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SUMMARY 

Currently, broiler is one of the fastest growing livestock commodities. In 2016, broiler 
population reaches 1,592,669,402 chicks (BPS, 2016). To support the chicken population 
improvement required high quality of feed, where feed had a role up to 70% to support the 
success of livestock business. The sufficient intake of nutrients becomes one important thing 
to achieve optimum meat production and good meat quality. To increase the feed efficiency 
need to be given feed additive such as candlenutkernel meal to improve the performance of 
broiler. The active substance contained in the candlenutkernel meal is polyphenols. The 
content of polyphenols in the candlenut kernel meal can functioned as an antioxidant that 
can stabilize free radicals to improveimmune system and performance of broiler. Candlenut 
kernel mealalso contain essential fatty acids in the form of linoleic acids and linolenic acids 
that serve as the main energy source when the supply of energy from carbohydrates is 
insufficient.The purpose of this study was to evaluate the active substances of essential fatty 
acids and antioxidants in the candlenutkernel meal and to evaluate the effect of the addition 
of candlenutkernel meal onproductive performance, blood profile and meat cholesterol level 
of broilers. 

The first stage of the research includes the analysis of the essential fatty acid content 
of the candlenutkernel meal which was conducted in the Integrated Research and Testing 
Laboratory of Gadjah Mada University, Yogyakarta, analysis of antioxidant content which 
was conducted in the Laboratory of Quality and Food Safety, Faculty of Agricultural 
Technology, University of Brawijaya and the proximate analysis which was conducted in 
Feed and Nutrition Laboratory of Universitas Brawijaya Malang. The second phase of 
research was a biological test on broilers, which was conducted in Bunder, Ampeldento 
Village, KarangplosoSubdistrict,Malang. Biological test was conducted during August - 
September 2017. Blood profile analysis was conducted in the Pattimura Clinical Laboratory, 
Malang and meat cholesterol level analysis was conducted in the Chemical Laboratory of 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Padjadjaran University, Bandung. Materials 
used in this study was 200 Day Old Chick Loghmanbroilers. The method usedin this study 
was experiment in a Completely Randomized Design with 5 treatments and 5 replications 
each. Treatment consisted of P0 (without TBK), P1 (TBK 0,25%), P2 (TBK 0,50%), P3 (TBK 
0,75%) and P4 (TBK1%). Treatment was lasted for 40 days. The variables observed were 
the productive performance which included: feed intake, body weight gain, feed conversion 
ratio (FCR) and Income Over Feed Cost (IOFC), blood profile including: amount of 
erythrocytes and haemoglobin and meat cholesterol levels. Data were processed with 
Microsoft Excel 2010 and analyzed using analysis of variance (ANOVA) in a Completely 
Randomized Design (RAL). Significant differenceswas then analyzedby Duncan's Multiple 
Range Test. 
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The first stage of the study was analysis of active substances in the candlenut kernel 
meal. Result showed that total linoleic acid was 42,08% and total linolenic acid content was 
27,30%. Result also showed that total antioxidant activity (IC50) in candlenut kernel meal was 
69.80 mg/ml. 

The results of the second stage of the evaluation of candlenut kernel meal 
supplementation on the productive performance gave significant effect on several variables. 
Candlenut kernel meal usage gave significant effect (P<0,01)on feed intake, after continued 
with Duncan's multiple-range test, it was found that P4 treatment showed significant by 
differences on the feed intake. Candlenut kernel meal usage did not have significant effect 
(P>0,05) on body weight gain. The effect of candlenut kernel meal on feed conversion ratio 
(FCR) showed a significant effect (P<0,05). The effect of candlenut kernel meal on income 
over feed cost (IOFC) showed no significant effect (P>0,05). The use of P4 treatment had a 
very significant effect on total erythrocyte value and hemoglobin in broiler and also meat 
cholesterol content. Candlenut kernel meal also significantly affect (P<0.05) mean 
corpuscular volume (MCH), but did not significantly affect (P>0.05) mean corpuscular 
hemoglobin (MCV) levels. 

The conclusion of this research wasfatty acid substances contained in the candlenut 
kernel mealwerelinoleic acid(42,08%), linolenicacid (27,30%) and antioxidant (IC50 = 69,80 
mg / ml). The use of candlenut kernel meal usage at the level of 1% could increase body 
weight gain, erythrocytes and blood hemoglobin and can decrease feed intake, FCR, IOFC 
and meat cholesterol level of broiler meat.  
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RINGKASAN 

Usaha peternakan yang berkembang pesat saat ini adalah ayam pedaging. Tahun 
2016 populasi ayam pedaging mencapai 1.592.669.402 ekor (BPS, 2016). Untuk menunjang 
peningkatan populasi ayam dibutuhkan pakan yang bermutu, dimana pakan memiliki 
peranan hingga 70% untuk menunjang keberhasilan usaha peternakan. Asupan nutrisi 
dalam pakan ayam pedaging yang cukup dan memenuhi kebutuhan menjadi satu hal 
penting untuk mencapainya produksi daging yang optimal dan kualitas daging yang baik. 
Untuk meningkatkan efisiensi pakan perlu diberikan feed additive berupa tepung biji kemiri 
untuk meningkatkan performa ayam pedaging. Zat aktif yang terkandung dalam biji kemiri 
yaitu polifenol. Kandungan polifenol dalam biji kemiri dapat berfungsi sebagai antioksidan 
yang dapat menstabilkan radikal bebas untuk meningkatkan system imunitas tubuh ternak 
dan produksi ayam akan meningkat. Biji kemiri mengandung asam lemak essensial yang 
berupa asam lemak linoleat dan asam lemak linolenat yang berfungsi sebagai sumber 
energi utama ketika supply energi dan karbohidrat tidak mencukupi.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk memperoleh dan mengkaji hasil analisa kandungan zat aktif asam lemak 
essensial dan antioksidan yang ada dalam tepung biji kemiri dan mengevaluasi pengaruh 
penambahan tepung biji kemiri (Aleuritesmoluccana(L.)Willd.) terhadap penampilan produksi 

ayam pedaging, profil darah dan kolesterol daging pada ayam pedaging. 

Penelitian tahap I meliputi analisis kandungan asam lemak essensial tepung biji kemiri 
yang dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta,analisis kandungan antioksidan pada tepung biji kemiri dilakukan di 
Laboratorium Pengujuan Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya dan analisisproksimat dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Universitas Brawijaya Malang. Penelitian tahap II adalahuji biologis pada ayam 
pedaging yang dilaksanakan di Dsn. Bunder, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso 
Malang. Penelitian ujibiologis dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2017. Analisa 
profil darah dilakukan di Klinik Pattimura Malang dan analisa kandungan kolesterol daging 
dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Padjajaran Bandung. Penelitian 
ini menggunakan ayam pedaging umur satu hari (DOC) StrainLoghman sebanyak 200 ekor. 

Perlakuan yang digunakan yaitu 5 perlakuan dengan 5 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 
(tanpa TBK), P1 (TBK 0,25%), P2 (TBK 0,50%), P3 (TBK 0,75%) dan P4 (TBK1%). Dengan 
lama pemeliharaan 40 hari. Variabel yang diamati yaitu penampilan produksi yang meliputi: 
konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan dan Income Over Feed Cost 

(IOFC), profil darah yang meliputi: jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dan kolestrol 
daging. Data didapat dari hasil penelitian diolah dengan program Microsoft Excel dan 
dianalisa menggunakan varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 
menunjukkan perbedaan pengaruh nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian tahap I adalah analisa uji kandungan asam lemak essensial pada 
tepung biji kemiri dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta, hasil total asam lemak lenoleat 42,08% dan total asam lemak 
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lenolenat sebesar 27,30% dan analisis total antioksidan dilakukan di Laboratorium 
Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya, hasil total antioksidan sebesar 69,80%. 

Hasil penelitian tahap dua pada evaluasi pemberian penambahan pakan TBK dalam 
pakan ayam pedaging terhadap penampilan produksi memberikan hasil yang berbeda pada 
beberapa variabel. Pengaruh pemberian penambahan TBK dalam pakan terhadap konsumsi 
pakan menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01) setelah dilanjutkan dengan uji jarak 
berganda Duncan’s, didapatkan hasil bahwa pakan perlakuan P4 (TBK 1%) memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai konsumsi pakan ayam pedaging. Pengaruh 
pemberian penambahan TBK dalam pakan terhadap pertambahan bobot badan 
menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). Pengaruh pemberian penambahan 
TBK dalam pakan terhadap konversi pakan ayam pedaging menunjukkan perbedaan 
pengaruh nyata (P<0,05) setelah dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. Pengaruh 
pemberian penambahan TBK dalam pakan terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 
menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). Evaluasi hasil penelitian pemberian 
penambahan TBK dalam pakan ayam pedaging memberikan hasil yang berbeda pada 
beberapa variabel. Pengaruh pemberian penambahan TBK dalam pakan terhadap profil 
darah memberikan hasil yang berbeda dan terhadap nilai kandungan kolesterol 
menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01) setelah dilanjutkan dengan uji jarak berganda 
Duncan’s, didapatkan hasil bahwa pakan perlakuan P4 (TBK 1%) memberikan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai total eritrosit dan hemoglobin dalam darah ayam pedaging, 
namun pada nilai MCV menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata (P<0,05), serta nilai 
MCH dalam darah ayam menunjukkan pengaruh nyata (P>0,05) dan memberikan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap nilai kandungan kolesterol daging. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kandungan asam lemak yang terkandung dalam 
tepung biji kemiri (TBK) adalah asam lemak essensial yang meliputi asam lemak lenoleat 
sebesar 42,08% dan asam lemak lenolenat sebanyak 27,30% dan antioksidan (IC50) 
sebesar 69,80 mg/ml. Penambahan TBK dalam pakan sebanyak 1% mampu meningkatkan 
pertambahan bobot badan, IOFC, eritrosit, hemoglobin, nilai MCV dan nilai MCH darah serta 
dapat menurunkan konsumsi pakan, FCR dan kandungan kolestrol daging ayam pedaging.  
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor usaha peternakan berkembang pesat salah satunya adalah peternakan ayam 

pedaging. Populasi ayam pedaging di Indonesia terus meningkat, pada tahun 2014 

mencapai 1.443.349.117 ekor, pada tahun 2015 mencapai 1.528.329.183 ekor, dan pada 

tahun 2016 mencapai 1.592.669.402 ekor (BPS, 2016). Populasi ini akan terus mengalami 

peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun seiring dengan peningkatan permintaan 

daging ayam di pasar. Meningkatkan permintaan daging ayam tersebut ditentukan oleh tiga 

faktor penting yaitu; bibit (breeding), pakan (feed) dan manajemen atau tatalaksana 

pemeliharaan. Pengaturan yang seimbang dari tiga faktor tersebut dapat meningkatkan 

produktivitas ternak. 

Pakan dibutuhkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

reproduksi ternak khususnya ayam pedaging. Salah satu faktor penting dalam penentu 

keberhasilan usaha peternakan yaitu pakan, karena sekitar 60-70% biaya produksi berupa 

biaya pakan. Kenaikan harga pakan yang meningkat cenderung mengakibatkan peternak 

berupaya untuk mengefisiensikan penggunaan pakan sesuai dengan kemampuan ternak 

dalam mencerna bahan makanan karena tidak semua zat makanan dapat dicerna dan 

diserap oleh alat pencernaan. Asupan nutrisi dalam pakan ayam pedaging yang cukup dan 

memenuhi kebutuhan menjadi salah satu hal penting untuk tercapainya produksi daging 

yang optimal dan kualitas daging yang baik. 

Salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi pakan adalah dengan penggunaan 

feed additive (imbuhan pakan) untuk meningkatkan kualitas bahan pakan. Feed additive 

merupakan bahan pakan tambahan yang sengaja diberikan dalam jumlah sedikit pada 

ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Manfaat pemberian feed 

additive alami dari segi fisiologis dapat mencegah defisiensi vitamin dan mineral, malnutrisi 

ternak dan mempertahankan produksi baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah 

satu feed additive yang telah banyak digunakan pada ternak adalah antibiotika, namun 

penggunaan antibiotika dapat menimbulkan residu yang berpotensi menimbulkan resistensi 

pada konsumen yang mengkonsumsi produk ternak tersebut. Penggunaan feed additive 

alami lebih disarankan karena lebih aman, baik untuk ternak maupun untuk konsumen yang 

mengkonsumsi produk ternak tersebut. Salah satu pakan tambahan alami tersebut adalah 

tepung biji kemiri. 

Penggunaan tepung biji kemiri yang ditambahkan dalam pakan bertujuan untuk 

mempengaruhi produk ternak yang dihasilkan. Biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd) 

merupakan tanaman rempah-rempah dengan kadar lemak sekitar 57-69% (berat kering) dan 
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komponen nutrisi lainnya yang meliputi: karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan vitamin 

(Ketaren, 1986). Biji kemiri mengandung asam lemak yang tidak dapat disintesis dalam 

tubuh sehingga harus tersedia dalam pakan (esensial). Kandungan asam lemak esensial 

dalam biji kemiri antara lain apha-linolenic acid (ALA), linoleic acid (LA), dan oleic acid (OC). 

Pakan ayam yang defisiensi asam lemak linoleat esensial akan menyebabkan pertumbuhan 

terhambat, akumulasi lemak dihati dan lebih mudah terserang penyakit pernapasan. Lemak 

juga merupakan sumber energi utama khususnya ketika supply energi dari karbohidrat tidak 

mencukupi. Fungsi utama lemak adalah sumber asam lemak esensial yang terdiri dari asam 

linoleat dan linolenat yang dibutuhkan oleh tubuh (Widodo, 2010). 

Zat aktif yang terkandung dalam biji kemiri yaitu polifenol. Kandungan polifenol dalam 

biji kemiri dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menstabilkan radikal bebas, 

sedangkan saponin dapat berfungsi sebagai antibakteri jika kandungan saponin dalam batas 

normal. Menurut hasil penelitian Suripta dan Astuti (2006), asam lemak linolenat dapat 

menurunkan kandungan VLDL-kolesterol dan trigliserida plasma dalam telur burung puyuh 

ditambahkan oleh hasil penelitian Suryanti, Sofjan dan Widodo (2015) bahwa dengan 

penambahan tepung biji kemiri 3% pada pakan burung puyuh dapat menurunkan 

kandungan kolesterol kuning telur. Ditambahkan menurut Suharti, Banowati, Hermana dan 

Wiryawan (2008) menyatakan bahwa kerja tanin atau saponin dapat menurunkan 

kandungan kolesterol karkas dengan cara menghambat absorbsin kolesterol atau dengan 

meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses. 

Tepung biji kemiri sebagai pakan tambahan dari tanaman yang mengandung 

antibakteri dapat memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan ayam, hal ini dapat 

diliihat dari hematologi ayam tersebut. Profil darah merupakan salah satu parameter dari 

status kesehatan ayam karena darah mempunyai peran penting dalam pengaturan fisiologis 

tubuh. Fungsi darah secara umum berkaitan dengan transportasi komponen di dalam tubuh 

seperti oksigen, nutrisi, karbon dioksida, hormon, metabolit, panas dan imun tubuh 

sedangkan fungsi tambahan dari darah berkaitan dengan keseimbangan cairan dan pH 

tubuh. 

Masalah lain yang ada saat ini adalah tingkat kolesterol ayam pedaging yang sangat 

tinggi didalam dagingnya sekitar 200 mg, dapat mengakibatkan penimbunan kolesterol 

dalam tubuh. Kolesterol total darah yang normal pada ayam pedaging berkisar 52-148 mg/dl 

(Mitruka dalam Manoppo, Sugihartuti, Adikara dan Dhamayanti, 2007). Ditambahkan oleh 

Chan, Brown, Church and Buss (1995) dalam Kristyanti, Widodo dan Sofjan (2015) 

menyatakan bahwa kandungan kolesterol daging dalam kisaran normal antara 70,00-105 

mg/100g. Penimbunan lemak akan semakin meningkat dengan peningkatan bobot badan. 

Perlemakkan yang tinggi disebabkan karena ayam pedaging memiliki nafsu makan yang 
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tinggi serta biasanya disimpan dalam abdominal (perut) dibawah kulit. Hal tersebut membuat 

banyak konsumen kurang menyukai ayam pedaging karena dapat menimbulkan berbagai 

penyakit seperti jantung koroner, ateroskleosis dan stroke (Setiawan dan Sujana, 2009). 

Berkaitan dengan ketakutan sebagian masyarakat terhadap bahaya kolesterol, berbagai 

upaya dilakukan untuk menurunkan kandungan kolesterol darah, kandungan lemak dan 

kandungan kolesterol dalam telur maupun daging ayam melalui program genetik, 

penggunaan obat penurun kolestrol serta manipulasi pakan berupa pemberian pakan yang 

mengandung asam lemak tidak jenuh ganda dan serat kasar (deatery fiber) (Suhendra 

dalam Manoppo et al., 2007). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukanpenelitian pengaruh pemanfaatan 

tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.)Willd) sebagai imbuhan pakan terhadap 

penampilan produksi, profil darah dan kolesterol daging pada ayam pedaging. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1.1.1 Berapa kandungan asam lemak essensial dan antioksidan yang terkandung dalam 

tepung biji kemiri? 

1.1.2 Bagaimana pengaruhnya pemanfaatan tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) 

Willd) dengan level yang berbeda sebagai imbuhan pakan terhadap penampilan 

produksi, profil darah dan kolesterol daging pada ayam pedaging ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1  Memperoleh dan mengkaji hasil analisa kandungan asam lemak essensial dan 

antioksidan yang ada dalam tepung biji kemiri. 

1.3.2  Mengevaluasi pengaruh penambahan tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) 

Willd) terhadap penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi; konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan IOFC (Income Over Feed Cost), 

profil darah yang meliputi;  jumlah eritrosit, jumlah hemoglobin, nilai MCV (Mean 

Corpuscular Volume), nilai MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) dan kandungan 

kolesterol daging pada ayam pedaging. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1  Sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah bagi peneliti maupun peternak tentang 

kandungan asam lemak essensial dan antioksidan yang ada dalam tepung biji kemiri. 

1.4.2  Sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah bagi peneliti maupun peternak mengenai 

hasil peningatan yang terjadi pada penampilan produksi dan gambaran perubahan 

profil darah ayam pedaging serta menemukan level optimum yang dapat digunakan 

dalam pengembangan pemanfaatan tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.)Willd) 

sebagai imbuhandalam pakan ternak sehingga dapat digunakan untuk landasan 

berfikir dalam penelitian selanjutnya.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Biji Kemiri 

Kemiri (Aleuritas moluccana (L.) Willd.) merupakan tanamanan pangan yang dapat 

tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Bagian terpenting dari kemiri adalah bijinya yang 

dapat digunakan sebagai bumbu masak, penyedap dalam berbagai jenis makanan, sabun, 

kosmetik dan obat. Di Indonesia penyebarannya dan pertumbuhannya mudah, namun kemiri 

masih belum banyak ditanam dalam bentuk hutan tanaman berskala besar. Buah kemiri 

terdiri dari: kulit luar (outer bilk skin) yang merupakan bagian luar (berwarna hijau atau coklat 

tua waktu panen, kulit biji kemiri berwarna coklat kehitaman dan bagian yang paling dalam 

merupakan biji kemiri yang berwarna kuning pucat (Estrada, Gusmo, Mudjijati dan 

Indraswati (2007). Pada tahun 2015 data yang diperoleh dari Departemen Pertanian 

Indonesia, areal pertanaman kemiri di Indonesia seluruhnya mencapai 205.532 ha. 

