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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ayam bukan ras (buras) merupakan ayam yang umum dipelihara oleh petani 

peternak di pedesaan. Pemeliharaan ayam buras menghasilkan keuntungan antara 

lain sebagai bahan pangan sumber protein hewani maupun usaha sampingan yang 

dapat menghasilkan tabungan. Namun yang menjadi masalah adalah 

produktivitasnya yang rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu genetik 

ayam buras, cara pemeliharaan dan pemberian pakan yang masih tradisional. 

Ayam buras merupakan jenis ayam lokal, contoh jenis ayam buras antara lain 

ayam arab, ayam kampung, ayam kedu, ayam nunukan. 

Ayam arab meskipun badannya lebih kecil dari ayam kampung, tetapi hasil 

produksi telurnya berlipat ganda di banding ayam kampung.  

Wheat pollard biasa dikenal dengan dedak gandum yang merupakan salah satu 

hasil ikutan dari proses penggilingan gandum menjadi tepung terigu. Menurut 

North (1978), bahwa gandum dan hasil ikutannya seperti bran, pollard telah 

banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak.  

Dalam proses produksi tepung terigu dihasilkan tepung terigu sebanyak 74% 

dan limbahnya berupa bran 10 %, pollard 13 % dan bahan untuk lem kayu lapis 3 

%. Pollard yang dihasilkan dalam proses produksi tepung terigu sangat berpotensi 

untuk bahan pakan ternak (Arief, 2000). Menurut Triharyanto (2001), bahwa 
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Wheat pollard (dedak gandum) memiliki nilai Energi Metabolisme (kkal/kg) 

1,140, protein 11,8 %, lemak 3,0 % dan serat kasar 11,2 %. 

Menurut Haris dan Karmas (1989), bahwa proses fermentasi tidak saja 

menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, 

citarasa dan aroma bahan pakan yang membuat produk fermentasi lebih menarik, 

mudah dicerna dan bergizi.  

Sejauh ini belum banyak dilakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan 

Wheat pollard fermentasi terhadap performan produksi ayam arab. Berdasarkan 

hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pemberian 

Wheat pollard terfermentasi pada ayam arab terhadap performan produksinya. 

B. Rumusan Masalah 

Ayam arab merupakan jenis ayam bukan ras (buras) yang memiliki banyak 

sekali keunggulan jika dibandingkan dengan ayam buras lainnya maupun ayam 

ras petelur. Keunggulan tersebut antara lain adalah produksi telurnya dapat 

menyamai ayam ras petelur, tidak memiliki sifat mengeram, konsumsi pakan 

relatif rendah, mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan tahan terhadap 

penyakit, pemeliharaannya tidak sulit, kualitas telur yang lebih baik, kenampakan 

fisik telurnya mirip telur ayam kampung sehingga dapat dijual secara butiran. 

Produktivitas ayam arab dalam menghasilkan telur dapat mencapai 60 – 70 %.  

Wheat Pollard merupakan hasil samping atau sisa dari proses penggilingan 

gandum. Dalam proses produksi tepung terigu dihasilkan pollard dalam jumlah 

yang cukup besar sehingga berpotensi sebagai pakan ternak. Pemanfaatan pollard 

dapat menggantikan fungsi dedak padi yang akhir-akhir ini kualitasnya semakin 

menurun karena adanya pencampuran dengan sekam padi. Wheat pollard 

memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dedak padi, memiliki 

kandungan lemak yang rendah sehingga tidak cepat rancid (tengik), tetapi 

memiliki kandungan serat kasar yang tinggi. 

Proses fermentasi akan menyebabkan kualitas protein menjadi lebih baik dari 

bahan asalnya. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan nilai cerna 

(terutama protein nabati yang sulit dicerna) atau perubahan distribusi asam 

aminonya. 
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Berdasarkan hal tersebut, apakah dengan penggunaan Wheat Pollard 

terfermentasi dapat mempengaruhi performan produksi  ayam arab ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Wheat 

pollard terfermentasi terhadap performan produksi ayam arab dan nilai Income 

Over Feed Cost (IOFC). 

D. Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penggunaan 

Wheat Pollard (Dedak Gandum) terfermentasi terhadap performan produksi 

Ayam Arab. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang ayam arab milik Bapak Sutarno di 

Jalan Tarumanegara Utama no. 96 Banyuanyar Surakarta dan Analisis Bahan 

Pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Pertanian Universitas Sebelas Maret. Penelitian berlangsung selama 3 bulan dari 3 

Januari 2004 sampai 26 Maret 2004. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

a. Materi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri : 

1. Ayam Arab produksi 

 Ayam arab yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah ayam arab betina 

produksi umur 24 minggu sampai 36 minggu sebanyak 80 ekor. 

2. Ransum 

Ransum perlakuan terdiri dari campuran jagung, bekatul, konsentrat ayam 

petelur layer produksi PT Japfa Comfeed Surabaya, wheat pollard produksi 

PT Bogasari dan Ragi tempe produksi LIPI Bandung,. Kebutuhan nutrien 

ayam arab periode produksi dapat dilihat pada tabel 1, kandungan nutrien 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



bahan pakan penyusun ransum pada tabel 2, dan ransum perlakuan ayam 

arab pada tabel 3.     

 

 

 

 

   Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Ayam arab  
   (Table 1. Nutrient Requirement of Arabian Hens) 

  

       Nutrien                    Jumlah Nutrien 

      

     Energi Metabolisme (Kkal/kg)           2.850 

     Protein  (%)               18 

     Kalsium (%)              3,25 

     Fosfor  (%)               0,5 

 
    Sumber  : Triharyanto (2001) 

 

Tabel 2. Komposisi Nutrien Bahan Pakan  
(Table 2. Nutrient Composition of Arabian Hens Diet) 

 

  Bahan    Protein       Lemak      Serat    Kalsium   Fosfor     Energi 

                     Kasar         Kasar        Kasar      (%)          (%)     Metabolsme 

                       (%)            (%)           (%)              (Kkal/kg) 

 

      Jagung 1           8,9          4,0   2,2      0,02         0,23  3321 

   W. Pollard F2  17,5         1,64          3,75        0,14         0,2           3438,725) 

      Bekatul3         12,9          12           11,4          0,07         0,22         2980 

Konsentrat4     34            3,5             8            12            1,5           2003,8 
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      Sumber :    1) Hartadi et  al. (1990) 

                      2) Hasil analisis Lab Nutrisi dan Makanan Ternak FP UNS (2004) 

   3) NRC (1994) 

   4) Label pakan untuk ayam petelur PT Japfa Comfeed Surabaya 
5) Berdasar penghitungan Rumus Sibbald dengan rumus : 

ME = 3951 + (88,7 x % SK)-(40,8 x % Abu) 

 

 

Tabel 3. Susunan Ransum dan Kandungan Nutrient Ransum  
(Table 3. Composition Nutrient Content of Experiment Diets) 

                                  

Bahan Pakan       Perlakuan                                                                                 

         

                    P0   P1     P2       P3  

      

Jagung Kuning 40  40     40       40 

Bekatul  30  20     10              0 

W. Pollard  frm   0  10        20        30 

Konsentrat              30                    30                       30                     30 

JUMLAH  100                 100          100         100 

Kandungan Nutrien 

PK   (%)1         17,63            16,13              20,96                18,12 

SK  (%)1                 4,75   5,31     6,59                  6,06 

LK   (%)1           5,17                3,49                   3,30                   2,82 

Ca   (%)2                 3,629                3,636                 3,643                 3,65     

P     (%)2                  0,608                0,606                 0,604                 0,602 

EM  (kkal/kg)2       3771                 3881                  3969                    3950 

 
Keterangan :  1). Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak FP 

UNS 
            2).  Hasil Perhitungan 
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3. Air minum diberikan secara ad libitum 

4. Obat-obatan dan desinfektan 

Desinfektan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi formalin (dosis 

