 

L2 1784 1694 1672 5150 1716.67 59.34 W3

L3 1735 1744 1559 5038 1679.33 104.31 
 15468 1718.67  

L1 1914 1768 1845 5527 1842.33 73.04 

L2 1911 1957 1645 5513 1837.67 168.43 W4

L3 1706 1760 1782 5248 1749.33 39.11 
 16288 1809.78  

total 21852 22190 21490 65532 21844  
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        JK (L-W1) = −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑∑

2

u

Yijk
i j k

uw

Yijk
j k

.

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑

 

            = ( )
−

++
3

531654395775 222

9
165302

 

            =  37634 
 

         JK (L-W2) = −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑∑

2

u

Yijk
i j k

uw

Yijk
j k

.

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑

 

             = ( )
−

++
3

548556336128 222

9
172462

 

  =  75597.56 
 

         JK (L-W3) = −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑∑

2

u

Yijk
i j k

uw

Yijk
j k

.

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑

 

             = ( )
−

++
3

503851505280 222

9
1154682

 

  =  9778.67 
 

         JK (L-W4) = −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑∑

2

u

Yijk
i j k

uw

Yijk
j k

.

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑

 

             = ( )
−

++
3

524855135527 222

9
162882

 

  =  16473.56 
 
           JK (L-W) = JK (L-W1) + JK (L-W2) + JK (L-W3) + JK (L-W4)

  =  37634 + 75597.56 + 9778.67+16473.56 

  =  139483.78 

           JK galat    =  JK T -  JK warna -  JK (L-W)   

   =  608426 – 179180.89 – 139483.78 
   =  289761.33 
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Tabel Sidik Ragam 
 

db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 SK 
3 179180.89 59726.96 4.95** 3.01 4.78 warna 
8 139483.78 17435.47 1.44 2.36 3.35 (L-W) 

Galat 24 289761.33 12073.39    

Total 36-1      

 ** : menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 
 
Uji BNT 5% 

 BNT 5%   =  
r

KTGalatdbsisat 2)%(5   

       =   2.064 x  
3

39.120732x  

       =   185.025   
 
Perbedaan Bobot Hidup 
 

perlakuan Rata-rata notasi BNT 5% 

W4 1718.89 a 185.025 

W3 1810.06 ab  

W1 1836.89 ab  

W2 b  1916.39 
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Lampiran 3.  Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap bobot karkas 
Data bobot karkas 

 ulangan 
perlakuan  1 2 3 total Rata-rata sd 

 
L1 1254 1367 1399 4020 1340.00 76.18 

L2 1328 1312 1276 3916 1305.33 26.63 
  

W1
  L3 1061 1130 1345 3536 1178.67 148.12 

  11472 1274.67  

L1 1521 1543 1465 4529 1509.67 40.22 

L2 1387 1476 1202 4065 1355.00 139.77 
  

W2
  L3 1421 1287 1275 3983 1327.67 81.05 

  12577 1397.44  

L1 1232 1177 1147 3556 1185.33 43.11 

L2 1198 1223 1103 3524 1174.67 63.31 
  

W3
  L3 1121 1283 1106 3510 1170.00 98.15 

  10590 1176.67  

L1 1234 1321 1223 3778 1259.33 53.69 

L2 1234 1212 1295 3741 1247.00 

 
Analisis statistik 
 

Faktor Koreksi( FK)  = 
ulw

i j k
Yijk
..

)( 2

∑∑∑
 = 

334
)45800( 2

xx
 =     58267777.78                

 
       JKT  =     FK

i j k
Yijk −∑∑∑ )( 2

  =   (12542 + 13672 + 13992 + 13282 +…….. + 10072) -- 58267777.78                
    =    58822350 -  58267777.78                

  =   554572.22 
         

     JKwarna  =   FK
uw

Yijk
i j k

−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ∑∑

.
  

                =  
( )                               858267777.7

33
11161105901257711472 2222

−
+++

x
 

 

          =                                858267777.7
9

526503736
−  

          =   58500415 - 58267777.78                

43.00 
  

W4
  L3 1325 1310 1007 3642 1214.00 179.42 

  11161 1240.11  

 total 15316 15641 14843.00 45800.00 15266.67  
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          =  232637.11 

      JK(L-W1) = −
⎟⎟
⎠

⎞
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∑ ∑∑
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u
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uw
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++
3

402039163536 222

9
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        = 14666250.67 – 14622976 
        =  43274.67 
 
 

         JK (L-W2) = −
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⎠
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⎝
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2

u
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             = ( )
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9
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             =  17633451.67 – 17575658.78 
 
  =  57792.89 
 

         JK (L-W3) = −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑∑

2

u

Yijk
i j k

ub
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j k
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⎞
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             = ( )
−

++
3

355635243510 222

9
105902

 

             =  12461270.67 - 12460900 
 
  =  370.67 
 

         JK (L-W4) = −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑∑

2

u

Yijk
i j k

uw

Yijk
j k

.