Ditambahkan oleh Arlene (2010) menyatakan bahwa kemiri (Aleuritas moluccana (L.) Willd.) 

pada tahun 2010 mencapai 74.319 ton, dan sekitar 679 ton diantaranya diekspor. 

Tumbuhan yang dapat di manfaatkan sebagai rempah-rempah dan sumber minyak 

adalah tumbuhan kemiri (Aleuritas moluccana (L.) Willd.). Dalam perdagangan antar negara 

dikenal sebagai candleberry, Indian walnut, serta candlenut. Pohonnya disebut sebagai 

varnish tree atau kukui nut tree. Pohon kemiri termasuk dalam famili Euphorbiaceae, 

tersebar luas di daerah tropis dan dapat tumbuh pada ketinggian sekitar 0-700 m di atas 

permukaan air laut dengan curah hujan 640 - 4290 mm. Salah satu keunikan pohon kemiri 

adalah dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat pada berbagai macam tekstur tanah, 

misalnya tanah liat, tanah basah, tanah pasir dan tanah kapur (Estrada dkk, 2007). Gambar 

tanaman kemiri dan biji kemiri yang sudah dikupas disajikan pada Gambar 1. Klasifikasi 

kemiri adalah sebagai berikut: 

 Kingdom : Plantae 

 Division : Magnoliophyta 

 Class  : Magnoliopsida 

 Ordo  : Malpighiales 

 Family  : Euphorbiaceace 

 Genus  : Aleurites 

 Spesies :Aleurites mollucana (L.) Willd 
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Gambar 1. a) Tanaman Kemiri; b) Daging Biji Kemiri Kupas (Renata,2009) 

Biji kemiri memiliki total asam lemak sebesar 93,50 g/100 g minyak. Komposisi asam 

lemak tak jenuh dalam biji kemiri yang paling dominan adalah linoleat, oleat, dan linolenat. 

Berdasarkan struktur asam lemak, biji kemiri memiliki kandungan (per total asam lemak): 

PUFA sebesar 72,37%, kandungan MUFA sebesar 19,33% dan asam lemak jenuh sebesar 

7,06% (Renata, 2009). Menurut Rashid, Sazili and Alimon (2011) asam lemak tak jenuh 

dalam biji kemiri terdiri dari 16,54% oleat; 19,96% asam linolenat; dan 2,80% asam linoleat. 

Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan menyebabkan kandungan kolesterol serum darah 

akan meningkat, sebaliknya mengkonsumsi asam lemak tidak jenuh ganda (PUFA) akan 

menurunkan kolesterol serum darah (Murray, Granmer, Mayer and Rodwel, 2003). 

Asam lemak omega-3 yang paling umum adalah Linolenic Acid yang berfungsi untuk 

meningkatkan kesehatan tubuh. Eicosapentaenoic Acid dan Docosahexaenoic Acid 

termasuk dalam asam lemak linolenat. Asam lenolenat berfungsi mencegah serangan 

jantung (meningkatkan HDL, menurunkan LDL, menurunkan kadar trigliserida darah dan 

menstabilkan tekanan darah), dan fungsi dari Docosahexaenoic Acid (DHA) yaitu 

meningkatkan kerja saraf, kecerdasan otak dan daya ingat serta menghambat kepikunan 

(Kinsella et al., 1990 dalam Astriana, 2013). Asam linoleat dan linolenat merupakan asam-

asam lemak yang sangat diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan pertumbuhan normal 

dari semua jaringan. 

Kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin dan polifenol. Polifenol memiliki peran 

sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan, sedangkan saponin merupakan senyawa 

anti-mikroba (Ketaren, 1986). Polifenol berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat 

reaksi radikal bebas dan dapat mencegah oksidasi LDL (Suhatri, Marusin, Yeni dan Yosmar, 

2014). Tanaka et al.,(1997) yang disitasi oleh Astriana (2013) menyatakan bahwa senyawa 

polifenol pada tanaman yang berhubungan dengan aktifitas metabolisme hewan dapat 

berupa antrakinon yang bersifat anti bakteri. Ditambahkan menurut Suharti dkk., (2008) 

menyatakan bahwa kerja tanin atau saponin dapat menurunkan kandungan kolesterol 

karkas dengan cara menghambat absorbsi kolesterol atau dengan meningkatkan ekskresi 

kolesterol melalui feses. Biji kemiri mengandung bahan beracun yang disebabkan oleh 

toxalbumin dengan kekuatan ringan, oleh sebab itu buah kemiri tidak dapat dikonsumsi 



 

 

7 
 

secara mentah. Menurut Estrada dkk., (2007) senyawa toxalbumin dapat dihilangkan 

dengan cara pemanasan dan dinetralkan dengan penambahan garam, merica, atau terasi. 

Kandungan minyak pada inti biji kemiri hingga 60%. Kemiri mengandung gliserida, 

asam linoleat, palmitat, stearat, miristat, asam minyak, protein, vitamin B1 dan zat lemak 

(Renata, 2009). Hasil analisis proksimat daging biji kemiri (kupas) dan tepung biji kemiri 

disajikan pada Tabel 1. dan Tabel 2. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan per 100 gram sampel daging biji kemiri 

Komponen zat makanan Jumlah 

Protein (g) 
Kadar lemak (g) 
Energi (kalori) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin B (mg) 
Air (g) 

19 
63 
636 
8 
80 
200 
2 
0,06 
7 

Sumber: Ketaren (1986) 

Tabel 2. Hasil analisis proksimat tepung biji kemiri (100% dry matter) 

Komposisi zat makanan Jumlah 

Bahan Kering (%) 94,4 ± 0,07 
Protein Kasar (%) 23,6 ± 0,27 
Ether extract (%) 65,9 ± 0,09 
Serat Kasar (%) 4,7 ± 0,56 
Abu (%) 1,0 ± 0,01 
BETN (%) 4,8 ± 0,89 
GE (MJ/kg) 32,1 ± 0,21 
Total saponin (%) 8,2 ± 2,2 
Sumber: Rohaida, Alimon and Sazili (2014)  

2.2. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging umumnya digunakan untuk konsumsi sehari-hari sebagai pemenuhi 

kebutuhan protein hewani. Pada umumnya sekitar umur 4-5 minggu dengan bobot badan 

antara 1,2-1,9 kg/ekor ayam pedaging dapat dipanen (Wahju, 2004). Keunggulan ayam 

pedaging seperti pertumbuhan yang cepat, dengan timbunan daging yang baik, harga 

terjangkau, dapat dikonsumsi oleh segala lapisan masyarakat dan cukup tersedia di pasaran 

(Sasongko, 2006). Karakteristik fisik ayam pedaging umumnya memiliki warna dominan 

putih, bagian dada lebar, bentuk badannya yang dalam serta memiliki daging yang banyak. 

Ayam pedaging dengan pertumbuhan yang cepat dengan masa panen dalam waktu 

yang singkat membuat peternak tergiur dengan hal tersebut, ayam yang memiliki budidaya 

karakteristik ekonomi baik, siap dipotong dalam usia muda serta mampu menghasilkan 

daging dengan protein yang tinggi (Lesson dan Summers, 2000), hal ini didukung oleh 
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Soeparno (2005) bahwa usaha beternak ayam pedaging memiliki prospek karakteristik 

ekonomi yang bagus sebagai penghasil produk daging. 

2.3. Kebutuhan Nutrisi ayam pedaging 

Kandungan Nutrisi bahan penyusun pakan perlu diketahui sehingga tujuan 

penyusunan pakan dan kebutuhan nutrien untuk setiap periode pemeliharaan dapat 

tercapai. Ayam pedaging membutuhkan beberapa 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, kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004). Menurut Anggorodi (1994) 

menyatakan bahwa energi bukan merupakan zat makanan ternak, tetapi hasil oksidasi oleh 

zat-zat makanan (karbohidrat, lemak, dan protein). Karbohidrat dan lemak dibutuhkan untuk 

unggas sebagaimana digunakan dalam bentuk energy, sedangkan pada protein dapat 

diberikan sebagai sumber asam amino untuk sintesis protein tubuh. Beberapa zat nutrisi 

yang dibutuhkan oleh ayam pedaging. 

Tabel 3. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging. 

 Periode 

Zat Nutrisi Makanan Starter  Finisher  

 Wahju NRC Wahju NRC 

Energi metabolis (EM) (Kkal/kg) 

Protein kasar (PK) (%) 

Lemak kasar (LK) (%) 

Serat kasar (SK) (%) 

Calsium (Ca) (%) 

Phosfor (P) (%) 

3100 

22 

5-8 

3-5 

0,9-1,1 

0,7-0,9 

3200 

23 

- 

- 

1 

0,45 

3200 

20 

5-8 

3-5 

0,9-1,1 

0,7-0,9 

3200 

20 

- 

- 

0,9 

0,4 

Sumber :Wahju (2004), NRC (1994). 

2.5.1. Protein 

Protein merupakan salah satu dari zat makanan yang penting dibutuhkan oleh unggas 

untuk kebutuhan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi serta reproduksi (Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo, 1998). Kebutuhan zat makanan 

selain energy dan lemak yang dibutuhkan ternak yaitu protein kasar, serat kasar, vitamin, 

serta mineral. Protein merupakan unsur pokok alat dan jaringan tubuh ternak unggas yang 

mana zat-zat tersebut digunakan sebagai pertumbuhan dan produksi. Menurut Wahju (2004) 

dan Rizal (2006) menyatakan bahwa pada kebutuhan persentase protein untuk ayam 

pedaging sebesar 20-23%, selain protein serat juga dibutuhkan dalam penyusunan pakan 

ayam pedaging yaitu hanya sebesar 3-6% di dalam pakan. Ketika kandungan serat pada 

pakan semakin tinggi maka ayam akan mengalami kenyang dahulu karena serat hanya 
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berfungsi sebagai mengembang jika terdapat air. Pertumbuhan, produksi dan kesehatan 

ayam juga dipengaruhi oleh mineral dan vitamin meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. 

Menurut Abun (2005) menyatakan bahwa kecernaan protein sangat tergantung pada 

kandungan protein kasar yang sudah tersedia di dalam pakan. Tinggi rendahnya kecernaan 

protein kasar sangat tergantung pada kandungan protein kasar dalam pakan serta 

banyaknya protein kasar yang sudah masuk dalam saluran pencernaan (Tillman et., al, 

1998). 

2.5.2. Energi Metabolis 

Ayam pedaging mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan energi metabolis 

untuk memenuhi tubuhnya. Kandungan energimetabolis pakan sangat mempengaruhi 

terhadap konsumsi pakan, yang di tandai dengan pakan yang memiliki kandungan energi 

tinggi maka tingkat konsumsinya rendah, sebaliknya apabila kandungan pakan yang 

memiliki energi yang rendah maka tingkat konsumsinya tinggi. Kandungan energi metabolis 

dalam pakan juga dapat menentukan jumlah konsumsi zat makanan lainnya seperti protein, 

mineral serta vitamin (Wahju, 2004). Menurut Rose (2005) bahwa kebutuhan EM pada ayam 

fase starter yaitu 3090,46 – 3104,99 Kkal/kg, sedangkan untuk fase grower antara 3057,23 

– 3128,88 Kkal/kg. 

Menurut NRC (1994) Nilai energi di dalam pakan dapat dinyatakan dalam bentuk 

energy bruto, energy tercerna, dan energi metabolis serta energy netto. Energi bruto atau 

gross energi (GE) adalah jumlah panas yang dilepaskan jika suatu zat mengalami oksidasi 

sempurna menjadi karbondioksida dan air dalam bomb calorimeter dengan tekanan 25-30 

atmosfer oksigen. Satuan energi metabolis dapat dinyatakan dengan Kilokalori per kilogram 

(Kkal/Kg). Sundari (2004) menyatakan gas-gas yang dikeluarkan dari energi metabolis dapat 

berupa uap air, gas amoniak (NH3), dan asam sulfide (H2S), serta metana. Perhitungan 

energi metabolis pada unggas biasanya menggunakan gross energi yang dikeluarkan dalam 

bentuk gas (Hartadi, 1993). Energi metabolis merupakan perbedaan antara kandungan 

gross energi pakan dengan gross energi yang telah dikeluarkan melalui ekskreta (Sibbald, 

1980). 

2.5.3. Fitobiotik 

Fitobiotik adalah bahan aktif dari tanaman herbal yang dapat dijadikan antibakteri, 

memperbaiki kondisi saluran pencernaan (keseimbangan pH dan mikroflora), konversi 

pakan dan meningkatkan lecernaan zat-zat makanan (Ulfa, 2006). Fitobiotik dapat 

digunakan sebagai feed additive (imbuhan pakan) yang rendah biaya produksi dan 

meminalkan toksinosis (keracunan) dan meminalkan bahaya kesehatan serta ramah 

lingkungan. Pakan berkontribusi 60-70% dari biaya produksi dalam penentu keberhasilan 
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usaha peternakan ayam pedaging. Usaha pemberian fitobiotik dapat meningkatkan efisiensi 

pakan dan mengurangi biaya produksi. Penggunaan fitobiotik yang bersifat herbal pada 

ternak ayam pedaging akan mengarah pada terbentuknya produk daging organik. 

Peternakan ayam organik bertujuan untuk mereduksi penggunaan obat-obat antibitotik yang 

bersifat kimiawi pada ternak ayam. Penggunaan antibiotik tersebut dapat menyebabkan 

residu pada daging ayam apabila dikonsumsi oleh manusia secara terus menerus akan 

menimbulkan gangguan kesehatan (Saba, Angga dan Faudzan, 2007). 

2.4. Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan unggas yang diternakkan secara khusus untuk tujuan 

produksi daging karena memiliki pertumbuhan yang cepat. Ayam pedaging adalah ayam 

yang digemukkan dan kemudian dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup 1,4 

-1,8 kg (Uddin, 2010). Secara fisik ayam pedaging biasanya mempunyai karakteristik daging 

yang baik seperti bagian dada yang lebar, bentuk badan yang dlam dan hasil daging yang 

banyak (Sauwa, 2010), lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam penelitiannya ayam pedaging 

umunya tidak dibedakan jenis kelamin jantan maupun betina. 

2.4.1. Konsumsi Pakan 

Pertumbuhan ayam pedaging dipengaruhi oleh faktor konsumsi pakan dan beberapa 

faktor lain yang memepengaruhi konsumsi pakan adalah kandungan energy dan 

palatabilitas pakan yaitu temperature dan iklim setempat, tingkat kualitas pakan dan 

kandungan serat kasar dalam pakan (Wahju, 1992). konsumsi sangat berpengaruh pada 

produksi yang dicapai karena bila nafsu makan rendah akan menyebabkan pertumbuhan 

ayam tersebut menjadi terlambat dan akhirnya produksi ayam akan menurun. fitrisari (2012) 

menyatakan bahwa konsumsi pakan merupakan banyaknya pakan yang diberikan dikurangi 

sisa pakan. konsumsi pakan  ayam pedaging selama 1 - 6 minggu berkisar antara 15,9 g - 

100 g per ekor per hari (Uzaer, 2013). 

Konsumsi pakan meningkat seiring dengan peningkatan bobot badan ayam karena 

ayam yang berbobot badan besar mempunyai kemampuan makan lebih banyak. Ayam yang 

mengkonsumsi pakan dengan kandungan energi lebih tinggi akan menunjukan lemak karkas 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam yang mengkonsumsi pakan dengan energi 

yang cukup untuk pertumbuhan yang normal dan tidak dapat menimbun lemak dalam 

jumlahyang lebih tinggi di dalam jaringan bila ayam diberi pakan dengan energi rendah 

(Ollong, 2012). 

2.4.2. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan merupakan definisi dari kenaikan bobot badan yang 

dicapai oleh ternak selama periode tertentu. Kemampuan ayam yang hampir sama dalam 
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memetabolisme pakan dalam tubuh dengan cara mengubah nutrisi yang terdapat dalam 

pakan menjadi nutrisi yang dapat dicerna dan diserap oleh tubuh dan sisanya nutrisi yang 

tidak dapat diserap oleh tubuh maka akan diekskresikan ke dalam feses. Energi metabolis 

yang dicerna dapat diubah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan panas serta energy neto 

untuk hidup pokok. Dan dalam kegiatan berproduksi maka pertumbuhan yang diharapkan 

dari ayam pedaging akan senantiasa normal dan sesuai dengan yang diharapkan (Sahara, 

Raudhaty dan Maharany, 2012). 

Pertumbuhan mencangkup pertambahan dalam bentuk jaringan , dalam hal ini dapat 

disebut dengan penggemukan karena penggemukan merupakan pertambahan dalam 

bentuk lemak. Kecepatan pertumbuhan bobot badan serta ukuran badan ditentukan oleh 

sifat keturunan tetapi pakan juga memberikan kesempatan bagi ternak untuk 

mengembangkan sifat keturunan semaksimal mungkin (Zulfanita, Eny dan Utami, 2011). 

Banyaknya pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap bobot badan yang rendah 

dimana dengan konsumsi pakan yang rendah akan menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang rendah dan begitupun sebaliknya. Laju pertumbahan unggas dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan dan kandungan zat makanan yang terdapat dalam pakan. Daya cerna 

pakan yang rendah menunjukan zat makanan yang dikonsumsi ternak tidak banyak 

dimanfaatkan dalam tubuh, tetapi banyak diekskresikan melalui feses, dengan demikian 

akan menurunkan pertambahan bobon badan ternak (Indrayanti, Sjofjan dan Widodo, 2013). 

Pertambahan bobot badan (PBB) tiap minggu diperoleh dengan cara menimbang ayam per 

minggu, pertamabahan bobot badan rata-rata per minggu dihitung dengan cara 

menjumlahkan pertambahan bobot badan tiap minggu dibagi lama pemeliharaan (Idayat, 

Atmomarsono dan Srengat, 2012). 