10 ml/2,5 liter air) untuk fumigasi kandang dan mensucihamakan tempat 

pakan dan minum. Obat-obatan yang digunakan adalah vitastress untuk 

mencegah strees saat sebelum dan sesudah vaksin. Vaksin yang diberikan 

adalah New Castle Disease (ND) Lasota untuk mencegah penyakit New 

Castle Disease (ND) pada umur 21 minggu. Vaksin dan Vitastress 

diberikan melalui air minum. 

b. Alat dan perkandangan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kandang Baterai 

Kandang baterai yang dibutuhkan sebanyak 80 unit, dalam satu ulangan 

terdiri atas 4 kandang baterai. Masing-masing unit kandang berukuran 35 

cm x 35 cm x 40 cm. Dinding dan lantai terbuat dari bambu dan dilengkapi 

dengan penampung kotoran (dropping boart).  

2. Lampu pijar 25 watt  

         Lampu ini berfungsi untuk penerangan pada waktu malam hari sebanyak 3 

buah. 

3. Tempat Pakan dan Minum 

               Tempat pakan yang digunakan terbuat dari plastik. Tempat minum yang      

digunakan terbuat dari pipa pralon dengan diameter  5 – 6 cm  yang dibelah 

dua. 

4. Termometer  

Digunakan untuk mengukur temperatur ruangan sebanyak 3 buah dan 

ditempatkan di tengah dan tepi ruangan kandang. Temperatur kandang 

diukur sehari 3 kali yaitu pagi, siang, dan sore. 

5. Timbangan  

 Timbangan yang digunakan adalah timbangan kapasitas 420 gram dengan 

kepekaan 0,01 gram untuk menimbang telur, timbangan kapasitas 1 

kilogram dengan kepekaan 10 gram untuk menimbang sisa pakan dan 
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timbangan (merk five goat) kapasitas 5 kilogram dengan kepekaan 20 gram 

untuk menimbang  pakan dan ayam arab. 

 

 C. Macam Penelitian dan Rancangan Penelitian  

1. Macam Penelitian 

Macam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimental. 

2. Rancangan Percobaan 

 Rancangan yang digunakan adalah Analisis Variansi Rancangan Acak 

(RAL) pola searah, dengan 4 perlakuan (P0, P1, P2, P3) dan setiap 

perlakuan diulang 5 kali dengan menggunakan 4 ekor ayam arab usia 

produksi. Perlakuan tersebut adalah : 

            Perlakuan 0 (P0)     : Jagung 40 % +  Konsentrat 30 % + Bekatul 30 %  

                                            +  W. Pollard terfermentasi 0 %. 

            Perlakuan 1 (P1)     : Jagung 40 % +  Konsentrat 30 % + Bekatul 20 %  

                                             +  W. Pollard terfermentasi 10 %. 

            Perlakuan 2 (P2)     : Jagung 40 % +  Konsentrat 30 % + Bekatul 10 %  

                                            +  W. Pollard terfermentasi 20 %. 

            Perlakuan 3 (P3)    : Jagung 40 % +  Konsentrat 30 % + Bekatul 0 %  

                                            +  W. Pollard terfermentasi 30 %. 

 

Model matematika dari rancangan ini adalah : 

 Yij  = μ  + τi + еij 

Keterangan : 

Yij    :  Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ     :  Rataan nilai dari seluruh perlakuan 

τi   :  Pengaruh perlakuan ke-i 

еij    :  Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

(Steel dan Torie, 1980). 
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D. Tatalaksana Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

a. Pembuatan Pollard fermentasi dengan inokulan ragi tempe, cara  

pembuatannya sebagai berikut : 

(i) Sebelum Pollard dikukus, dicampur dengan air sebanyak 30 %  

dari berat pollard yang akan difermentasi, dengan  kadar air 12-13 

% kemudian dikukus 0,5 jam dan diangin-anginkan. 

(ii) Pollard tersebut didinginkan pada suhu ruangan, setelah benar-

benar dingin ditambahkan inokulan ragi tempe 0,5 % dari berat 

pollard secara merata. 