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑

 

             = ( )
−

++
3

364237783741 222

9
111612

 

             =  13844176.33 – 13840880.11 
 
  =  3296.22 
 
           JK (L-W) = JK (L-W1) + JK (L-W2) + JK (L-W3) + JK (L-W4)

  =  43274.67+57792.89+370.67+3296.22 
  =  104734.44 
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           JK galat    =  JK T -  JK warna -  JK (L-W)   

   =  554572.22 – 232637.11- 104734.44 
   =  217200.67 
 
Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

3 232637.11 77545.70 8.57** 3.01 4.78 warna 

8 104734.44 13091.81 1.45 2.36 3.35 (L-W) 
Galat 24 217200.67 9050.03    
Total 36-1      

       

 ** : menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
 
Uji BNT 5%  

BNT 5%   =  
r

KTGalatdbsisat 2)%(5   

       =   2.064 x  
3

67.2172002x  

       =   160.32 
 
Perbedaan Bobot karkas 
 

perlakuan Rata-rata notasi BNT 5% 

W3 1176.67 a 160.32 

W4 1240.11 ab  

W1 1274.67 ab  

W2 1397.44 b  
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Lampiran 4 Analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap bobot lemak 
abdominal 
 
 
Data bobot lemak abdominal 
 

ulangan  
perlakuan  

1 2 3 
total rata-rata sd 

  

L1 37 45 39 121 40.33 4.163332 

L2 26 22 25 73 24.33 2.081666 
  

W1
  L3 20 24 27 71 23.67 3.511885 

  265 29.44   

L1 31 42 34 107 35.67 5.686241 

L2 21 25 28 74 24.67 3.511885 
  

W2
  L3 21 22 18 61 20.33 2.081666 

  242 26.89   

L1 44 36 39 119 39.67 4.041452 

L2 33 40 32 105 35.00 4.358899 
  

W3
  L3 27 31 28 86 28.67 2.081666 

     310 34.44   

L1 32 48 35 115 38.33 8.504901 

L2 23 31 24 78 26.00 4.358899 
  

W4
  L3 26 23 27 76 25.33 2.081666 

  269 29.89   

total 341 389 356.00 1086.00 362.00  

 
Analisis statistik 
 

Faktor Koreksi( FK)  = 
ulw

i j k
Yijk
..

)( 2

∑∑∑
 = 

334
)0861( 2

xx
 =     32761                

 

       JKT  =     FK
i j k

Yijk −∑∑∑ )( 2

  =   (372 + 452 + 392 + 262 +…….. + 272) -- 32761 
    =    34878 - 32761                

  =   2117 
         

     JKwarna  =   FK
uw

Yijk
i j k

−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ∑∑

.
  

                =  ( )                               32761
33

269310242265 2222

−
+++

x
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          =                                32761
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          = 33027.78 - 32761 

          =  266.78 
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        =  534.22 
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         JK (L-W4) = −
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  =  321.56 
 
           JK (L-W) = JK (L-W1) + JK (L-W2) + JK (L-W3) + JK (L-W4)

  =  534.22+374.89+182.89+321.56 
  =  1413.56 
 

           JK galat    =  JK T -  JK warna -  JK (L-W)   

   =  2117-266.78-1413.56 
   =  436.67 
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Tabel Sidik Ragam. 
 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 
warna 3 266.78 88.93 4.89 3.01 4.78 

(L-W) 8 1413.56 176.69 9.71** 2.36 3.35 

Galat 24 436.67 18.19    
Total 36-1      

 ** : menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
 
 
Uji BNT 5% 

BNT 5%   =  
r

KTGalatdbsisat 2)%(5   

       =   2.064 x  
3

19.182x   

      = 7,19 
 

Perbedaan bobot lemak abdominal 
 

perlakuan ratarata notasi BNT 5% 

W2 26.89 a 7.19 

W1 29.44 a  

29.89 ab W3

34.44 b W4

 
 
 

 53