2.4.3. Konversi Pakan 

Feed Convertion Rate (FCR) atau biasa disebut dengan konversi pakan merupakan 

salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi penggunaan 

pakan. Semakin rendah konversi pakan maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan 

pakan (Laksmiwati, 2007). Konversi pakan diperoleh dari menghitung  jumlah konsumsi 

pakan dibagi pertambahan bobot badan (Fitrisari, 2012). Konversi pakan merupakan 

perbandingan jumlah konsumsi pakan dengan bobot badan  yang diperoleh dalam kurun 

waktu tertentu. Jika semakin tinggi konversi pakan menunjukkan semakin banyak pakan 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan bobot badan per atuan berat dan apabila angka 

konversi pakan rendah berarti kualitas pakan yang diberikan semakin baik. Hal ini 

dipengaruhi oleh bobot badan dan bangsa ayam, tahapan produksi dan temperatur 

lingkungan (Negoro, 2010). Indeks konversi pakan hanya akan naik bila hubungan antara 

jumlah energi dalam formula dan kadar protein telah disesuaikan secara teknis.  
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Kemampuan ayam pedaging mengubah pakan menjadi bobot badan hidup jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan ayam kampung. Nilai konversi pakan sewaktu panen sekarang 

ini sudah mencapai nilai dibawah dua untuk menghasilkan 1 kg bobot badan hidup 

(Tabiedian, Sadeghi dan Pourreza, 2005).  

2.4.4. IOFC (Income Over Feed Cost) 

Efisiensi penggunaan pakan secara ekonomis dapat diketahui dengan perhitungan 

selisih total pendapatan dengan biaya penggunaan pakan selama penggemukan ternak. 

Income over Feed Cost (IOFC) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat penggunaan biaya yang diperoleh dari hasil penjualan produksi 

dikurangi biaya pakan. Biaya lain yang belum diperhitungkan dalam perhitungan IOFC 

seperti; upah tenaga kerja, fasilitas kandang, bibit dan lain sebagainya yang tidak termasuk 

dalam kriteria yang diamati dalam biaya variabel (Uzer, 2012). IOFC merupakan barometer 

untuk melihat seberapa besar biaya yang merupakan biaya terbesar dalam usaha 

penggemukan ternak. Pendapatan merupakan perkalian antara produksi peternakan berupa 

daging dengan harga jual (Utami, 2012). 

Perhitungan IOFC secara tidak langsung menunjukan seberapa besar jumlah pakan 

yang dikonsumsi untuk diubah menjadi produksi daging yang diindikasikan dengan bobot 

badan panen yang tinggi. IOFC adalah bobot akhir (panen) dikalikan harga per kg dikurangi 

biaya pakan (Fitrisari, 2012). IOFC tinggi dapat diketahui apabila pertambahan bobot badan 

tinggi dengan tingkat konsumsi yang rendah, begitupun sebaliknya apabila bobot badan 

rendah dan konsumsi tinggi maka akan menghasilkan IOFC rendah. Rendahnya IOFC dapat 

disebabkan karena pakan yang diberikan ternak kurang dimanfaatkan ternak dengan baik 

untuk menghasilkan bobot badan sehingga nilai IOFC menjadi rendah (Anik, 2013). Untuk 

memperoleh selisih pendapatan dengan biaya yang tinggi, yaitu dengan menekan biaya 

pakan melalui peningktan pengawasan terhadap pemberian pakan atau melalui pemilihan 

bibit yang memiliki konversi pakan yang baik. Nilai IOFC dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan dan biaya pakan yang dikeluarkan selama penelitian (Prawirokusumo, 1994). 

2.5. Profil Darah  

Darah adalah cairan yang terdapat pada tubuh, berfungsi mengirimkan berbagai 

komponen dan O2 yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan – bahan kimia 

hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah 

unggas terdiri dari plasma dan sel darah. Plasma darah terdiri atas protein (albumin, globulin 

dan fibrinogen), lemak darah entul kolesterol, fosfolipid, lemak netral, asam lemak dan 

mineral anorganik terutama kalsium, potassium dan iodium. Sel darah terdiri dari sel darah 

merah (eritrosit), trombosit dan leukosit (heterofil, eosinofil, basofil, limfosit dan monosit). 
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 Peran utama darah adalah sebagai transportasi pembawa O2 dari paru-paru 

kemudian dialirkan ke sel-sel jaringan tubuh dan CO2  ke paru-paru, membawa bahan 

makanan dari usus dialirkan ke sel-sel tubuh, mengangkut zat-zat yang tidak terpakai sebagi 

hasil metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh, mentransfer enzim-enzim dan hormon, 

mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan asam-basa dan untuk pertahanan tubuh 

terhadap pengaruh benda-benda asing dan mikroorganisme. Beberapa produk metabolit 

dalam tubuh yang dikeluarkan darah pada setiap sel seperti CO2, asam laktat, nitrogen dari 

metabolisme protein dan panas (Cunningham, 2002).  

 Perubahan pada gambaran profil darah terjadi jika tubuh hewan mengalami 

gangguan fisiologis. Adanya perubahan profil darah tersebut terjadi disebabkan oleh 2 faktor 

(internal dan eksternal). Faktor internal misalnya adanya perubahan suhu lingkungan dan 

adanya infeksi  (Ginting, 2008). Kekurangan asam folat, vitamin B12 dapat menyebabkan 

anemia (Guyton dan Hall, 2006). Adanya infeksi dalam tubuh dapat dilihat dengan jumlah 

leukosit yang meningkat (Frandson, Wike and Fails, 2009). Beberapa faktor tersebut dapat 

mengganggu dalam proses pembentukan darah secara normal. Nilai normal gambaran 

darah broiler dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Normal Jumlah Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit dan Leukosit Ayam 
Pedaging 

Eritrosit 10
6
/mm

3
 Hemoglobin (g/100ml) Hematokrit (%) Leukosit (10

3
/mm

3
) 

2,5-3,2 6,5-9,0 30,0-33,0 20,0-30,0 
2,0-3,2 7,3-10,9 24,0-43,0 16,0-40,0 

Sumber: Swenson (1984) 

 

2.5.1. Eritrosit 

 Eritrosit unggas memiliki siklus hidup yang singkat namun memiliki daya tahan cukup 

tinggi. Unggas memiliki ukuran eritrosit yang lebih besar dibanding eritrosit mamalia. 

Ukurannya lebih besar terkait dengan jumlah molekul globin yang dibawa dalam satu sel 

darah merah. Meskipun ukurannya lebih besar pada sel darah merah unggas, namun 

bentuknya lebih datar sehingga sel darah merah pergerakannya lebih cepat. Menurut 

Guyton dan Hall (2006), dalam pembentukan sel darah merah hormon eritroprotein sebagai 

faktor utamanya. Konsentrasi hemoglobin dan hematokrit mempengarui eritrosit. Jumlah 

eritrosit yang tinggi akan diikuti oleh kadar hemoglobin yang tinggi  (Swenson, 1984).     

 Produksi eritrosit dipengaruhi oleh defisiensi O2, dan anemia  (Guyton dan Hall 

(2006). Eritropoesis merupakan proses pembentukan sel darah merah (eritrosit) yang 

membutuhkan bahan dasar protein, dan glukosa. Beberapa pendukung dalam proses 

eritropoesis adalah mikromineral Cu, Fe dan Zn. Unsur Cu, Fe dan Zn berperan dalam 

pembentukan protein, zat besi berperan dalam pembentukan senyawa hame dan Zn 

berperan dalam pembentukan protein (Praseno, 2005). Eritropoesis terjadi dalam kantung 
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kuning telur pada masa embrional unggas (Guyton dan Hall, 2006). Hati dan kelenjar limfe 

dapat berfungsi sebagai pengahasil eritrosit pada kondisi tertentu setelah lahir. Limpa turut 

berberan dalam pembentukan eritrosit tetapi dalam jumlah yang sedikit. Pada ayam dalam 

kondisi normal memiliki jumlah eritrosit sebesar 2,95 x 106/mm3 (Struke dan Griminger, 

1976) sedangkan menurut Rosmalawati (2008) menyatakan bahwa dalam kondisi normal 

ayam memiliki jumlah eritrosit yaitu 2,0-3,2 x 106/mm3. 

2.5.2. Hemoglobin 

Hemoglobin adalah protein  yang mendung Fe di dalam sel yang menyebabkan 

timbulnya warna merah pada darah. Hemoglobin diproduksi oleh sel darah merah yang 

disintesis dari asam asetat (acetic acid) dan glycine menghasilkan porphyrin. Porphyrin 

dikombinasikan dengan besi menghasilkan satu molekul heme. Empat molekul heme 

dikombinasikan dengan molekul globin membentuk hemoglobin (Rosmalawati, 2008). 

Hemoglobin di dalam eritrosit memungkinkan timbulnya kemampuan untuk mengangkut 

oksigen serta menjadi penyebab timbulnya warna merah pada darah. Protein hemoglobin 

adalah globulin berupa sel dan warna merah adalah heme yang berupa atom besi. 

Hemoglobin mengikat O2 untuk membentuk oksihemoglobin (Ganong, 2008). Hemoglobin 

berfungsi pengangkut oksigen. Peningkatan produksi hemoglobin dan jumlah eritrosit dalam 

darah menjadi rendah disebabkan oleh rendahnya kandungan oksigen dalam darah 

(Swenson, 1984). Penurunan kadar hemoglobin terjadi karena adanya gangguan 

pembentukan eritrosit (eritropoesis) (Frenson, 1992). Kadar normal hemoglobin ayam yaitu 

7,0-13,0 g/dl (Jain, 1993). 

2.5.3. Mean Corpuscular Volume (MCV), dan Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)  

Indeks eritrosit merupakan pemerikasaan laboratorium hitung darah lengkap yang 

memberikan keterangan mengenai ukuran rata-rata eritrosit dan mengenai banyaknya 

hemoglobin per eritrosit. Menurut Dieney and Olumuji (2014) nilai MCV, dan MCH 

merupakan nilai yang berhubungan dengan eritrosit. Mean corpuscular volume merupakan 

volume eritrosit rata-rata di dalam darah. MCV normal pada ayam berkisar antara 90-140 fl 

(Hodges, 1977). Anemia normositik ditandai dengan ukuran seritrosit yang normal dan MCV 

normal pada anemia mikrositik sel darah merah berukuran kecil dan MCV menurun serta 

pada anemia makrositik sel darah merah berukuran besar dan MCV meningkat. Nilai MCV 

yang kecil di bawah normal dapat mengindikasikan adanya anemia akibar defisiensi zat 

besi, thalesemia dan anemia sekunder (Rosmalawati, 2008). 

Mean corpuscular hemoglobin merupakan banyaknya hemoglobin dalam eritrosit 

(Hodges, 1977). Nilai MCH normal pada ayam berkisar antara 33-47 pg. Eritrosit yang besar 

(makrositik) biasanya memiliki nilai MCH yang tinggi dan sebaliknya eritrosit yang kecil 
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memiliki nilai MCH yang rendah (Bashar, Tukur, Sekoni, Hassan, 2010). Mean corpuscular 

hemoglobin concentration merupakan konsentrasi hemoglobin rata-rata tiap sel eritrosit. 

Eritrosit berfungsi untuk mentransportasikan oksigen (Guyton dan Hall, 2006) maka 

oksigen yang diterima oleh jaringan tergantung kepada jumlah dan fungsi dari eritrosit dan 

hemoglobinnya. Nilai MCV mencerminkan ukuran eritrosit, sedangkan MCH mencerminkan 

ukuran hemoglobin dalam eritrosit. Pentingnya penetapan indeks eritrosit sangat penting 

dalam pemeriksaan klinis karena dapat menunjukkan adanya indikasi kekurangan sintesa 

hemoglobin seperti tidak cukupnya hemoglobin yang terbentuk di dalam tiap sel darah 

merah (Rosmalawati, 2008). Ketidak normalan nilai MCV, dan MCH merupakan indikasi 

adanya anemia yang dapat dipicu oleh kekurangan zat besi, keracunan timbal, kekurangan 

hormon eritroprotein, kekurangan folat atau kekurangan vitamin B-12. 

2.6. Kolesterol 

Kolesterol merupakan suatu senyawa lemak seperti lilin dan berwarna kekuningan 

Hembing (2006). Di dalam tubuh kolesterol mempunyai peran penting yang diperlukan 

dalam beberapa proses metabolisme, seperti pembentuk dinding sel, hormon, pembungkus 

jaringan saraf, bahan pembentuk asam dan garam empedu yang berfungsi sebagai 

pengemulsi lemak yang sebagian besar kolesterol diperoleh dari hati. Dengan demikian 

kadar kolesterol normal mempunyai banyak manfaat, namun akan menjadi masalah apabila 

kadarnya berlebih. 

Kolesterol dalam tubuh diperlukan dalam berbagai proses metabolisme. Salah satunya 

sebagai bahan pembentuk dinding sel, selain itu kolesterol dibutuhkan untuk membuat 

vitamin D. Kolesterol dari hati dikeluarkan dari hati ke jaringan otot untuk disimpan sebagai 

cadangan energi. Hal ini juga terjadi pada pembuatan asam lemak empedu yang digunakan 

untuk mengemulsi lemak. 

Kolesterol daging ayam pedaging menurut penelitian Alnabajdawi dan Abdullah (2002) 

yaitu daging ayam pedaging tanpa kulit berkisar antara 133-202 mg/100g berdasarkan bobot 

kering, sedangkan untuk daging utuh adalah 261-407 mg/100g bobot kering. Ditambahkan 

oleh Wiseman(1984) dalam Hutabarat, Sihombing, Siregar dan Sarigih (2014) bahwa 

konsumsi pakan akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan lemak yang tinggi akan 

berhubungan dengan tingginya timbunan kolesterol dalam daging. 

  



 

 

16 
 

BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Pakan merupakan faktor penting yang memiliki kontribusi 60 - 70% dari jumlah biaya 

produksi atau komponen biaya terbesar dalam usaha produksi peternakan ayam pedaging. 

Pencapaian produktivitas yang optimal banyak dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi pakan 

yang lengkap untuk dikonsumsi. penggunakan rempah-rempah diharapkan mampu 

memberikan efek yang baik terhadap pertumbuhan atau pertambahan bobot ayam serta 

toksisitas yang rendah terhadap karkas, maka diharapkan rempah-rempah tersebut ke 

depannya dapat digunakan sebagai pakan tambahan bagi ayam pedaging. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan pangan, pemberian tepung biji kemiri 

dapat digunakan sebagai bahan antimikroba alami (feed additive) yang ditambahakan ke 

dalam pakan serta tidak menimbulkan residu yang berdampak tidak baik untuk kesehatan 

orang yang akan mengkonsumsi ayam tersebut, sehingga dapat dihasilkan daging ternak 

organik yang sangat aman untuk dikonsumsi. Masalah lain yang dihadapi saat ini di dalam 

usaha pemeliharaan unggas seperti ayam pedaging adalah masih tingginya penggunaakn 

anitibiotik yang dapat mempengaruhi kualitas daging sehingga dapat membahayakan 

kesehatan saat dikonsumsi. Penggunaan antibiotik mengakibatkan diproduksinya produk 

metabolit dalam bentuk residu antibiotik dan dapat terakumulasi ke dalam produk ternak 

seperti daging, telur, susu dan jaringan tubuh, sehingga perlu adanya pencegah agar dapat 

menghasilkan produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. 

Resnawati, Iskandar dan Surayah (1998) menyatakan bahwa kemiri dapat menjadi 

alternatif yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yaitu dengan memanfaatkan bungkil 

biji kemiri (BBK) (Aleurites mollucana (L.)Willd) yang termasuk dalam pembuatan minyak 

dari biji kemiri. Bungkil biji kemiri mengandung nutrisi yang cukup tinggi yaitu protein 

sebanyak 28,02% dan energi metabolis 3,333 kkal/kg. Penelitian yang dilakukan Resnawati 

dkk (1998) dilakukan dengan membandingkan penampilan anak ayam lokal (mulai umur 1 

hari) dengan pemberian pakan kontrol (0% BBK) dan pakan mengandung BBK pada tingkat 

5-20%. Hasil penelitian tersebut melaporkan bahwa penggunaan bungkil biji kemiri (BBK) 

dalam pakan ayam buras dapat diberikan tidak lebih dari 5%. Berdasarkan pada hasil 

penelitian tersebut sehingga pemakaian biji kemiri dalam pakan diberikan dalam jumlah 

yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan kandungan zat antinutrisi dalam biji kemiri yaitu 

saponin dan toxalbumin. 

Kandungan setiap 100 g daging biji kemiri meliputi; 636 kalori, 19 g protein, 63 g 

lemak, 8 g karbohidrat, 80 mg kalsium, 200 mg fosfor, 2 mg besi, 0,06 mg vitamin, dan 7 g 

air (Ketaren, 1986). Ditambahkan oleh Renata (2009) bahwa kandungan kimia yang 
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terdapat dalam biji kemiri adalah asam linoleat, palmitat, gliserida,  stearate, miristat, asam 

minyak, protein, vitamin B1, dan zat lemak. Kandungan kimia pada biji kemiri tersebut 

diharapkan dapat menurunkan kandungan kolesterol daging ayam pedaging. Menurut 

Lesson and Summer (1991) menyatakan bahwa asam linoleat dan metionin dapat 

mempengaruhi berat telur. Proses dalam perkembangan folikel asam linoleat dapat 

mengontrol protein yang secara langsung mempengaruhi ukuran telur (March dan McMillan, 

1990). 

Estrada dkk (2007) menyatakan bahwa biji kemiri memiliki kandungan minyak cukup 

tinggi yaitu sekitar 57-69%. Kemiri memiliki kandungan asam lemak tak jenuh sebanyak 

91,7%, yang terdiri dari asam lemak linoleat (C18:2), asam oleat (C18:1), dan asam linolenat 

(C18:3). Berdasarkan penelitian Suripta dan Astuti (2006) terjadinya biosintesis kolesterol 

dapat dihambat dengan adanya omega-3 atau asam lemak linolenat serta mampu 

menurunkan kandungan VLDL-kolesterol dan trigliserida plasma, sehingga dengan 

penambahan bahan pakan yang mengandung asam lemak linolenat dapat menurunkan 

kandungan kolesterol telur burung puyuh, ditambahkan oleh hasil penelitian Suryanti, dkk 

(2015) bahwa dengan penambahan tepung biji kemiri sebanyak 3% pada pakan burung 

puyuh dapat menurunkan kandungan kolesterol kuning telur. 

Kemiri memiliki kandungan zat non nutrisi antara lain polifenol dan saponin. Polifenol 

memiliki peran sebagai antioksidan. Suhatri dkk (2014) menyatakan bahwa antioksidan 

dapat menekan pembentukan radikal bebas dengan melepaskan atom hidrogen dari gugus 

hidroksilnya. Atom hidrogen ini akan mengubah radikal bebas menjadi stabil dan berhenti 

melakukan oksidasi serta menurunkan tingkat oksidasi LDL, sehingga akumulasi kolesterol 

dalam darah berkurang. Ditambahkan menurut Suharti, dkk (2008) menyatakan bahwa kerja 

tanin atau saponin dapat menurunkan kandungan kolesterol karkas dengan cara 

menghambat absorbsin kolesterol atau dengan meningkatkan ekskresi kolesterol melalui 

feses. 