(iii) Setelah rata, pollard tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik 

dan ditutup rapat, disimpan dalam keadaan an aerob pada suhu 

kamar dan diinkubasikan selama 2 hari (Suwarta, 1990). 

b.  Persiapan Kandang 

Sebelum proses pemeliharaan, dilakukan fumigasi kandang dan 

peralatan dengan menggunakan formalin  (dosis 10 ml/2,5 liter air). 

Tempat pakan dan minum yang telah dibersihkan dipasang dalam kandang 

untuk ikut di desinfektan. Kemudian ayam arab tersebut di identifikasi dan 

ditimbang. Dengan penentuan kandang dilakukan secara acak sederhana 

dengan memilih bobot ayam arab yang seragam. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan pada saat ayam berumur 24 minggu sampai 

36 minggu, dengan masa adaptasi 1 minggu sebelumnya. Pakan diberikan 

sesuai dengan perlakuan secara ad libitum dan air minum diberikan secara 

ad libitum dua kali sehari yaitu pagi hari sekitar jam 07.00 WIB dan siang 

hari sekitar pukul 14.00 WIB. 

3. Pengumpulan Data  

a. Konsumsi Pakan    

    Konsumsi ransum dapat diukur dari jumlah pakan yang diberikan 

dikurangi jumlah pakan yang tersisa. Sisa pakan dikumpulkan selama 
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satu minggu Data ini diperoleh setiap minggu dan dibuat dalam satuan 

gram (Rasyaf, 1996). 

 b. Produksi Telur   (% Hen Day Average) 

Produksi telur diukur dalam satuan Hen-day. Hen-day merupakan 

produksi telur dibagi dengan jumlah ayam petelur yang ada hari itu 

kemudian dikalikan dengan 100% untuk setiap ulangan, sehingga 

diketahui prosentase produksi hariannya (Rasyaf, 1996). 

 

 c. Berat Telur   

     Setiap siklus 28 hari bertelur selama 3 hari berturut-turut seluruh hasil 

produksi telur ditimbang satu per satu, yaitu hari ke 26, 27 dan 28. 

       d. Konversi Pakan    

 Merupakan pembagian konsumsi pakan dengan produksi telur 

  e. Pendapatan Atas Biaya Pakan (Income Over Feed Cost) 

  Pendapatan atas biaya pakan diukur dengan cara mengurangi  

pendapatan  hasil penjualan telur dan ayam dengan total biaya pakan. 

E. Cara Analisis Data 

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 

Analisa Variansi Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah, apabila diperoleh 

hasil yang berbeda signifikan dilanjutkan dengan Uji Jarak Ganda Duncan (Steel 

dan Torrie, 1980). 

 

 

IV.  HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Ransum 

       Konsumsi ransum harian diperoleh berdasarkan selisih antara ransum yang 

diberikan dengan yang tersisa Prihartini (2001) disitasi Setianah (2002). 

Konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu besar dan bangsa 

unggas, tahap produksi, perkandangan, kedudukan tempat ransum, kandungan 
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energi ransum dan tingkat penyakit dalam kandang (Wahju, 1997). Konsumsi 

pakan merupakan parameter yang penting karena konsumsi pakan berkorelasi 

dengan pemenuhan kebutuhan hidup pokok maupun untuk produksi (Tillman et 

al., 1989). 

 

 

 

 

Tabel 4. Rerata Konsumsi Pakan Ayam Arab selama Penelitian (gram/ekor/hari) 
(Table 4.The Average of Feed Consumption of Arabian Hens during Experiment 

(gram/head/day)) 
      Perlakuan             Ulangan (Replication)                           Total       Rata-rata 

 (Treatment)         1          2         3          4           5   (Total)    (Average) 

          P0    55.73     64.39   68.74    65.95    68.19     323          64.60ns 

          P1    64.58     68.31   66.39    64.55    68.89           332.72       66.54 ns 

          P2    66.03     68.88   65.46    52.69    71.96    325.02       65.00 ns 

          P3    68.69     62.4     74.12    63.28    53.35     321.84       64.37 ns 

Keterangan : ns  berbeda tidak nyata 
(Explanation : ns  not significant) 
 

       Dari hasil analisis statistik dengan anova menunjukkan bahwa penggunaan 

Wheat pollard fermentasi berpengaruh tidak nyata (p>0,05) antara kelompok 

perlakuan P0, P1, P2, P3 terhadap konsumsi ransum ayam arab. Penggunaan wheat 

pollard fermentasi sampai 30 % berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi 

ransum ayam arab. Konsumsi yang dicapai pada penelitian ini berkisar antara 

64,37 sampai 66,54 gram/ekor/hari, cenderung paling sedikit adalah P3 dan 

konsumsi cenderung terbanyak adalah P1.  

      Penggunaan wheat pollard fermentasi sampai 30% ternyata menurunkan 

konsumsi ransum meskipun secara statistika berbeda tidak nyata. Hal ini 

disebabkan adanya peningkatan kandungan energi metabolisme ransum, seperti 

dapat dilihat dalam kandungan nutrient P1 bahwa dia memiliki kandungan protein 

yang paling rendah, sedangkan pada P3 memiliki kandungan energi yang paling 

tinggi sehingga konsumsi ransumnya sedikit. Dengan meningkatnya kandungan 
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energi pakan, ayam cenderung mengurangi makan dikarenakan sifat bahan 

pakannya yang mengandung energi tinggi sehingga mengakibatkan cepat 

kenyang. Seperti yang dikemukakan Anggorodi (1985) bahwa kandungan energi 

ransum sangat menentukan banyaknya ransum yang dikonsumsi. Sesuai dengan 

pendapat Scott et al. (1982) disitasi Kamal (1993) bahwa ayam akan 

menyesuaikan konsumsinya untuk mendapatkan energi yang cukup. Ayam akan 

berhenti makan bila kebutuhan energinya telah terpenuhi (Susanti dan Kurtini, 

2001). Dari rerata hasil konsumsi ransum yang didapatkan ternyata masih sesuai 

dengan pendapat Sumantra (1986) bahwa jatah pakan untuk ayam buras dalam 

kandang  baterai sebanyak 60 – 80 gram/ekor/hari.  

 

B. Pengaruh Perlakuan terhadap Produksi Telur 

  Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa dengan penggunaan wheat 

pollard terfermentasi berpengaruh tidak nyata terhadap produksi telur.  

Tabel 5. Rerata Produksi Telur Ayam Arab selama Penelitian (%) 

(Table 5. Hens Day Average of Arabian Hens during Experiment (%)) 
     Perlakuan                           Ulangan( Replication)            Total       Rata-rata 

 (Treatment)         1          2         3          4           5 (Total)      (Average) 

          P0    59.92     58.63    48.81    67.56    70.83 305.75         61.15 ns 

          P1    64.58     57.74    69.35    57.44    47.02       296.13         59.23 ns 

          P2    59.52     74.4      60.31    57.14    62.8         314.17         62.83 ns 

          P3    69.35     59.52    75        57.14    47.22       308.23         61.65 ns 

Keterangan : ns  berbeda tidak nyata 
(Explanation : ns  not significant) 

 

         Dari tabel diatas, dapat dilihat hasil penghitungan statistik ternyata 

penggunaan wheat pollard terfermentasi berpengaruh tidak nyata terhadap 

produksi telur ayam arab. Rata-rata jumlah produksi telur berkisar antara 59, 23  

sampai 62,83 %. Nilai produksi telur cenderung terkecil adalah P1 dan cenderung 

terbesar adalah P2.  

Jika dilihat kesesuaian konsumsi pakan dengan produksi yang didapatkan, 

P1 memiliki konsumsi pakan yang paling tinggi tetapi produksi telurnya paling 
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rendah hal ini dikarenakan kandungan protein pakannya paling rendah yaitu 

sebesar 16,13 % dibandingkan dengan perlakuan lainnya, meskipun dari analisis 

ragam didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata. 