Kandungan darah ayam meliptui; eritrosit, leukosit granular, leukosit non granular dan 

trombosit yang tersuspensi dalam plasma darah (Khan dan Zafar, 2005). Jumlah sel darah 

merupakan indikator menentu terhadap produksi dan kualitas sel darah. jumlah sel darah 

yang kurang normal akan menyebabkan hewan mudah terkena penyakit, sehingga jumlah 

sel darah yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan dan prognsis suatu penyakit. Fungsi 

eritrosit dan dengan fungsi hemoglobin sangat berkaitan karena keduanya berperan dalam 

pertukaran dan distribusi oksigen kedalam sel dalam proses metabolisme. 

Penelitian yang telah dilakukan Rashid, dkk(2011) dengan membandingkan 6 

perlakuan pemberian tepung biji kemiri dalam pakan ayam pedaging yaitu dengan 
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pemberian T1 (kontrol), T2 (pakan basal+2% tepung biji kemiri tanpa perlakuan 

pemanasan), T3 (pakan basal + 2% tepung biji kemiri dengan pemanasan oven 50±1°C 

selama 24 jam), T4 (pakan basal + 2% tepung biji kemiri dengan pemanasan microwave 

selama 25 menit), T5 (pakan basal + 2% tepung biji kemiri dengan waterbath suhu 100°C 

selama 60 menit), dan T6 (pakan basal + 2% tepung biji kemiri diautoklaf suhu 121°C 

selama 15 menit). Hasil penelitian melaporkan bahwa penggunaan tepung biji kemiri 

(candlenut meal) sebanyak 2% tanpa perlakuan pemanasan (untreated candlenut meal) 

dapat meningkatkan performan ayam pedaging dan menurunkan nilai FCR dibanding 

dengan kontrol. Ditambahkan dengan hasil penelitian Rohaida, dkk (2014) bahwa 

penambahan tepung biji kemiri dalam pakan ayam sebanyak 2% tanpa perlakuan 

pemanasan dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan kandungan asam lemak 

linolenat dan asam oleat dalam daging ayam pedaging. Belum ada informasi tentang 

penggunaan tepung biji kemiri sebagai imbuhan pakan dapat menurunkan kandungan 

kolesterol daging pada ayam pedaging. Berikut dibawah ini terdapat bagan kerangka pikir 

penelitian pada Gambar 2. 

  



 

 

19 
 

3.2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian 

Ayam pedaging 

Kebutuhan protein hewani 

Faktor pemberian pakan 

Tepung Biji Kemiri 

Antioksidan  Asam lemak essensial 

Meningkatkan pencernaan, menyerap 

zat makanan (Spence, Jenkis and 

Davignon, 2010) 

Dapat menurunkan kandungan 

kolesterol (Suryanti, dkk. 2015)) 

Evaluasi antara pakan kontrol 

dan pakan perlakuan 

Penampilan produksi: 
 Konsumsi pakan (g) 

 PBB (g) 

 Konversi pakan 

 IOFC (Income Over 

Feed Cost) 

Profil darah: 
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3.3. Hipotesis 

1. Dalam tepung biji kemiri terdapat asam lemak essensial dan antioksidan. 

2. Penggunaan pemberian tepung biji kemiri di dalam pakan ayam pedaging memberikan 

pengaruh terhadap penampilah produksi, profil darah dan kandungan kolesterol 

daging ayam pedaging.  



 

 

21 
 

BAB IV MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 Penelitian tentang pemanfaatan tepung bijikemiri (aleurites mollucana (l.) willd.) 

sebagai imbuhan pakan terhadap penampilan produksi, profil darah dan kolesterol daging 

pada ayam pedaging dilaksanakan dalam dua tahap. 

4.1. Penelitian Tahap I (Pendahuluan). Evaluasi Nilai Nutrisi Tepung Biji Kemiri. 

4.1.1. Lokasi Penelitian 

Uji analisa proksimat tepung biji kemiri yang meliputi: bahan kering, protein kasar, 

lemak kasar, serat kasar, abu dan gross energi dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Universitas Brawijaya. Analisa uji kandungan antioksidan tepung biji kemiri 

dilakukan di Laboratorium Pengujuan Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya dan analisa uji kandungan asam lemak essensial pada 

tepung biji kemiri dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. 

4.1.2. Materi Penelitian 

Bahan berupa tepung biji kemiri digunakan untuk uji analisa proksimat, analisa total 

kandungan antioksidan dan total kandungan asam lemak essensial.  

4.1.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian tahap I ini adalah metode yang digunakan 

salah satunya dengan metode laboratorium dengan rancangan deskriptif. Kandungan yang 

diamati dalam tepung biji kemiri meliputi: 

1. Analisa Uji Proksimat (AOAC, 1995) 

2. Asam Lemak Essensial (Lampiran 1.) 

3. Analisa Uji Antioksidan (Lampiran 2.) 

4.1.4. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tahap I. Analisis proksimat, analisis kandungan antioksidan dan analisis 

kandungan asam lemak essensial. 

 Tepung biji kemiri dianalisis untuk mengetahui kandungan proksimat (BK, PK, LK, 

SK, Abu dan GE) dalam pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya, anlisis kandungan antioksidan dilakukn di Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

selanjutnya dilakukan uji analisa kandungan asam lemak essensial yang dilakukan di 

Laboratorium Penelitin dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. 
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4.1.5. Variabel yang Diamati 

1. Kandungan Proksimat (PK, LK, SK, Abu dan Gross Energi) 

2. Kandungan Asam Lemak Essensial  

3. Kandungan Antioksidan 

Hasil analisis prosimat kandungan zat makanan tepung biji kemiri dapat dilihat pada 

Tabel 5. sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil analisis proksimat kandungan zat makanan tepung biji kemiri. 

Zat Makanan  Jumlah 

Bahan kering (%) 96,59 

Protein (%) 19,31 

Serat kasar(%) 2,23 

Lemak (%) 65,29 

Abu (%) 2,83 

Gross energy (%) 7558,90 

Sumber:  Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

Hasil pengamatan penelitian Tahap I, dapat dilanjutkan pada penelitian Tahap II yaitu 

dilakukan uji biologis pada ayam pedaging. 

4.2. Penelitian Tahap II 

4.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan uji biologis pada ayam pedaging yang dilaksanakan di dusun 

Bunder, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso Malang. Penelitian lapang 

dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2017. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan 

uji analisa profil darah di Klinik Pattimura Malang dan analisa kandungan kolesterol daging 

dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Padjajaran Bandung. 

4.2.2. Materi Penelitian 

4.2.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging umur 1 hari (Day Old Chick) strain 

Loghman dengan merk dagang Platinum MB 202 yang di produksi oleh PT. Japfa Comfeed 

Indonesia berjenis kelamin jantan 200 ekor dengan harga Rp. 7000/ekor. Rata-rata bobot 

badan DOC yang digunakan adalah 34,67 ± 7,93 g/ekor dengan koefisien keragaman 

sebesar 8,16 % (Lampiran 5.). Pemeliharaan dilakukan selama 40 hari. 

4.2.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 petak kandang dengan 

sistem litter dengan sekam padi sebagai alasnya dengan ukuran tiap petak adalah 100 cm x 

60 cm x 100 cm, setiap petak kandang ditempati 8 ekor DOC. Setiap petak dilengkapi 
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tempat pakan, tempat minum, lampu penerang, seperangkat alat vaksinasi, dan pembersih 

kandang. 

4.2.2.3 Pakan 

Pakan penelitian yang digunakan yaitu pakan basal berupa pakan jadi (BR1) yang 

diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Tepung biji kemiri ditambahkan pada 

pakan basal dengan jumlah yang berbeda pada umur satu hari dengan jumlah yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan dengan harga Rp.40.000/kg. Standar kebutuhan zat 

makanan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 7. dan hasil analisis proksimat kandungan 

zat makanan pakan basal PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dapat dilihat pada Tabel 8. 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging. 

 Periode 

Zat Nutrisi Makanan Starter Finisher 

 Wahju NRC Wahju NRC 

Energi metabolis (EM) (Kkal/kg) 

Protein kasar (PK) (%) 

Lemak kasar (LK) (%) 

Serat kasar (SK) (%) 

Calsium (Ca) (%) 

Phosfor (P) (%) 

3100 

22 

5-8 

3-5 

0,9-1,1 

0,7-0,9 

3200 

23 

- 

- 

1 

0,45 

3200 

20 

5-8 

 

3-5 

0,9-1,1 

3200 

20 

- 

- 

0,9 

0,4 

Sumber: Wahju (2004), NRC (1994). 

Tabel 7. Kandungan zat makanan bahan pakan perlakuan. 

Zat makanan Pakan Basal* Kemiri* Jagung** Bekatul** 

Bahan Kering (%) 89,02 96,57 85 90 

Protein Kasar (%) 22.68 19,31 8,5 11 

Lemak Kasar (%) 3,47 2,23 2,5 2,5 

Serat kasar (%) 5,99 65,29 3,8 15 

Abu (%) 5,55 2,83 - - 

EM(Kkal/kg) 3199,1 7558,9 3330 2750 

Keterangan: *) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

**) Leeson and Summer (2005) 

Tabel 8. Kandungan zat makanan pakan basal dan pakan perlakuan. 

Zat makanan P0* P1* P2* P3* P4* 

Bahan Kering (%) 89,02 89,04 89,06 89,08 89,09 

Protein Kasar (%) 22,68 22,67 22,66 22,65 22,65 

Lemak Kasar (%) 3,47 3,47 3,46 3,46 3,46 

Serat kasar (%) 5,99 6,14 6,29 6,43 6,58 

Abu (%) 5,55 5,54 5,54 5,53 5,52 

EM(Kkal/kg) 3199 3210 3221 3232 3242 

Keterangan: *) Hasil perhitungan MS. Excel 2007. 
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4.2.2.4 Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri 

Prosedur pembuatan Tepung Biji Kemiri dapat dilihat dibawah ini. 

 

Gambar 3. Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri. 

4.3. Metode Penelitian 

Metode Penelitian menggunakan percobaan lapang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, terdapat 

25 unit percobaan, setiap unit diisi 8 ekor ayam pedaging, pemeliharaan ayam pedaging 

dilakukan sampai umur 40 hari.Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai berikut: 

P0 : Pakan Basal + Tepung Biji Kemiri  

P1 : Pakan Basal + 0,25 %Tepung Biji Kemiri  

P2 : Pakan Basal + 0,50 %Tepung Biji Kemiri  

P3 : Pakan Basal + 0,75 %Tepung Biji Kemiri  

P4 :  Pakan Basal + 1 %Tepung Biji Kemiri  

4.4. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tahap II. Percobaan Biologis 

 Beberapa macam pakan perlakuan yang berbeda diberikan pada ayam pedaging 

semenjak umur satu hari (DOC) hingga umur 40 hari secara ad libitum. Sebelum 

ayam diletakkan di dalam kandang dilkukan penimbangan bibit badan terlebih dahulu 

untuk mengetahui bobot badan sebelum dilakukan penelitian. Pengukuran variabel 

penampilan produksi meliputi: konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dilakukan 

setiap minggu selama pemeliharaan dan pengukuran variabel profil darah yang 

Di blender sampai halus 

Tepung biji kemiri 

 

1 kg Biji kemiri ditimbang 

Di ayak dengan saringan tepung 

Dikeringkan (diangin-anginkan) 
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meliputi: eritrosit dan hemoglobin dilakukan di Laboratorium Klinik Pattimura Malang. 

Pengukuran variabel kolesterol daging dilakukan di Laboratorium MIPA Universitas 

Padjajaran Bandung. 

Berikut denah pengacakan unit penelitian dilapang sesuai dengan perlakuan dan 

ulangan: 

1 

P2U1 

2 

P0U5 

3 

P4U3 

4 

P1U3 

5 

P3U5 

6 

P0U1 

7 

P3U3 

8 

P1U2 

9 

P4U5 

10 

P2U2 

11 

P3U2 

12 

P3U1 

 13 

P4U1 

25 

P2U3 

24 

P4U4 

23 

P1U1 

22 

P0U2 

21 

P4U2 

20 

P0U3 

19 

P1U4 

18 

P2U4 

17 

P3U4 

16 

P1U5 

15 

P0U4 

14 

P2U5 

 

Gambar 5. Denah pengacakan kandang perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 
 

4.5. Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Operasional Penelitian 
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4.6. Variabel Penelitian 

a) Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan sisa 

pakan. Perhitungan konsumsi pakan dihitung setiap hari. (Scott, Neshein and 

Young,1992). Dengan rumus sebagai berikut: 

                                                   

b) Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan selisih antara bobot badan akhir dengan 

bobot badan awal (gr/ekor) yang pengukurannya dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu (Scott et al., 1992). 

                                                              

c) Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dengan 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan (Wahju, 2004). 

               
              

   
 

d) Income over Feed Cost (IOFC) merupakan parameter untuk mengetahui efisiensi 

penggunaan pakan yangdigunakan secara ekonomis, yang dihitung dengan cara 

mengurangi pendapatan dari penjualan ayam hidup dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk pakan. Nilai IOFC yang didapat pada penelitian ini dapat dihitung mulai dari fase 

finisher (Wahju, 2004).dengan rumus sebagai berikut: 

 

                                                                             

 

e) Profil darah meliputi; (perhitungan jumlah eritrosit dan jumlah hemoglobin) pada ayam 

pedaging (Sasatradipradjs, Wijayakusuma, Ungerer, Maad, Nasution, Suriawinata dan 

Hamzah, 2000). 

 Eritrosit  

Perhitungan jumlah sel darah merah dilakukan dengan alat kamar hitung sel 

darah merah, menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Prosedur 

pengerjaannya adalah aseptor dipasang pada pipet sel darah merah. Darah dihisap 

sampai batas angka 0,5 pada pipet, ujung pipet dibersihkan dengan tisu. Larutan 

Hayen dihisap sampai angka 101 secara hati-hati) hindari adanya gelembung, apabila 

terdapat gelembung maka prosedur harus diulang). Aseptor dilepas dari pipet sel 

darah merah dengan meenggunakan ibu jari dan telunjuk kanan, isi pipet 

dihomogenkan selama 3 menit bagian yang tidak ikut terkocok harus dibuang. 
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Selanjutnya dengan cara hati-hati cairan dimasukkan dalam kamar hitung dengan cara 

menempelkan ujung pipet pada pertemuan dasar kamar hitung dan kaca penutup. 

Butir-butir darah dibiarkan mengendap selama kurang lebih 1 menit. Perhitungan sel 

darah merah tersebut dilakukan dengan menggunakan hand counter. Menghitung sel 

darah merah dalam hemocytometer, digunakan kotak sel darah merah yang berjumlah 

25 buah dengan mengambil bagian-bagian sebagai berikut: satu kotak pojok kanan 

atas, satu kotak pojok kiri atas, satu kotak tengah, satu kotak pojok kanan bawah dan 

satu kotak pojok bawah kiri. Membedakan kotak sel darah merah dengan sel darah 

putih dapat berpatokan pada tiga baris pemisah pada kotak sel darah merah relatif 

kecil dibandingkan dengan kotak leukosit. Butir darah merah yang telah dihitung 

tersebut disimbolkan dengan a dan untuk mengetahui jumlah sel darah merah dalam 

mm3  daeah dihitung dengan menggunakan persamaan 1.  

 Hemoglobin  

Mengukur kadar hemoglobin dengan metode Sahli. Larutan HCL 0,01 N 

diteteskan pada tabung Sahli sampai tera 0,1 (garis bawah), kemudian sampel darah 

dihisap dengan pipet hingga mencapai tera atas. Sampel darah segera dimasukan 

kedalam tabung dan ditunggu selama 3 menit (hingga berubah warna coklat 

kehitaman, akibat reaksi antara HCL dengan hemoglobin pembentuk asam hematin). 

Larutan ditambah dengan aquades, diteteskan sedikit sambil diaduk. Larutan aquades 

ditambahkan hingga warna larutan warna sama dengan warna standar 

hemoglobinometer. Nilai hemoglobin dikolom “gram %” yang tertera pada tabung 

hemoglobin artinya banyaknya hemoglobin dalam 100 ml darah. 

 Mean Corpuscular Volume (MCV), dan Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) 

dihitung menggunakan rumus berikut : (Dienye and Olmuji, 2014) 

         
                        

                          
        

 

         
                      

                          
        

e). Kolesterol daging dianalisis dengan metode Leibermann dan Burchard. Nilai 

kolesterol diperoleh dari perhitungan absorbans sampel kemudian dibagi absorbans 

standar yang dikali 0,4 konsentrasi standar dibagi berat sampel dikali 100. 



 

 

29 
 

4.7. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan ditabuasi dengan program Microsoft Excel. Data dianalisis 

dengan rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

perlakuan dan ulangan (5 x 5). Data analisis menggunakan analisis ragam (Analysis of 

varian = ANOVA) dari RAL, apabila ada perbedaan diantara perlakuan, maka dilanjutkan Uji 

Jarak berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1992) dengan rumus sebagai berikut; 

Yij = μ + Ti + Eij 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

μ = Nilai tengah umum 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

Eij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i = 1, 2, 3, 4, 5 dan j = 1, 2, 3, 4, 5 

 

4.8. Batasan Istilah 

Ayam pedaging                                             : Jenis ayam jantan maupun betina muda 

sekitar umur 5-6 minggu yang dipelihara 

secara intensif untuk menghasilkan produksi 

daging yang optimal. 

DOC (Day Old Chick)                                   : Anak ayam berumur 1 hari yang diperoleh 

dari PT. Japfa Comfeed Indonesia dengan 

Strain Loghman sebanyak 200 ekor 

Feed additive                                                : Bahan pakan tambahan yang sengaja 

diberikan dalam jumlah sedikir dengan 

tujuan untuk meningkatkan produktifitas 

ternak. Bahan pakan tambahan tersebut 

adalah tepung biji kemiri. 

IOFC (Income Over Feed Cost)                   : Keuntungan yang diperoleh dari selisih 

antarta hasil penjualan ayam hidup dengan 

biaya pakan 

Konsumsi pakan                                           : Satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas seekor ayam pedaging 

Pertambahan bobot badan                           : Pertambahan bobot badan merupakan 

selisih antara bobot ayam minggu (n) 
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dengan bobot ayam sebelumnya. 

Konversi pakan                                             : pengukur produktivitas dan didefinisikan 

sebagai rasio diantara konsumsi pakan 

dengan pertambahan bobot badan yang 

diperoleh selama kurun awaktu yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan bobot badan 

persatuan berat. 

Eritrosit                                                         : sel darah merah yang membawa hemoglobin 

dan O2 dari paru-paru ke jaringan tubuh. 

Hemoglobin                                                  : 

 

 

Mean Corpuscular Volume (MCV)                : 

 

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)         : 

senyawa yang berasal dari ikatan kompleks 

antara protein dan zat besi yang dapat 

menimbulkan warna merah pada darah. 