  Anggorodi (1985) menyatakan bahwa produksi telur dipengaruhi oleh 

konsumsi ransum dan tingkat protein. Tingkat protein disini berkaitan erat dengan 

konsumsi protein yang berpengaruh terhadap produksi telur. Penghitungan protein 

yang masuk pada ayam dapat diketahui dengan cara mengetahui konsumsi pakan 

dan persentase protein pakan yang diberikan (North, 1978). Pada penelitian ini 

konsumsi proteinnya adalah P0 11, 39 gr/ek/hr ; P1 12, 03 gr/ek/hr ;  P2 12,05 

gr/ek/hr ; P3 12,24 gr/ek/hr. Pada penelitian ini produksi telur tidak berpengaruh 

nyata dengan adanya penggunaan wheat pollard fermentasi demikian juga dengan 

konsumsi ransumnya. Hal ini dimungkinkan karena jumlah konsumsi nutrien yang 

berasal dari semua perlakuan mulai dari P0, P1, P2, P3 masih berada dalam 

persyaratan bagi ayam untuk memproduksi telur.  

Dilihat dari sisi produktivitas telurnya masih sesuai dengan pendapat Kholis 

dan Sitanggang (2002) bahwa produktivitas telur ayam arab bisa mencapai 60% 

setahun (225 butir telur), dikarenakan ayam arab tidak memiliki sifat mengeram 

sehingga frekuensi bertelurnya dapat berlangsung sepanjang waktu.  

  

C. Pengaruh Perlakuan terhadap Berat Telur 

Dari penghitungan analisis statistik anova didapatkan hasil bahwa antar 

perlakuan berbeda tidak nyata. Dari analisis tersebut didapatkan bahwa berat telur 

berkisar antara 40, 47 sampai 41,76 gram. 

Tabel 6. Rerata Berat Telur Ayam Arab selama Penelitian (gram/butir) 
(Table 6. The Average of Egg Weight of Arabian Hens during Experiment 

(gram/egg))  
       Perlakuan              Ulangan (Replication)               Total       Rata-rata 

 (Treatment)         1          2         3          4           5 (Total)       (Average) 

          P0     41.01    41.58   45.03    40.89    40.29   208.8         41.76 ns 

          P1     41.43    41.1     38.56    38.15    44.43   203.67       40.73 ns  

          P2     42.01    37.29   41.14    41.14    41.69   203.27       40.65 ns 

          P3     40.85    37.93   39.42    41.59    42.54   202.33       40.47 ns 
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Keterangan : ns  berbeda tidak nyata 
(Explanation : ns  not significant) 
   

Pada table tersebut dapat dilihat bahwa berat telur dengan perlakuan wheat 

pollard dan persentasenya yang bertambah didapatkan hasil yang semakin kecil. 

Hal ini dipengaruhi juga dari faktor pakan yang diberikan, ternyata kandungan Ca 

dan P yang dimiliki, P semakin lama semakin kecil, dimana imbangan Ca dan P 

ini penting untuk pembentukan kerabang telur didalam saluran telur. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2002) bahwa ayam arab dapat 

menghasilkan berat telur sekitar 39 – 43 gram/butir. Di dukung pula oleh 

pendapat Triharyanto (2001) bahwa berat telur rata-rata ayam arab adalah 40 - 41 

gram. 

 

D.  Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

       Konversi pakan adalah Angka pembagian antara pakan yang dihabiskan 

untuk memproduksi telur dengan produksi telur yang di peroleh (Herwintono dan 

Kurniawati, 2001).  