Ukuran atau volume eritrosit rata-rata dalam 

darah.  

Kadar hemoglobin dalam setiap sel darah 

merah (eritrosit). 

Kandungan kolesterol                                   : Lemak yang terdapat didalam aliran darah 

atau sel tubuh jaringan hewan. Koelsterol 

didalam tubuh berasal dari makanan 

kolestrol (eksogen) dan dari sintesis dalam 

tubuh kolestrol (endogen), kandungan 

kolestrol ini diukur dari bagian dada. 

  

Biji kemiri 

(Aleurites 

Mollucana (L.) 

Willd.) 

diblender 

Tepung Biji Kemiri 

Diayak dg 

saringan 

tepung 

Dikeringkan / 

diangin-anginkan 

 

Analisa zat-zat tepung biji 

kemiri (antioksidan dan 

asam lemak essensial) 

Penambahan 

tepung biji kemiri 

pada pakan 

Diberikan ke ayam pedaging 

uji biologis untuk ayam pedaging 

Performa produksi: 
 Konsumsi pakan (g) 
 Pertambahan bobot badan (g) 
 Konversi pakan 
 IOFC (Income Over Feed Cost) 
 Profil darah: 
 Eritrosit (µL) 
 Hemoglobin (g/dL) 
 MCV (pg) 
 MCH (fL) 

 Kolesterol daging (mg/100g) 



 

 

31 
 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian Tahap I. (Evaluasi Nilai Nutrisi Tepung Biji Kemiri) 

5.3.1.  Uji Senyawa Asam Lemak Essensial Tepung Biji Kemiri 

Lemak merupakan salah satu zat gizi penting yang diperlukan bagi tubuh selain 

karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Asam lemak meliputi asam karbohidrat dengan 

gliserol yang merupakan penyusun utama minyak atau lemak. Fungsi lemak dan minyak 

sebagai pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E dan K. Asam lemak dibagi menjadi dua yaitu 

asam lemak essensial dan nonessensial. Lemak ditemukan pada berbagai macam bahan 

makanan dalam tumbuhan  antara lain; kelapa sawit, jagung, kedelai, biji kemiri dan biji 

bunga matahari. Keterbatasan tubuh dalam mensintesis asam lemak tak jenuh yang ikatan 

gandanya dua atau lebih seperti asam lemak linolenat (omega-3) dan asam lemak lenoleat 

(omega-6). Oleh karena itu kedua asam lemak ini menjadi asam lemak essensial bagi tubuh. 

Sumber energy bagi ayam juga dapat mengginakan penamabahan lemak dalam pakan 

(Rizal. Y, 2006).  Asam lemak dalam proses penyerapan dapat langsung diserap melalui sel 

mukosa usus halus, sementara asam lemak monosakarida, digliserida dan kolesterol 

diemulsifikasi terlebih dahulu oleh garam-garam empedu membentuk micelle (misel) 

sebelum diserap.  Garam-garam empedu ini berupa glikokholat dan taurokholat yang terbuat 

dari kolesterol ditambah glisin atau taurin, dibuat dihati dan dialirkan diduodenum (usus 

halus) dari kantung empedu ke duodenum. Sistem pengakutan asam lemak dalam tubuh 

ayam diserap oleh usus halus pada sel mukosa usus halus diesterifikasi terlebih dahulu 

membentuk trigliserida, kemudian trigliserida dengan fosfolipid, kolesterol dan protein 

(portomicron) ditransport ke hati melalui pembuluh darah. 

Asam lemak essensial yang terkandung dalam pakan ayam yaitu asam lemak lenoleat 

dan lenolenat. Hasil pengujian laboratorium dengan metode kromatografi gas dapat 

diketahui pada Tabel 9. bahwa tepung biji kemiri (TBK) mengandung asam lemak lenoleat 

sebesar 42,08% dan asam lemak lenolenat sebanyak 27,30%. Menurut pendapat Rizal 

(2006) kebutuhan asam lemak lenoleat pada unggas sekitar 1% dalam pakan namun jika 

pemberian lebih dari 1% dalam pakan dapat meningkatkan pertumbuhan pada ayam 

pedaging dan dapat meningkatkan ukuran telur pada ayam petelur sehingga dalam 

praktisnya pemberian asam lemak lenoleat dalam pakan sering dilebihkan sedikit dari 1% 

dalam pakan ayam pedaging dan petelur yang sedang berproduksi. Berdasarkan hasil 

analisis laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada dapat 

diketahui bahwa asam lemak essensial dalam Tepung Biji Kemiri (TBK) dapat dilihat pada 

Tabel 9. dibawah ini: 
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Tabel 9 Kandungan Asam Lemak Essensial dan Antioksidan Tepung Biji Kemiri 

Parameter Metode Hasil (%) 

Asam Lemak Lenoleate Kromatografi Gas 42,08  

Asam Lemak Lenolenate Kromatografi Gas 27,30  

**Antioksidan IC50 69,80  

Keterangan: *Hasil uji Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya (2017) dan **Hasil uji Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada (2017). 

5.3.2.  Uji Senyawa Aktif Antioksidan dalam Tepung Biji Kemiri 

Senyawa fitokimia terdapat dalam tanaman yang memberikan cita rasa, aroma dan 

warna yang khas pada tanaman tersebut. Beberapa khasiat fitokimia berfungsi sebagai 

antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau 

jumlah tertentu mampu berperan sebagai pelindung tubuh dari serangan radikal bebas atau 

memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi, meningkatkan kekebalan, mengatur 

tekanan darah, menurunkan kolestrol serta mengatur kadar gula darah. Radikal bebas 

adalah suatu molekul yang memiliki elektron berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga 

sangat reaktif, dan cenderung mengadakan reaksi di dalam tubuh yang dapat menimbulkan 

kerusakan terus menerus dalam tubuh. Antioksidan merupakan elektron donor yang 

bereaksi dengan radikal bebas untuk mengubahnya menjadi senyawa yang tidak berbahaya 

(Yuming et., 2001). Antioksidan dapat berasal dari vitamin, mineral, metionina dan nutrien 

mikro lainnya. Peran pemanfaatan penambahan antioksidan dapatmeningkatkan 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan konsumsi pakan pada burung puyuh (Teru, 

Natsir dan Widodo, 2017). Berdasarkan hasil analisis laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan di Fakultas Teknologi  Hasil Pertanian dapat diketahui bahwa 

antioksidan dalam Tepung Biji Kemiri (TBK) dapat dilihat pada Tabel 9. 

Penentuan nilai IC 50 dilakukan untuk mengetahui bahwa efektivitas Tepung Biji Kemiri 

(TBK) dalam menangkal radikal bebas sebesar 50% (Molyneux, 2003). Hasil uji laboratorium 

menunjukkan bahwa tepung biji kemiri dengan menggunakan metode IC50 sebagai 

penentuan nilai 69,8 mg/ml mampu menangkal radikal bebas sebanyak 50% dalam sampel 

dengan konsentrasi 69,8 mg. Nilai IC50 yang semakin kecil dapat menunjukkan bahwa 

kemampuan antioksidan yang  tinggi dalam menangkal radikal bebas. Ditambhkan menurut 

Okawa et al., (2001) bahwa kandungan senyawa polifenol akan meningkatkan nilai 

konsentrasi (ppm) antioksidan dalam mencapai IC50 yang artinya kemampuan antioksidaan 

yang dimiliki semakin kuat. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50 yaitu 

konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghamnat 50% radikal bebas DPPH. 

Hasil uji laboratorium dapat diketahui bahwa tepung biji kemiri (TBK) mengandung 

antioksidan sebesar 69,80 mg/ml. Menggunakan metode yang tepat dan struktur senyawa 



 

 

33 
 

uji mempengaruhi besarnya aktivitas antioksidan. Struktur senyawa uji berkaitan dengan 

adanya gugus-gugus yang bersifat antioksida. Dengan adanya gugus OH fenolik dalam 

senyawa uji dapatsecara cepat terabtraksi oleh radikal bebas yang menyebabkan senyawa-

senyawa fenolik berpotensi sebagai antioksidan. Menurut Heim et al., (2002) antioksidan 

dipengaruhi juga oleh ikatan rangkap san gugu karbonil dan cincin antioksidan dari struktur 

inti yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dalam menstabilkan radikal fenolik 

melalui konyugasi dan delokalisasi elektron. Ditambahkan menurut Takaya et al., (2003) 

menyatakan bahwa dalam uji antioksidan dengan satu metode tidak selalu dapat 

memberikan hasil yang sama apabila menggunakan metode yang lain, maka disarankan 

untuk mengukur antioksidan dengan berbagai macam metode. 

5.2. Hasil Penelitian Tahap II 

5.2.1.  Pengaruh Pemberian Tepung Biji Kemiri sebagai Feed Aditif terhadap Variabel 

Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

 Data hasil penelitian pengaruh penambahan pemberian tepung biji kemiri (TBK) 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Evaluasi Pemberian Tepung Biji Kemiri Terhadap Penampilan Produksi 
Ayam Pedaging 

Perlakuan 
Konsumsi pakan 

(g/ekor) 
PBB (g/ekor) Konversi pakan IOFC (Rp,/ekor) 

P0 4304 ± 90b 2465 ± 83 1,75 ± 0,08b 9626 ± 2454,8 
P1 4293 ± 58b 2390 ± 144 1,80 ± 0,13b 8546 ± 2099,7 
P2 4261 ± 55b 2425 ± 168 1,76 ± 0,11b 8075 ± 2668,2 
P3 4183 ± 67b 2502 ± 137 1,68 ± 0,11ab 12212 ± 3678,1 
P4 3989 ± 50a 2585 ± 67 1,54 ± 0,03a 8965 ± 1287,1 

Keterangan: Superskrip (
a-b

) yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01). 

5.2.1.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh hewan apabila 

makanan tersebut diberikan secara ad libitum yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, 

tingkat konsumsi ini menggambarkan palatabilitas. Konsumsi pakan pada ternak digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, untuk memenuhi keperluan reproduksi dan untuk 

produksi hewan tersebut. Konsumsi diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan 

oleh ternak (Tillman et., al. 1998). Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi ayam pedaging 

dapat dilihat pada Tabel 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi paling banyak 

pada pakan perlakuan kontrol yaitu 4304 g/ekor dengan rata-rata konsumsi pakan sebanyak 

g/ekor, kemudian secara berturut-turut pakan perlakuan P1 4293 g/ekor, pakan P2 4261 

g/ekor, pakan P3 sebanyak 4183 g/ekor dan P4 3989 g/ekor. Hasil menunjukkan bahwa 

evaluasi pemberian TBK dengan level yang berbeda dapat menghasilkan nilai pakan yang 
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berbeda pula. Perhitungan konsumsi pakan didapatkan dengan cara jumlah pakan sisa 

dikurangi jumlah pakan yang diberikan pada ayam pedaging. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6. menunjukkan bahwa tanpa penggunaan 

penambahan TBK memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi pakan ayam pedaging. Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan energi 

metabolis  3199,11 Kkal/Kg, Protein 22,68% dan serat kasar 3,47% sehingga dapat 

menurunkan rataan konsumsi pakan selama penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rohmah, Widodo dan Sofjan (2015) bahwa pemicu penampilan pada burung puyuh dengan 

adanya pemberian TBK 3% dalam pakan burung puyuh. Selain itu adanya asam lemak 

essensial dalam pakan P4 (TBK 1%) yaitu asam lemak lenoleat dan lenolenat yang 

digunakan sebagai feed additif yang menggantikan kandungan gross energy dan lemak 

kasar pada pakan basal, sehingga diduga dapat meningkatkan konsumsi pakan pada ayam 

pedaging, maka apabila jumlah lemak yang diberikan dalam pakan terbatas yaitu <10% 

tergantung pada kandungan energi metabolis dalam pakan. Akan tetapi menurut hasil 

penelitian memberikan pertumbuhan dan produksi yang sama seperti pakan normal pada 

ayam pedaging. Menurut Setianto (2005) asam lenoleat akan mengontrol protein dan lipid 

yang diperlukan untuk perkembangan folikel dan secara langsung mengontrol ukuran telur 

pada burung puyuh sehingga bentuk telur menjadi besar.  

Menurut Ketaren (2012) TBK sebagai feed supplement (pakan pengganti) yang 

menggantikan Gross Energy dan lemak kasar yang kandungannya lebih tinggi dari pakan 

basal dimana kandungan Gross Energy TBK 7558,90 Kkal/k sedangkan kandungan Gross 

Energy pada pakan basal sebesar 4510,11 Kkal/kg. Kandungan energi dalam pakan ini 

sesuai dengan pendapat Bell dan Weaver (2002) menyatakan bahwa energi metabolis yang 

diperlukan ayam pedaging adalah 3070 Kkal/kg untuk kondisi subtropis denga sistem 

kandang close house. Begitu juga dengan kandungan lemak kasarpada TBK sebesar 

65,29% sedangkan kandungan lemak kasar pada pakan basal sebesar 9,14%.TBK ini 

mengandung asam lemak tak jenuh yaitu apha-linolenic acid (ALA) atau asam linolenat, 

linoleic acid (LA) atau asam linoleat, dan oleic acid (OC) atau asam oleat. TBK juga 

mengandung zat aktif yaitu saponin dan polifenol. Polifenol memiliki peran penting sebagai 

antioksidan yang baik bagi kesehatan.Kandungan saponin dalam TBK dapat menimbulkan 

rasa pahit, sehingga dapat menurunkan konsumsi pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rohmah, dkk (2015) menyatakan bahwa saponin merupakan senyawa anti mikroba yang 

memiliki rasa pahit sehingga dapat menyebabkan penurunan konsumsi pada unggas. 

Ditambahakan oleh pendapat North dan Bell (1990) menyatakan bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi konsumsi pkan adalah kandungan energi dalam pakan dan suhu lingkungan. 

Menurut Pond et al., 1995 palatabilitas merupakan daya tarik suatu pakan atau bahan pakan 
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yang dapat menimbulkan selera makan ternak. Hubungan pakan terhadap palatabilitas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah bau, rasa, dan warna dari bahan 

pakan. 

5.2.1.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Pertambahan Bobot Badan 

 Pertambahan bobot badan adalah suatu fungsi dari pertambahan jumlah sel dan 

perkembangan organ-organ tubuh. Pertambahan pertumbuhan merupakan peningkatan 

pada ukuran tulang, otot, organ dalam dan bagian tubh lainnya sebelum lahir dan setelah 

lahir mencapai dewasa. Dijelaskan pula bahwa pertumbuhan ayam paling cepat terjadi sejak 

menetas sampai 4-6 minggu, kemudian bobot badan ayam akan mengalami penurunan. 

Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot badan ayam pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 10. Hasil penelitian menunjukkan pertambahan bobot bdan ayam pedaging selama 40 

hari paling tinggi terdapat pada perlakuan P4 dengan nilai rata-rata sebesar 2585 ± 67 

g/ekor, kemudian berturut-turut P3 dengan 2502 ± 137 g/ekor, P2 2425 ± 168 g/ekor, P1 

2390 ± 144 g/ekor dan P0 2465 ± 83 g/ekor. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan level 

yang berbeda dalam penambahan TBK dapat memberikan penghasilkan pertambahan 

bobot badan yang berbeda pula. Nilai pertambahan bobot badan dapat dihitung dengan 

cara menghitung bobot badan akhir ayam dikurangi bobot badan ayam pedaging umur satu 

hari atau DOC. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 7. menunjukkan bahwa penggunaan 

penambahan TBK pada pakan dalam level 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% memberikan 

pengaruh pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan ayam 

pedaging. Hal ini disebabkan karena tingkat kecernaan pada ayam pedaging masih rendah. 

Sesuai dengan pendapat Amrulloh (2003) bahwa laju pertambahan bobot badan rendah 

juga diasumsikan karena kandungan serat kasar pada TBK yaitu 2,23%, lemak kasar TBK 

65,29% dan protein 19,31% dimana ayam tidak bisa mencerna lemak kasar yang tinggi dan 

hanya akan terbuang tanpa diabsorbsi oleh tubuh.  

5.2.1.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan 

bobot badan yang dihasilkan dalam kurun waktu yang sama, semakin rendah nilai konversi 

pakan akan semakin menguntungkan, hal ini disebabkan semakin sedikit pakan yang 

diberikan untuk mengahsilkan berat badan tertentu (Saleh dan Jeffrieda, 2005). 

Ditambahkan oleh Lacy dan Vest (2000), faktor utama uang mempengaruhi konversi pakan 

adalah genetik, kualitas pakan, penyakit, temperature, sanitasi kandang, ventilasi kandang, 

pengobatan dan manajemen kandang. Konversi pakan digunakan untuk mengukur 

produktivitas ternak. Pengaruh perlakuan terhadap konversi pakan ayam pedaging dapat 

dilihat pada Tabel 10. konversi paling tinggi terdapat pada perlakuan P0 tanpa adanya 
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penambahan TBK  dengan nilai rata-rata sebesar 1,38 ± 0,07 kemudian secara berturut-

turut diikuti oleh perlakuan P1 sebesar 1,43 ± 0,11, kemudian P2 sebesar 1,39 ± 0,09, P3 

dengan 1,32 ± 0,09 dan Perlakuan P4 dengan penambahan 1% TBK dalam pakan sebesar 

1,2 ± 0,02. Nilai paling rendah terdapat pada pakan perlakuan P4 (TBK 1%). Hasil ini 

menunjukkan bahwa penggunaan penambahan TBK dengan level yang berbeda dapat 

menghasilkan nilai konversi yang berbeda pula. Nilai konversi didapatkan dengan cara 

menghitung jumlah konsumsi pakan kemudian dibagi dengan pertambahan bobot badan 

ayam pedaging. 

Hasil penelitian selama 4 hari untuk konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 10. 

berdasarkan data statistik konversi pakan pada Lampiran 8. menunjukkan bahwa 

penggunaan penambahan TBK dalam level 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% memberikan 

perbedaan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai konversi pakan ayam pedaging setelah 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan’s didapatkan hasil bahwa pakan perlakuan P0, P1, P2, 

P3, dan P4 memberikan pengaruh yang nyata terhadap konversi pakan. Hal ini disebabkan 

oleh penyerapan zat makanan yang optimal didalam saluran pencernaan. Selain itu faktor 

yang mempengaruhi konversi pakan antara lain adalah energi metabolis dan zat-zat 

makanan yang terkandung didalam pakan. Ditambahkan oleh Lacy dan Vest (2000) 

menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi konversi pakan adalah genetik, 

ventilasi, sanitasi, jenis pakan, kualitas pakan, penggunaan zat additif, manajemen 

pmeliharaan, penyakit, penerangan, pemberian pakan dan kualitas air. Perlakuan terbaik 

berada pada P4 dengan penambahan TBK sebanyak 1% dalam pakan memberikan nilai 

konversi pakan yang rendah, hal ini diduga dengan adanya kandungan antioksidan didalam 

pakan, mampu membantu agar tidak terjadinya proses hidrolisis yang biasanya disebabkan 

oleh mikroba yang dapat menyerang bahan makanan sehingga lemak terurai menjadi asam-

asam lemak bebas atau digliserida atau monogliserida dan gliserol. Dimana bahan makanan 

yang mengalami oksidasi, nilai energinya menurun karena asam lemak yang rusak. Dengan 

adanya antioksidan, maka nilai gizi bahan pakan tidak menurun karena dapat di manfaatkan 

oleh unggas. 

5.2.1.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 

Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan salah satu cara untuk menghitung efisiensi 

ekonomis dari suatu usaha peternakan yaitu dihitung berdasarkan pendapatan dari 

penjualan ayam hidup dikurangi dengan biaya pakan yang dikeluarkan. Nilai IOFC 

digunakan untuk mengetahui efektifitas pakan dari segi ekonomis selama pemeliharaan 

ayam pedaging. Nilai konsumsi pakan berperan dalam menentukan biaya pengeluaran yang 

dibutuhkan selama pemeliharaan, sedangkan bobot badan akhir ayam mercupakan 

komponen penyusun nilai penerimaan dari hasil penjualan ayam (Yahya, 2003). Hasil 
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penelitian dapat dilihat pada Tabel 10. yang menunjukkan nilai IOFC terendah pada 

perlakuan P2 sebesar 8075 ± 2668, kemudian diikuti oleh perlakuan P1 sebesar 8546 ± 

2099,7, dilanjutkan perlakuan P4 sebesar 8965 ± 1287,1 , diikuti oleh P0 sebesar 9626 ± 

2454,8 dan yang tertinggi pada pakan perlakuan P3 dengan nilai rata-rata 12212 ± 3678,1. 

Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi pemberian penambahan TBK 1% dalam pakan tidak 

memberikan perbedaan yang signifikan. Namun perlakuan yang diberikan memberikan 

kecenderungan meningkatkan nilai IOFC pada penambahkan TBK sebesar 0,75 Faktor 

yang mempengaruh IOFC menurut Risnajati (2012) yaitu konsumsi pakan, bobot badan 

akhir ayam pedaging, harga pakan per kilo, harga jual berat hidup ayam pedaging. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 9. menunjukkan bahwa hasil penambahan 

tepung biji kemiri (TBK) pada pakan dalam level 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% memberikan 

pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap Income Over Feed Cost (IOFC). Hal ini 

disebabkan oleh faktor antara lain, penggunaan jumlah jenis pakan yang digunakan dan 

tingkat kesukaan ayam terhadap pakan yang diberikan serta bobot hidup ayam, hasil 

perolehan karkas diasumsikan 80% dari bobot hidup yang dihasilkan sehingga penerimaan 

yang diperoleh berhubungan dengan bobot hidup. Ditambahkan oleh pendapat Sofjan 

(2008) menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai Income Over Feed Cost (IOFC) 

disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau kecil pada penjualan ayam 

dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat pemeliharaan. Pada saat pemeliharaan, 

menggunakan pakan satu jenis yaitu pakan komersial dimana harga pakan relatif stabil. 

Ditambahkan oleh Utami (2012) menjelaskan bahwa nilai IOFC yang rendah diduga karena 

tidak efisiensinya pemanfaatan pakan yang diberikan pada ayam pedaging sehingga bobot 

badan yang dicapai rendah pula. Namun tidak efisiensinya pemberian pakan dapat juga 

disebabkan oleh zat makanan dalam usus halus tidak dapat tercerna secara optimal. 

Semakin efisien ayam memanfaatkan pakan yang diberikan maka semakin tinggi nilai IOFC 

yang diperolehnya sehingga dengan mengurangi harga berat akhir dengan total yang 

dihabiskan selama penelitian. 

5.2.2. Pengaruh Pemberian Tepung Biji Kemiri (TBK) sebagai Feed Additive terhadap 

Profil Darah dan Kolesterol Daging pada Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap profil darah dan koeterol daging ayam pedaging dapat 

di lihat pada Tabel 11. Sebagai berikut: 
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Tabel 11. Pengaruh Perlakuan terhadap Profil Darah dan Kolesterol Daging Ayam Pedaging 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Eritrosit (106/mm3) 2,25 ± 0,05
a 

2,34± 0,00
ab 

2,46 ± 0,09
bc 

2,46 ± 0,09
bc 

2,58 ± 0,09
c 

Hemoglobin 
(g/dL) 9,96

a 
10,01

a 
10,87

b 
11,08

bc 
11,31

c 

MCV (fL) 143,1± 1,78  144,8 ± 1,59 147,1 ± 1,74 146,1 ± 3,56 147,0 ± 2,48 

MCH (Pg) 42,82 ± 0,33
a 

44,13 ± 0,37
b 

44,15 ± 0,48
b 

44,52 ± 2,08
b 

45,22 ± 0,07
b 

Kolestrol Daging 
(mg/100 g) 82,99 ± 0,18

a 
80,49 ± 0,47

a 
77,80 ± 0,36

b 
74,80 ± 0,46

c 
74,80 ± 0,49

a 

Keterangan:  Superskrip (a-b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01). 

5.2.2.1 Pengaruh Perlakuan Tepung Biji Kemiri (TBK) terhadap Eritrosit 

Eritrosit adalah sel darah merah yang membawa hemoglobin dan O2  dari paru-paru ke 

jaringan tubuh. Eritrosit memiliki fungsi utama untuk pertukaran gas. Menurut Guyton dan 

Hall (1970) eritrosit merupakan produk dari proses erithropoesis. Produksi sel darah merah 

diatur oleh hormon eritropoietin yang dihasilkan ginjal. Ayam pedaging dalam keadaan 

hipoksia (kekurangan oksigen) akan merangsang pembentukan eritrosit karena oksigen 

diikat oleh hemoglobin dan dibawa oleh eritrosit. Ayam pedaging dalam keadaan hipoksia 

(kekurangan oksigen) akan merangsang pembentukan eritrosit karena oksigen diikat oleh 

hemoglobin dan dibawa oleh eritrosit. Eritrosit tidak memiliki inti sel, tetapi mengandung 

beberapa organel dalam sitoplasma yang sebagian besar berisi hemoglobin yang di 

dalamnya mengandung zat besi (Fe) sehingga dapat mengikat oksigen. Eritrosit merupakan 

sel darah merah yang mempunyai peran membawa hemoglobin di dalam sirkulasi. Eritrosit 

dikelilingi oleh plasma lemma, yang merupakan membran sel yang terdiri dari sekitar 40% 

lipid (fosfolipid, kolesterol, glikolipid dan sebagainya), 50% protein dan 10% karobohidrat. 

Menurut pedapat Kusumawati, 2004 dalam Handayani, 2013) sel darah merah terdiri dari air 

(65%), hemoglobin (33%) dan sisanya terdiri dari sel stoma, lemak, mineral dan bahan 

organik lainnya. 

Menurut Struke dan Griminger, 1976) menyatakan bahwa jumlah eritrosit pada ayam 

adalah 2,95 x106/mm3. Sedangkan menurut Rosmalawati (2008) menyatakan jumlah eritrosit 

normal pada ayam yaitu 2,0 – 3,2 x106/mm3. Didalam proses pembentukan sel-sel darah, 

kecukupan protein dalam pakan dibutuhkan karena protein merupakan unsur utama 

pembentukan eritrosit darah. Enzim protease berperan menghidrolisis protein menjadi asam 

amino yang dibutuhkan tubuh. Ditambahkan manurut Wardhana, April, Kenanawati, 

Nurmawati, Rahmawedi dan Jatmiko (2001) menyatakan bahwa kurangnya prekustor 

seperti zat besi dan asam amino yang membantu proses pembentukan eritrosit akan 

menyebabkan penurunan jumlah eritrosit. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan 
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penyerapan atau nilai gizi yang berkurang dalam pakan yang diberikan sehingga akan 

mempengaruhi organ yang berperan dalam proses produksi sel darah. 

Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 11. yang menunjukkan rata-rata jumlah 

eritrosit berkisar antara 2,25 – 2,58 x10
6
/mm

3. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi 

pemberian penambahan TBK dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap rataan jumlah eritrosit  ayam pedaging (Lampiran 10). Hal ini disebabkan 

oleh adanya kandungan protein 22,68% dan asam lemak essensial pada TBK sehingga 

dapat meningkatkan rataan eritrosit dalam darah ayam pedaging, kecukupan protein dalam 

pakan merupakan unsur utama dalam pembentukan darah. Enzim protease dalam tubuh 

merupakan enzim ektraseluler yang berfungsi menghidrolisis protein menjadi asam amino 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada Tabel 11. menunjukkan bahwa evaluasi pemberian TBK 

dengan level yang berbeda dapat menghasilkan jumlah eritrosit yang berbeda pula. Jumlah 

eritrosit pada perlakuan P4 dengan TBK 1% memberikan jumlah eritrosit sebesar 2,58 ± 

0,09x106/mm3, peningkatan jumlah eritrosit diasumsikan disebabkan oleh kandungan protein 

dalam pakan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). Selain itu menurut 

pendapat Ketaren (2012) biji kemiri mengandung zat besi sebanyak 2 mg. Ditambahkan 

oleh pendapat Wiraprasidi, Kawengian dan Maluyu (2017) bahwa peningkatan pembentukan 

volume darah dapat dipengaruhi oleh mikronutrien yang meliputi: folat, zat besi, zinc, 

kalsium, vitamin D dan asam lemak esensial yang berfungsi sebagai stimulus pembentukan 

sel darah merah. Jumlah eritrosit ayam pedaging dengan penambahan TBK dalam pakan 

masih berada pada kisaran normal pada semua jenis perlakuan, hal ini disesuaikan dengan 

pernyataan Rosmalawati (2008) bahwa kisaran normal eritrosit ayam adalah 2,0 – 3,2 

x106/mm3 atau setara dengaan 2,0 -3,2 106/µL. Hal ini diperkuat juga oleh penyataan Talebi, 

Rezaei, Chai and Sahrei (2005) bahwa jumlah eritrosit pada berbagai strain ayam pedaging 

umur 35 hari yaitu: Arian 2,86 ± 0,34 106/µL, Arbore-Acres 2,85 ± 0,12 106/µL, Cobb 2,82 ± 

0,14 106/µL, dan Ross 2,84 ± 0,18 106/µL. 

Jumlah eritrosit menandakan bahwa proses metabolisme dalam tubuh ayam pedaging 

normal dan nutrisi yang dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah sudah tercukupi. 

Menurut pendapat Piliang dan Djojosoebagio (2006) menyatakan bahwa pembentukan 

eritrosit mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi; protein, vitamin B2, B12 

dan folic acid. Protein memiliki peran dalam pembentukan sel darah merah, vitamin B2 

berperan dalam mengaktifkan asam folat menjadi koenzim, vitamin B12 berperan dalam 

pematangan sel darah merah serta asam folat berperan dalam sintesis DNA 

(Deoxyribonucleatide acid) dan pematangan sel darah merah. Jumlah eritrosit juga 

menunjukkan kemampuan ayam menggunakan oksigen dalam metabolisme nutrien karena 

tinggi rendahnya eritrosit menunjukkan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. 
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Menurut Ganong (2008) bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit adalah umur dan 

jenis kelamin. Semakin dewasa umur ayam maka jumlah eritrositnya meningkat, ayam 

dengan jenis kelamin jantan dewasa jumlah eritrositnya lebih tinggi dibandingkan betina. 

Jumlah eritrosit dalam tiap perlakuan adalah normal, hal ini menandakan bahwa proses 

metabolisme dalam tubuh berlangsung normal dan nutrisi yang dibutuhkan dalam 

pembentukan sel darah merah terutama protein dan vitamin sudah mencukupi kebutuhan 

ayam sehingga ksehatan tubuh ayam optimal. 

5.2.2.2 Pengaruh Perlakuan Tepung Biji Kemiri (TBK) terhadap Hemoglobin 

Hemoglobin adalah senyawa yang berasal dari ikatan komplek antara protein dan Fe 

yang menyebabkan timbulnya warna merah pada darah. Hemoglobin didalam eritrosit 

berfungsi mengangkut oksigen selain memberikan warna merah dalam darah. Menurut 

Piliang (2009) hemoglobin merupakan bagian dari eritrosit yang berfungsi dalam mengikat 

oksigen keseluruh tubuh, maka peningkatan kadar hemoglobin berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah eritrosit. Ditambahkan oleh pendapat  Swenson (1984), penurunan 

kadar hemoglobin terjadi karena adanya gangguan pembentukan eritrosit (eritropoesisi). 

Menurut pendapat Jain (1993) menyatakan bahwa kadar normal hemoglobin ayam pedaging 

yaitu 7,0 – 13,0 g/dL. Kecukupan protein dalam pakan dibutuhkan dalam proses 

pembentukan sel-sel darah karena protein merupakan unsur utama pembentukan eritrosit 

darah, dimana hemoglobin merupakan bagian dari eritrosit.  

Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 11. yang menunjukkan rata-rata jumlah 

hemoglobin berkisar antara 9,96 – 11,31g/dL. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi 

pemberian penambahan TBK dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap rataan jumlah hemoglobin ayam pedaging (Lampiran 11). Hal ini 

disebabkan oleh adanya kandungan protein 22,68% dan asam lemak essensial yang 

meliputi asam lemak Lenoleate sebanyak 42,08% dan asam lemak lenolenat 27,30% pada 

TBK sehingga dapat meningkatkan rataan hemoglobin dalam darah ayam pedaging, 

kecukupan protein dalam pakan merupakan unsur utama dalam pembentukan darah. Enzim 

protease berperan menghidrolisis protein menjadi asam amino yang dibutuhkan tubuh. Pada 

Tabel 11. menunjukkan bahwa evaluasi pemberian TBK dengan level yang berbeda dapat 

menghasilkan jumlah eritrosit yang berbeda pula. Kadar hemoglobin dalam keadaan normal 

menunjukkan kecukupan oksigen untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, yang dapat 

menandakan bahwa ternak secara fisiologis dalam keadaan sehat. Kadar hemoglobin pada 

perlakuan P4 dengan TBK 1% memberikan jumlah hemoglobin sebesar 11,31 g/dL 

peningkatan jumlah hemoglobin sejalan dengan peningkatan jumlah eritrosit yang 

diasumsikan disebabkan oleh kandungan protein dalam pakan lebih tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol (P0) yaitu 9,96 g/dL. Selain itu menurut pendapat Ketaren (2012) 
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biji kemiri mengandung zat besi sebanyak 2 mg. Ditambahkan oleh pendapat Wiraprasidi 

dkk, (2017) bahwa peningkatan pembentukan volume darah dapat dipengaruhi oleh 

mikronutrien yang meliputi: folat, zat besi, zinc, kalsium, vitamin D dan asam lemak esensial 

yang berfungsi sebagai stimulus pembentukan sel darah merah. Profil darah ayam pedaging 

dalam penelitian ini dalam kisaran normal yang mengindikasikan bahwa dalam TBK 

walaupun protein dan zat besi berikatan dengan tanin dan saponin, untuk menstabilkan 

hemoglobin dalam pemenuhan kebutuhan sumber protein dan zat besi dalam pembentukan 

diambil dari cadangan tubuh. Wardhana dkk, (2001) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kadar hemoglobin adalah umur hewan, spesies, lingkungan, musim, pakan 

ada tidaknya kerusakan eritrosit pada waktu pengambilan sampel, jenis antikoagulan yang 

dipakai dan metode yang digunakan. 

Peningkatan kadar hemoglobin ini sejalan dengan peningkatan jumlah eritrosit,  

apabila jumlah eritrosit tinggi maka kadar dari hemoglobin dalam darah akan meningkat 

pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Fahrozi, Tantalo dan Santosa (2014), kadar 

hemoglobin berbanding lurus dengan jumlah sel darah merah. Sintesis hemoglobin 

dipengaruhi oleh keberadaan zat makanan dalam pakan, seperti protein dan zat besi. 

Ditambahkan oleh pendapat Olugbeni et al., (2010) menyatakan bahwa kadar hemoglobin 

mengindikasika kecukupan nutrisi dalam pakan yakni pemenuhan kebutuhan protein pada 

ayam. Nilai rata-rata kadar hemoglobin dalam penelitian ini sebesar 9,96 – 11,31g/dL. Nilai 

kadar hemoglobin ayam pedaging ini lebih rendah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Talebi et al., (2005) bahwa jumlah hemoglobin pada strain ayam umur 40 hari berbeda pada 

strain Arian 13,3 ± 0,84 g/dL, Abor-Acres 13,52 ± 0,1 g/dL, Cobb 13,46 ± 0,26 g/dL dan 

Ross 13,7 ± 0,7 g/dL. 

5.2.2.3 Pengaruh Perlakuan Tepung Biji Kemiri (TBK) terhadap Nilai Mean Corpuscular 

Volume (MCV) 

Mean Corpuscular Volume (MCV) merupakan volume eritrosit rata-rata di dalam 

darah. MCV adalah suatu cara yang sering digunakan untuk mengukur volume rata-rata dari 

sel darah merah dengan membagi hematokrit dengan sel darah merah. Peningkatan jumlah 

MCV diatas normal dapat mengindikasikan adanya anemia akibat defisiensi zat besi, 

thelesemia dan anemia sekunder (Rosmalawati, 2008). MCV mengkatagorikan sel darah 

merah berdasarkan ukuran. Sel yang memiliki ukuran normal (normositik), sel yang 

mempunyai ukuran kecil (mikrositik) dan sel yang mempunyai ukuran besar (makrositik). 

Ukuran sel darah merah ini digunakan untuk mengklarifikasi anemia. Nordenson (2007) 

menyatakan bahwa pada ada anemia normositik sel darah merah berukuran normal dan 

MCV normal, pada sel darah merah berukuran besar dan MCV meningkat dapat dikatakan 

anemia makrositik. 
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Hasil penelitian pada Tabel 11. menunjukkan bahwa rata-rata nilai MCV pada ayam 

pedaging berkisar antara 143,1 – 147 fL. Hasil analisis statistik pada Lampiran 12. 

menunjukkan bahwa evaluasi penambahan TBK pada pakan ayam pedaging dalam level 

0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

nilai MCV darah ayam pedaging. Sel darah merah yang berukuran besar tersebut 

disebabkan oleh tingginya kadar Hb dalam sel. Ditambahkan oleh pendapat Fahmi, 

Widiastuti dan Sugiharto (2017) menyatakan bahwa perlakuan pakan dengan pemberian 

Spirulina platensis pada pakan ayam pedaging tidak dapat mempengaruhi nilai MCV pada 

profil darah ayam pedaging. Kecukupan protein merupakan unsur utama pembentukan 

darah. Selain itu dengan penambahan TBK tidak mempengaruhi ukuran eritrosit pada ayam 

pedaging selama perlakuan sehingga tidak mempengaruhi nilai MCV, karena MCV 

merupakan indikator dalam menentukan rataan ukuran eritrosit dan menujukkan bahwa 

ayam pedaging tidak menderita anemia. Pada Tabel 11. menunjukkan bahwa evaluasi 

pemberian TBK dengan level yang berbeda dapat menghasilkan nilai MCV yang berbeda 

pula. Nilai MCV pada perlakuan P4 dengan TBK 1% memberikan nilai MCV sebesar 147,0 ± 

2,48 fL, peningkatan nilai MCV diasumsikan disebabkan oleh kandungan protein dalam 

pakan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). Hal ini dapat disebabkan 

oleh adanya kandungan protein 22,68% dan asam lemak essensial yang meliputi; asam 

lemak lenoleate 42,08% dan asam lemak lenolenate 27,30% pada TBK sehingga dapat 

meningkatkan rataan MCV dalam darah. Selain itu menurut pendapat Ketaren (2012), biji 

kemiri mengandung zat besi sebanyak 2 mg. Ditambahkan oleh pendapat Wiraprasidi dkk, 

(2017) bahwa asam lemak esensial memiliki peran penting dalam pembentukan sel darah 

merah. Oleh karena itu peningkatan penambahan pemberian TBK dalam pakan dapat 

meningkatkan asupan asam lemak esensial dan mengakibatkan peningkatan profil darah.  

Nilai MCV normal pada ayam pedaging berkisar antara 90 – 140 fL, menurut pendapat 

Bounous and Stedman (2000). Ditambahakan oleh pendapat Talebi, et., al (2005) bahwa 

nilai MCV pada ayam pedaging umur 40 hari dengan strai Arian sebesar 115,8 ± 0,14 fL, 

Abor – Acres sebesar 116 ± 4,31 fL, Cobb sebesar 120,22 ± 4,69 fL dan Ross sebesar 

125,44 ± 4,28 fL. Sedangkan menurut Struke (1976) nilai MCV kisaran normal unggas yaitu 

115-125 fL. Hal ini menunjukkan bahwa nilai MCV ayam pedaging hasil penelitian masih 

dalam kisaran normal sehingga dikategorikan sebagai anemia normositik, hal ini 

menandakan bahwa ayam tidak mengalami anemia. Nilai MCV yang masih berasa dalam 

kisaran normal tersebut menunjukkan bahwa tingkat hemoglobin di dalam eritrosit masih 

dalam keadaan normal. 
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5.2.2.4 Pengaruh Perlakuan Tepung Biji Kemiri (TBK) terhadap Nilai Mean Corpuscular 

Hemoglobin (MCH) 

 Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) merupakan indeks eritrosit yang dugunakan 

untuk mengetahui banyaknya hemoglobin dalam eritrosit. Semakin tinggi level penggunaan 

TBK maka semakin tinggi pula nilai MCH yang mengindikasikan bahwa TBK dapat 

memperbaiki komponen darah.  

Hasil penelitian dapat di lihat pada Tabel 11. menunjukkan bahwa nilai MCH tertinggi 

terdapat pada ayam pedaging dengan adanya perlakuan pakan P4 yaitu sebesar 45,22 ± 

0,07 pg, kemudian diikuti oleh perlakuan pakan P3 sebesar 44,52 ± 2,08 pg, perlakuan 

pakan P2 sebesar 44,15 ± 0,48 pg, perlakuan pakan P1 sebesar 44,13 ± 0,37 pg dan 

kemudian nilai MCH terendah P0 sebesar 42,82 ± 0,33 pg. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya evaluasi penambahan TBK dalam pakan dapat menghasilkan nilai MCH yang 

berbeda dalam darah ayam pedaging. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kandungan zat 

makanan pada pakan yang diberikan pada ayam pedaging. Kandungan protein 22,68% dan 

kandungan asam lemak essensial yang meliputi; asam lemak lenoleate 42,08% dan asam 

lemak lenolenate 27,30% pada TBK sehingga dapat meningkatkan rataan hemoglobin 

dalam darah ayam pedaging, kecukupan protein dalam pakan merupakan unsur utama 

dalam pembentukan darah. Selain itu menurut pendapat Ketaren (2012) biji kemiri 

mengandung zat besi sebanyak 2 mg. Ditambahkan oleh pendapat Wiraprasidi dkk, (2017) 

bahwa peningkatan pembentukan volume darah dapat dipengaruhi oleh mikronutrien yang 

meliputi: folat, zat besi, zinc, kalsium, vitamin D dan asam lemak esensial yang berfungsi 

sebagai stimulus pembentukan sel darah merah. Widada (2014) menyatakan bahwa nilai 

MCH berbanding lurus dengan jumlah eritrosit artinya eritrosit yang besar (makromatik) 

biasanya memiliki nilai MCH yang tinggi begitupun sebaliknya. Untuk mengetahui adanya 

pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan uji statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 13. menunjukkan bahwa evaluasi penambahan 

TBK pada pakan ayam pedaging dalam level 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1% memberikan 

perberbedaan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai MCH darah ayam pedaging. Hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 11. yang menunjukkan rata-rata nilai MCH ayam 

pedaging umur 40 hari dalam penelitian ini berkisar antara 42,2 – 44,52 pg. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Talebi et al., (2005) dengan berbagai starin yaitu: Arian sebesar 47,5 ± 

5,2, Abor-Acress sebesar 48,94 ± 2,87, Cobb sebesar 53,00 ± 2,09 dan Ross sebesar 53,34 

± 0,6. Hal ini didukung oleh pendapat Bashar, Tukur, Sekoni dan Hassan (2010) bahwa nilai 

MCH normal pada ayam pedaging berkisar antara 33 – 47 pg. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai MCH ayam pedaging hasil penelitian masih dalam kisaran normal tersebut 
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menunjukkan bahwa tingkat hemoglobin di dalam eritrosit  masih dalam keadaan normal 

dan mengindikasikan bahwa ayam pedaging tidak mengalami anemia. 

5.2.3. Pengaruh Perlakuan Tepung Biji Kemiri (TBK) terhadap Kandungan Kolesterol 

Daging 

Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan hewan (Anggorodi, 1994, Muchtadi, 

Palupi dan Astawan, 1992). Pudjatmaka et al., (1993) mengemukakan bahwa kolesterol 

adalah sterol yang ditemukan dalam lemak hewani terutama dalam otak, kuning telur, 

minyak hati ikan merupakan fraksi tak tersabunkan dalam lemak hewani dan batu empedu. 

Menurut Almatseir (2001), kolesterol hanya terdapat dalam makanan yang berasal dari 

hewan. Sumber utama kolesterol adalah hati, ginjal, kuning telur, daging, susu perah dan 

keju serta uadang dan kerang. Ikan dan daging ayam sedikit sekali mengandung kolesterol 

oleh karena itu dianjurkan di dalam diet rendah kolesterol. Kolesterol di dalam tubuh 

terutama diperoleh dari hasil sintesis di dalam hati. Bahan bakunya tubuh dan jumlah yang 

diperoleh dari makanan. Kolesterol diperlukan tubuh untuk membuat selaput sel, 

membungkus serabut saraf, membuat berbagai hormon dan asam tubuh. Kolesterol tidak 

dapat diedarkan langsung oleh darah karena tidak larut dalam air. Untuk mengedarkan 

diperlukan molekul “pengangkut” yang disebut lipoprotein. Ada dua jenis lipoprotein yaitu 

High Density Lipoprotein (HDL) dan Low Density Lipoprotein (LDL) (Nataamijaya dan 

Abubakar, 1999). Ditambahkan oleh pendapat Budaarsa (1997) kolesterol dengan rumus 

empiris C57H45OH merupakan alkohol monohidrat dari derivat sterol yang tidak jenuh. Dalam 

keadaan normal kolesterol merupakan senyawa essensial yang diperlukan tubuh untuk 

membentuk membran sel, struktur myelin otak, sistem syaraf pusat dan vitamin D. 

Kolesterol di dalam tubuh berasal dari dua sumber yaitu dari makanan dan hasil biosintesis. 

Hasil penelitian dapat di lihat pada Tabel 11. menunjukkan bahwa kandungan 

kolesterol tertinggi terdapat pada ayam pedaging dengan tidak adanya perlakuan pakan 

atau pakan kontrol (P0) yaitu sebesar 82,99 ± 0,18 mg/100 g, kemudian kandungan diikuti 

oleh perlakuan pakan P1 sebesar 80,49 ± 0,47mg/100 g, perlakuan pakan P2 sebesar 77,80 

± 0,36 mg/100 g, perlakuan pakan P3 sebesar 74,80 ± 0,46 mg/100g dan kemudian 

kandungan kolesterol P4 sebesar74,80 ± 0,49 mg/100 g. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya evaluasi penambahan TBK dalam pakan dapat menghasilkan nilai kolesterol yang 

berbeda terhadap daging ayam pedaging. Untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan 

maka dilanjutkan dengan uji statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 12. menunjukkan bahwa hasil evaluasi 

penambahan TBK dalam pakan terhadap beberapa perlakuan pada ayam pedaging 

memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kolesterol daging, 
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setelah dilanjutkan oleh uji jarak berganda Duncan’s didapatkan hasil bahwa pakan 

perlakuan P3 dengan penambahan TBK sebesar 0,75% secara nyata dapat menurunkan 

kandungan kolesterol daging. Penurunan kolesterol daging ayam pedaging diduga karena 

terdapat kandungan asam lemak essensial dalam TBK yaitu asam lemak lenoleat dan asam 

lemak lenolenat yang mampu menghambat pembentukan asal lemak tidak jenuh ganda 

yang dapat digunakan untuk manipulasi kandungan total kolesterol dalam daging. 

Mekanisme penurunan kolesterol dengan adanya asam lemak lenolenat yaitu asam lemak 

lenolenat dapat meningkatkan eksreksi steroid pada feses, mengubah komposisi asam 

lemak yang terdapat pada lipoprotein sehingga mengakibatkan peningkatan fluiditas 

lipoprotein dan akan mempengaruhi aktivitas enzim lipotik, menambah kecepatan sintesis 

dan katabolisme VLDL. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Saidin (1999) bahwa kolesterol dalam 

daging ayam sebesar 110 mg/100 g. Ditambambahkan oleh Hendrawati (1999) menyatakan 

bahwa kolestrol dalam daging ayam pedaging baik yang berkisar antara 80 - 91 mg/100 g. 

Kandungan kolesterol yang dihasilkan pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan 

hasil penelitian Al-Najdawidan Abdullah (2002). Hasil penelitian Al-Najdwidan Abdullah 

(2002) kandungan kolestrol dalam daging ayam tanpa kulit berkisar antara 133 – 202 

mg/100 g berdasarkan bobot kering, sedangkan untuk daging utuh adalah 261 –  407 

mg/100 g. Penurunan kadar kolesterol daging yang dipengaruhi oleh penambahan TBK  

dapat disebabkan oleh adanya asam lemak esensial dalam TBK. Sebelumnya ditambahkan 

oleh penelitian Skrivan et al., (2000) menyatakan bahwa adanya peningkatan asupan asam 

lemak esensial karena adanya subtitusi asam lemak dalam pakan dapat menurunkan kadar 

kolesterol daging pada ayam pedaging.  
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

1. Tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.)Willd) mengandung kandungan asam 

lemak essensial yang meliputi: asam lemak lenoleat sebanyak 42,08% dan asam 

lemak lenolenat sebanyak 27,30%, serta kadar antioksidan (IC50) sebanyak 69,89 

mg/ml. 

2. Penambahan tepung biji kemiri sebanyak 1% dalam pakan (P4) mampu meningkatkan 

pertambahan bobot badan, Income Over Feed Cost (IOFC), eritrosit, hemogobin, MCV 

serta MCH darah dan dapat menurunkan konsumsi pakan, konversi pakan, dan kadar 

kolesterol daging pada ayam pedaging. 

6.2. Saran 

Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penambahan tepung 

biji kemiri (Aleurites mollucana (L.)Willd) pada pakan ayam ras petelur untuk mengetahui 

produksi telur dan kualitas telur.  
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Lampiran 1. Prosedur Penetapan Kadar Asam Lemak Essensial 

AnalisisLemak Essensial tidak jenuh(asam amino lenoleat dan asam amino lenolenat) 

Tepung Biji Kemiri dengan menggunakan metode KGC (Kromatografi Gas), Penentuan 

Kadar Asam Lemak Tak Jenuh Total (Lab. LPPT UGM, 2017 dan Abast. M. A, Koleangan. 

H, dan Pontoh. J., 2016) 

Prepasrasi sampel  : 

Hidrolisis 

1. Diambil sampel ± 10 ml dan ditambahkan 10 ml HCl pekat. 

2. Dipanaskan pada waterbath suhu 80ºC dilanjutkan sampai mendidih. 

3. Dinginkan. 

4. Diekstrak dengan 25 ml diethyl ether dan petroleum ether (1:1). 

5. Vortex kemudian diamkan sampai mengendap. 

6. Diambil lapisan atas sebagai minyak. 

7. Diuapkan dalam waterbath dengan bantuan gas N2 

Prosedur penetapan kadar : 

Metilasi 

1. Diambil 0,5 mL sampel, ditambahkan 1,5 mL larutan Natrium metanolik, tutup dan 

panaskan pada suhu  

2. 60C selama 5-10 menit sambil digojok. 

3. Dinginkan. 

4. Ditambahkan 2 mL Boron trifluoride metanoat, panaskan pada suhu 60C selama 5-

10 menit. 

5. Dinginkan. 

6. Diekstrak dengan 1 mL Heptan dan 1 mL NaCl jenuh. 

7. Diambil lapisan atas dan masukkan ke dalam Eppendorf. 

8. Diinjeksikan ke GC.  Diinjeksikan sebanyak 1µL sampel pada GC Shimadzu 2010 

Kondisi GC :  

Detektor : FID ,   suhu : 260˚C 

Metode : Methylester 37 New 3032017 Kal.gcm 

Kolom  : HP-88 , Length: 100 m 
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Lampiran 2. Prosedur Penetapan Kadar Antioksidan 

Analisa Antioksidan Tepung Biji Kemiri dengan Metode AAS (Autometic Absorption 

Spectrophotometry). 

Uji Antioksidan 

Penentuan Kadar Antioksidan Total (Morais, Evandro, Carla, Dorila and Maziriza, 1999). 

Preparasi sampel : 

1. Ditambahkan 1,0 ml larutan 0,5% (b/v) hexamethylenetetramine, 20 ml aseton dan 

2,0 ml HCL 25% (b/v), refluks selama 2 jam sejak mendidih 

2. Disaring campuran menggunakan kapas ke dalam labu ukur 100 ml 

3. Dibilas kapas dengan aseton, tambahkan aseton sampai 100 ml, kocok homogen. 

4. Dimasukkan 20,0 ml filtrat ke dalam corong pisah, tambahkan 20 ml air 

5. Ditambahkan 15 ml etil asetat, kocok 10 menit, biarkan memisah, ambil fase etil 

asetat 

6. Dilarutan ekstraksi (3x) masing-masing dengan 50 ml air. 

7. Digabung fase etil asetat, cuci 2x masing-masing dengan 50 ml air 

8. Dimasukkan hasil ekstraksi ke dalam labu ukur 50 ml 

9. Ditambahkan etil asetat sampai garis tanda, kocok homogen. 

Prosedur penetapan kadar : 

1. Dimasukkan 10,0 ml farksi etil asetat ke dalam labu ukur 25 ml. 

2. Ditambahkan 1 ml AlCl3 (2 g dalam 100 ml asamasetat glasial – metanol (5 + 95) 

3. Ditambahkan asamasetat glasial – metanol (5 + 95) sampai tanda batas volume 

Larutan blanko : 

10 ml larutan fraksi etil asetat dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambahkan larutan 

asamasetat glasial – metanol (5 + 95 ) sampai tanda batas volume. 

Pengukuran :  

Didiamkan larutan sampel selama 30 menit, scan antara 300-500 nm. Ukur absorbansi 

larutan pada λ makasimal (± 42,5 nm). 

Perhitungan : 

% antioksidan = absorbansi sampel x 1,25 /g sampel 
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Lampiran 3. Metode Pengukuran Kadar Koleterol Daging (AOAC, 2005) 

1. Daging ayam ditimbang ± 0,2 gram 

2. Ditambahkan 1 ml alkohol KOH, diaduk sampai terjadi endapan 

3. Didiamkan dalam penangas pada suhu 39 – 40⁰C selama 1 jam 

4. Ditambahkan 2 ml protelium eter 40 - 60⁰C 

5. Setelah itu ditambahkan0,25 ml H2O dan dikocok selama 1 menit 

6. Pipet standar dan contoh masing – masing 200µL 

7. Ditambahkan batu didih, setalah itu disimpan dalam penangas pada suhu 80⁰C 

selama 5 menit 

8. Dikeringkan di oven pada suhu 105 – 110⁰C selama 3 menit 

9. Dinginkan pada suhu kamar 

10. Ditambahkan 4 ml larutan asetat anhedrad-asam sulfat-asam asetat kemudian 

dikocok dan didiamkan selama 36 menit 

11. Kemudian dibaca dengan Specttofotometer pada panjang gelombang 6.30 nm dan 

celah 0.5 nm 

Perhitungan:  

Kadar kolesterol (mg/g) =  
                             

                    
 

Keterangan:  

y  :  absorb contoh 

a  :  intersept 

b  :  slope 
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Lampiran 4. Data Suhu dan Kelembaban dalam kandang penelitian 

Tanggal 
Umur 
Ayam 
(Hari) 

Suhu Kelembaban 

Pagi (07.00) Sore (16.00) Pagi (07.00) Sore (16.00) 

17-Agust-17 1 25 28 80 91 

18-Agust-17 2 24 29 80 91 

19-Agust-17 3 24 28 92 85 

20-Agust-17 4 26 28 86 83 

21-Agust-17 5 24 28 81 80 

22-Agust-17 6 24 30 92 80 

23-Agust-17 7 24 29 84 85 

24-Agust-17 8 25 30 92 86 

25-Agust-17 9 24 30 84 84 

26-Agust-17 10 26 28 80 84 

27-Agust-17 11 24 29 92 83 

28-Agust-17 12 25 28 92 90 

29-Agust-17 13 25 28 86 91 

30-Agust-17 14 27 29 92 85 

31-Agust-17 15 25 30 83 90 

01-Sep-17 16 24 28 80 86 

02-Sep-17 17 25 28 86 91 

03-Sep-17 18 25 28 86 84 

04-Sep-17 19 26 30 92 90 

05-Sep-17 20 24 28 80 84 

06-Sep-17 21 27 29 84 84 

07-Sep-17 22 27 29 81 85 

08-Sep-17 23 23 30 92 90 

09-Sep-17 24 25 28 80 85 

10-Sep-17 25 24 30 92 84 

11-Sep-17 26 27 30 81 90 

12-Sep-17 27 24 30 86 86 

13-Sep-17 28 25 29 86 86 

14-Sep-17 29 25 28 84 84 

15-Sep-17 30 26 30 84 86 

16-Sep-17 31 24 28 83 83 

17-Sep-17 32 27 28 92 85 

18-Sep-17 33 28 30 80 83 

19-Sep-17 34 26 28 92 83 

20-Sep-17 35 26 30 86 91 

TOTAL 880 1011 3003 3008 

RATA - RATA 25,14 28,89 85,80 85,94 

SD 1,22 0,90 4,73 3,24 
 



 

 

58 
 

Lampiran 5. Koefisien Keragaman Bobot Badan (g/ekor) ayam pedaging umur 1 hari 
yang digunakan dalam penelitian 

Perlakuan  Ulangan  Bobot Badan (g) Jumlah Rata-rata SD 

 
1 32 32 34 34 32 34 30 40 268 33,50 2,98 

  2 35 35 34 30 32 35 33 34 292 36,50 1,77 

 P0 3 34 43 35 34 32 40 36 38 270 33,75 3,63 

  4 37 31 36 31 34 33 36 32 269 33,63 2,38 

  5 33 32 37 34 30 36 31 36 280 35,00 2,56 

 
1 36 36 31 38 38 34 33 34 280 35,00 2,45 

  2 30 33 37 39 38 35 32 36 282 35,25 3,12 

P1  3 33 32 38 32 38 31 37 41 272 34,00 3,69 

  4 32 35 38 34 32 35 34 32 280 35,00 2,07 

 
5 36 33 38 32 33 38 34 36 272 34,00 2,33 

 
1 33 35 35 32 32 34 37 34 273 34,13 1,69 

  2 31 37 35 34 35 32 37 32 274 34,25 2,30 

P2  3 32 39 33 33 33 32 34 38 268 33,50 2,71 

  4 38 39 37 32 32 32 29 29 289 36,13 3,96 

  5 39 38 37 36 34 36 34 35 271 33,88 1,81 

 
1 32 39 38 35 29 34 31 33 286 35,75 3,40 

  2 34 34 35 37 40 34 36 36 285 35,63 2,05 

P3  3 36 37 38 32 38 34 35 35 270 33,75 2,07 

  4 35 33 41 27 27 36 34 37 268 33,50 4,80 

  5 35 31 30 35 34 33 36 34 272 34,00 2,07 

 
1 32 32 31 41 35 34 33 34 274 34,25 3,12 

  2 29 37 34 31 34 36 38 35 295 36,88 3,01 

P4  3 37 38 34 34 38 42 35 37 277 34,63 2,64 

  4 38 35 32 40 37 34 31 30 283 35,38 3,54 

  5 36 35 39 36 33 36 33 35 283 35,38 1,92 

TOTAL 6933     

RATA-RATA 34,67     

STANDAR DEVIASI 7,93     
 

Standart Deviasi (SD)  =    
        

   
 

   = 
                                                               

     
 

 =  2,83 

 

Koefisien keragaman (KK) =    
  

 
x 100% 
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=
    

     
x 100% 

    =   0,0816 x 100% 

= 8,16% 

Kesimpulan: ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan seragam 

karena memiliki koefisien keragaman kurang dari 10%.  
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Lampiran 6.  Analisa Statistik (RAL) konsumsi pakan tiap perlakuan (g/ekor)Ayam 
Pedaging 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

U1 4327.8 4237.5 4243.8 4214.8 3976.5 21000 

U2 4393.9 4306.3 4303.8 4243.6 3976.6 21224 

U3 4194.8 4319.8 4189.8 4127.1 4076.0 20907 

U4 4226.4 4369.8 4239.4 4097.3 3959.9 20893 

U5 4378.5 4233.5 4328.9 4233.5 3954.4 21129 

jumlah 21521 21467 21306 20916 19943 105153 

rata2 4304 4293 4261 4183 3989   

sd 90 58 55 67 50   
 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (82653)
2
 / (5x5) = 273261799  

 

a. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (3427,82 + 3337,52 + 3343,82 + ... + 3054,42) - 273261799  

= 425809,8 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  
 

=  (170212 + 169672 + .... + 154432) / 5 - 273261799 
= 340358,2785 
 
 

c. Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 425809,8 - 340358,2785 

= 85451,5   

d. db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e. db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 
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f. Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
   

            
 

=
           

 
 

=85089,57 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
       

  
 

= 4272,58 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
        

       
 

=  19,915 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 **F 0,01 

perlakuan 4 340358,3 85089,57 19,915** 2,87 4,43 

galat 20 85451,5 4272,58 

   total 24 

     Kesimpulan : **F hitung > F tabel (0,01), maka perlakuan menunjukkan memberikan 

perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan, maka 

data dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

JNT  =   
    

 
                

   =   
       

 
                

Hasil Uji Duncan’s 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 4 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 117,6299 122,6871 126,0488 128,475 130,3459 
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Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rata – rata Notasi 

P4 3989                 a 

P3 4183 b 

P2 4261 b 

P1 4293 b 

P0 4304 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01).  
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Lampiran 7.Analisa Statistik (RAL) Pertambahan Bobot Badan (g/ekor) 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

U1 2432,4 2536,4 2478,4 2588,1 2630,4 12666 

U2 2413,9 2356,5 2629,8 2485 2600,1 12485 

U3 2605 2235 2166,5 2611,1 2649,1 12267 

U4 2402,1 2278,3 2450,9 2554,9 2480,4 12167 

U5 2471,9 2542,7 2399,3 2273 2563,6 12250 

Jumlah 12325 11949 12125 12512 12924 61835 

Rata-rata 2465 2390 2425 2502 2585 
 SD 83 144 168 137 67   

 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (61835)
2
 / (5x5) = 152940269 

a. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (2432,42 + 2536,42 + 2478,42 + ... + 2563,62) - 152940269 

= 428457,9 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  
 

=  (123252 + 119492 + .... + 129242) / 5 –152940269 

= 113223,95 
c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 428457,9- 113223,95 

= 315234,0 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 
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f. Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
   

            
 

=
      

 
 

=283205 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
        

  
 

= 15761,70 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
      

        
 

=  1,796  

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

perlakuan 4 113224 283205 1,796 2,87 4,43 

galat 20 315234,0 15761,70 
   total 24 

     Kesimpulan: F hitung < F tabel (0,05), maka perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan 

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

pertambahan bobot badan.  
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Lampiran 8. Analisa Statistik (RAL) Konversi Pakan Ayam Pedaging 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

U1 1.78 1.67 1.71 1.63 1.51 8.3 

U2 1.82 1.83 1.64 1.71 1.53 8.5 

U3 1.61 1.93 1.93 1.58 1.54 8.6 

U4 1.76 1.92 1.73 1.60 1.60 8.6 

U5 1.77 1.66 1.80 1.86 1.54 8.6 

Jumlah 8.74 9.01 8.82 8.38 7.72 42.7 

rata2 1.75 1.80 1.76 1.68 1.54   

Sd 0.08 0.13 0.11 0.11 0.03   
 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (33,5)
2
 / (5x5) = 45,02272  

 

a. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (1,42 + 1,32 + 1,32 + ... + 1,22) - 45,02272 

= 0,3 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  
 

=  (6,912 + 7,132 + .... + 5,982) / 5 - 45,02272 
= 0,165541 
 
 

c. Jumlah Kuadrat Galat (JK Galat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 0,3 - 0,165541 

= 0,1   

d. db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e. db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 
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f. Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
   

            
 

=
        

 
 

=0,04 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
   

  
 

= 0,01 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
    

    
 

=  6,240 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 F0,01 

perlakuan 4 0,165541 0,04 6,240 2,87 4,43 

galat 20 0,1 0,01 
   total 24 

     Kesimpulan: F hitung > F tabel (0,05), maka perlakuan menunjukkan perbedaan pengaruh 
nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan, maka dilanjutkan dengan uji jarak 
berganda Duncan’s. 

 

Jarak Nyata Terkecil (JNT) =   
    

 
                 

    =   
    

 
                

Hasil Uji Duncan’s 

  2 3 4 5 6 

JND 1% 4 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 0,146554 0,152855 0,157043 0,160066 0,162397 
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Rataan perlakuan 

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P4 1,54                 a 

P3 1,68                   ab 

P0 1,76                     b 

P2 1,80                     b 

P1 1,75                     b 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05).  
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Lampiran 9. Analisa Statistik (RAL) IOFC (Income Over Feed Cost)  (Rp./kg) Ayam 
Pedaging 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

U1 12955 8763 11034 13537 10632 56921 

U2 7987 7592 10015 13024 8305 46922 

U3 10723 5553 4260 16746 10060 47343 

U4 6613 9799 8175 10991 7832 43409 

U5 9857 11026 6893 6767 8001 42544 

Jumlah 48134 42734 40377 61065 44830 237139 

rata2 9626.8 8546.8 8075.3 12213.0 8966.0 
 Sd 2454.8 2099.7 2668.2 3678.1 1287.1   

 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (391470)
2
 / (5x5) = 6129937965 

a.  Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (15486,122 + 16884,992 + ... + 13976,592) - 6129937965 

= 88871959,7 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2
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=  (72624,412 + 74159,502 + .. + 86505,252) / 5 –6129937965 

= 24024756,19 
c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 88871959,7- 24024756,19 

= 64847203,5 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 

f.  Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
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=
           

 
 

=6006189,05 

 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
          

  
 

= 3242360,17 

 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
          

          
 

=  1,852  

 

TABELANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

perlakuan 4 24024756,19 6006189,05 1,852 2,87 4,43 

galat 20 64847203,5 3242360,17 
   total 24 

     Kesimpulan :F hitung < F Tabel (P>0,05), maka perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap IOFC.  
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Lampiran 10. Analisa Statistik (RAL) Jumlah Eritrosit  Ayam Pedaging (106 / mm3) 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

U1 2,31 2,34 2,34 2,58 2,45 12,02 

U2 2,25 2,34 2,46 2,47 2,57 12,08 

U3 2,27 2,34 2,43 2,49 2,54 12,07 

U4 2,22 2,34 2,51 2,41 2,63 12,11 

U5 2,19 2,34 2,57 2,35 2,69 12,14 

jumlah 11,24 11,70 12,30 12,30 12,88 60,42 

rata2 2,25 2,34 2,46 2,46 2,58 

 Sd 0,05 0,00 0,09 0,09 0,09 

  

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (60,42)
2
 / (5x5) = 146,00 

a. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (2,312 + 2,342 + ... + 2,692) –146,00 

= 0,42 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2
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=  (11,242 + 11,702 + .. + 12,882) / 5 –146,00 

= 0,32 
c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 0,42 –0,32 

= 0,10 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 
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f. Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
   

            
 

=
    

 
 

=0,08 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
   

  
 

= 0,01 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
    

    
 

=  11,703  

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 **F 0,01 

perlakuan 4 0,08 0,08 11,703** 3,06 4,89 

galat 15 0,1 0,01 
   total 19 

     Kesimpulan : **F hitung > F tabel (0,01), maka perlakuan menunjukkan memberikan 
perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap eritrosit, maka data 
dilanjutkan ke uji jarak berganda Duncan’s. 

 

JNT  =   
   

 
             

  =   
    

 
             

 

Hasil Uji Duncan’s 

  2 3 4 5 6 

JND 1% 4 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P0 2,25 a 

P1 2,34 ab 

P2 2,46 bc 

P3 2,46 bc 

P4 2,58 c 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama meninjukkan perbedaan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01)  
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Lampiran 11.Analisa Statistik (RAL) Jumlah Hemoglobin Ayam Pedaging (g/dL) 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P0 P1 P2 P3 P4 

U1 10,1 10,1 11,2 10,6 11,5 54,5 

U2 10 10,1 11 10,9 11,4 53,4 

U3 10 10 10,9 11,1 11,3 53,2 

U4 9,9 10 10,8 11,2 11,3 53,1 

U5 9,8 9,9 10,5 11,6 11,1 53,9 

Jumlah 50 50 54 55 57 266 

rata2 9,96 10,01 10,87 11,08 11,31 

 Sd 0 0 0 0 0 

  

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (266)
2
 / (5x5) = 2831,836 

a. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (10,12 + 10,12 + ... + 11,12) –2831,836 

= 8,8 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  

=  (502 + 502 + .. + 572) / 5 –2831,836 

= 7,794337 
c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 8,8 –7,794337 

= 1,0 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 
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f. Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
   

            
 

=
        

 
 

=1,95 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
   

  
 

= 0,05 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
    

        
 

=  38,077  

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

perlakuan 4 7,794337 1,95 38,077** 2,87 4,43 

galat 20 1,0 0,05 
   total 24 

     Kesimpulan : **F hitung > F tabel (0,01), maka perlakuan menunjukkan memberikan 

perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap hemoglobin, maka data 

dilanjutkan ke uji jarak berganda Duncan’s 

JNT  =   
    

 
                 

  =   
    

 
                

Hasil Uji Duncan’s 

  2 3 4 5 6 

JND 1% 4 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 0,407101 0,424603 0,436237 0,444634 0,451109 
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Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P0 9,96 A 

P1 10,01 A 

P2 10,87 B 

P3 11,08 Bc 

P4 11,31 C 

Keterngan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  
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Lampiran 12. Analisa Statistik (RAL) MCV (Mean Corpuscular Volume)  (Pg) Ayam 
Pedaging 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

U1 145,1 146,6 149,1 150,2 149,8 741 

U2 142,7 144,5 146,8 145,4 146,5 726 

U3 140,3 142,3 144,4 140,6 143,1 711 

U4 143,9 145,5 147,9 147,8 148,1 733 

U5 143,3 145,0 147,3 146,6 147,3 730 

Jumlah 715,30 723,86 735,51 730,60 734,76 3640 

rata2 143,06 144,77 147,10 146,12 146,95 
 Sd 1,78 1,59 1,74 3,56 2,48   

 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (3640)
2
 / (5x5) = 529995 

a.  Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (145,12 + 146,62 + ... + 147,3) - 529995 

= 167,8 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  
 

=  (715,302 + 723,862 + .. + 734,762) / 5 – 529995 

= 57,4675 

c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 167,8 - 57,4675 

= 110,4 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 

f.  Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
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=
       

 
 

= 14,37 

 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
     

  
 

= 5,52 

 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
     

    
 

=  2,603  

 

TABELANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

perlakuan 4 57,4675 14,37 2,603 2,87 4,43 

Galat 20 110,4 5,52 
   Total 24 

     Kesimpulan :F hitung < F Tabel (P>0,05), maka perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap MCV. 
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Lampiran 13. Analisa Statistik (RAL) MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)  (Pg) Ayam 
Pedaging 

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4 Jumlah 

U1 43,2 43,7 44,7 46,9 45,3 224 

U2 42,8 44,2 44,1 44,1 45,2 220 

U3 42,3 44,7 43,4 41,3 45,1 217 

U4 42,0 44,0 44,4 45,5 45,3 222 

U5 42,9 44,1 44,2 44,8 45,2 221 

Jumlah 214,09 220,63 220,76 222,60 226,08 1104 

rata2 42,82 44,13 44,15 44,52 45,22 
 Sd 0,33 0,37 0,48 2,08 0,07   

 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (1104)
2
 / (5x5) = 48763,7 

a.  Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (43,22 + 43,72 + ... + 45,22) - 48763,7 

= 34,4 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2

11  
 

=  (214,092 + 220,632 + .. + 226,982) / 5 – 48763,7 

=  15,2 

c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 34,4 – 15,2 

= 19,2 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 

f.  Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  

KT Perlakuan   =  
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=
    

 
 

= 3,81 

 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
          

  
 

= 0,96 

 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
    

    
 

=  3,97  

 

TABELANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 15,23 3,81 3,97 2,87 4,43 

Galat 20 19,20 0,96 
   Total 24 

     Kesimpulan :F hitung < F Tabel (P<0,05), maka perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap MCH. 
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Lampiran 14. Analisa Statistik (RAL) Kolesterol Daging (mg/100g) Ayam Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan   

P0 P1 P2 P3 P4 Total 

U1 83,1 80 77,9 75 75 391 

U2 83,2 80,9 77,2 75,1 74,2 391 

U3 83,1 80 78 74 74 389 

U4 82,7 81 78,1 75,1 75,1 392 

U5 83 80,5 77,8 74,8 74,6 391 

Total 414,96 402,43 388,98 372,98 373,93 1953 

rata2 82,99 80,49 77,8 74,8 74,8 
 Sd 0,18 0,47 0,36 0,46 0,49   

 

Faktor koreksi (FK)    

FK   =  trYij
t

i

r

j

/

2

1 1














 

 = (1953)
2
 / (5x5) = 152609,4 

a. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JK Total  = 

FKYij
t

i

r

j


 1 1

2

 

= (83,12 + 802 + ... + 74,62) –152609,4 

= 268,3 

b. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)  

JK Perlakuan  =  

FKrYij
r

j

t

i

















/

2
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=  (414,962 + 402,432 + .. + 373,932) / 5 –152609,4 

= 264,957 
c.    Jumlah Kuadrat Galat (JKGalat)  

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 268,3 –264,957 

= 3,3 

d.  db perlakuan   = t – 1 

= 5 – 1 

= 4 

e.  db galat  = t . (r – 1 ) 

= 5 . (4 -1) 

= 20 

 

f. Kuadrat Tengah Perakuan (KT Perlakuan)  
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KT Perlakuan   =  
   

            
 

=
       

 
 

=66,24 

g. Kuadrat Tengah  Galat (KT Galat) 

KT Galat  =
   

        
 

=
   

  
 

= 0,17 

h. F Hitung   =
            

        
 

=  
     

    
 

=  396,705  

 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 264,957 66,24 396,705** 2,87 4,43 

Galat 20 3,3 0,17 
   Total 24 

     Kesimpulan : **F hitung > F tabel (0,01), maka perlakuan menunjukkan memberikan 

perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap hemoglobin, maka data 

dilanjutkan ke uji jarak berganda Duncan’s 

Hasil Uji Duncan’s 

  2 3 4 5 6 

JND 1% 4 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 0,7 0,8 0,,8 0,8 0,8 

 

JNT  =   
   

 
             

  =   
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Rataan Perlakuan 

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P4 74,6 a 

P3 74,8 a 

P2 77,8 b 

P1 80,5     b 

P0 83,0          c 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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Lampiran 13. Hasil analisa proksimat, asam lemak, dan antioksidan biji kemiri 
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Dokumentasi Penelitian 

 

                                    

                     

 

                               

  

 

          

 

 

 

Tepung biji kemiri Pencampuran TBK dengan pakan basal 

 

Ternak yang digunakan penelitian Sampel darah 

Sampel daging yang sudah dioven Sampel daging yang sudah diblender 
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Sampel daging untuk uji kolesterol  Ternak penelitian  