Tabel 7. Rerata Konversi Pakan Ayam Arab selama Penelitian  
(Table 7. Feed Conversion Average  of Arabian Hens during Experiment) 
       Perlakuan                 Ulangan (Replication)                         Total      Rata-rata 

 (Treatment)         1          2         3          4           5     (Total)    (Average) 

           P0      2.27    2.64      3.13       2.39      2.39   12.82          2.56 ns 

           P1      2.41    2.88      2.48       2.95      3.3   14.02          2.80 ns 

           P2      2.64    2.48      2.64       2.24      2.75   12.75          2.55 ns 

           P3      2.42    2.76      2.51       2.66      2.66   13.01          2.60 ns 

Keterangan : ns  berbeda tidak nyata 
(Explanation : ns  not significant) 
 

        Setelah dilakukan analisis ragam ternyata penggunaan wheat pollard 

fermentasi memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap konversi pakan. 

Konversi pakan yang didapatkan berkisar antara 2,55 sampai 2,80. Konversi 

pakan pada ternak biasanya dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan jumlah produksi telur yang dihasilkan ternak yang bersangkutan. Nilai 
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konversi pakan cenderung terkecil didapatkan pada perlakuan P2, hal ini 

dikarenakan konsumsi pakannya besar tetapi hasil produksi telur kecil, sedangkan 

perlakuan P1 memiliki nilai konversi terbesar karena konsumsi pakan kecil dengan 

produksi telur yang banyak.   

   Konversi pakan ini dapat dijadikan sebagai pegangan dalam produksi 

ternak, karena konversi pakan ini sekaligus melibatkan produksi telur dan 

konsumsi pakan. Apabila konversi pakan kecil maka akan semakin baik, ini 

berarti ternak mengkonsumsi pakannya maksimal dengan produksi telur yang 

optimal pula. Seperti yang dinyatakan oleh Rasyaf (1996) bahwa semakin kecil 

konversi pakan berarti pemberian pakan sangat efisien. 

  

 E. Pengaruh terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 

  IOFC adalah pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pakan. 

Pendapatan merupakan hasil produksi sedangkan biaya pakan adalah jumlah biaya 

yang dikeluarkan untuk pakan dan mampu menghasilkan kilogram produksi telur 

(Kurniawati dan Herwinto, 2001). Dalam hal ini telur ayam arab tidak dihitung 

dalam kilogram tetapi dalam butiran, maka penghitungannya berdasarkan 

penjualan telur secara butiran yang dihasilkan dikurangi dengan biaya pakan yang 

dihabiskan selama penelitian. 

Tabel 8. Rerata Biaya Atas Pakan Ayam Arab selama Penelitian (Rp/ekor) 

(Table 8.The Average of  Income Over Feed Cost of Arabian Hens during 
Experiment (Rp/head)) 

    Perlakuan                  Ulangan (Replication)                         Total       Rata-rata 

 (Treatment)  1     2        3          4             5 (Total)       (Average) 

       P0          13321 17560    12470    22470     24684   90505       18101ns 

       P1          20000 16010     23020   16000     11000   86030       17206ns 

       P2          17970 26415      14730     4500     19640   83255       16651ns 

       P3          23575 18965      27655    17275     -4040        83430       16686ns 

                                           

Keterangan : ns  berbeda tidak nyata 
(Explanation : ns  not significant) 
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       Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IOFC yang dihasilkan 

berkisar antara Rp.16.651,- sampai Rp.18.101,- dengan IOFC cenderung terendah 

pada perlakuan P2 dan cenderung tertinggi pada perlakuan P0. Hal ini karena 

harga ransum semakin tinggi dikarenakan meningkatnya penggunaan wheat 

pollard fermentasi dalam ransum yang semakin meningkat dengan produksi telur 

yang hampir sama. Harga telur ayam arab rata-rata selama penelitian adalah 

Rp.635,-  

     Akan tetapi dilihat dari analisa keragaman diketahui bahwa dengan 

penggunaan wheat pollard fermentasi berpengaruh tidak nyata terhadap nilai 

IOFC. Artinya dengan penggunaan wheat pollard fermentasi sampai 30 % akan 

berpengaruh tidak nyata terhadap IOFC. 

  Dari data yang didapatkan meski P1 memiliki konversi pakan yang 

cenderung paling besar tetapi dia memiliki harga pakan yang relatif murah 

dibandingkan P2 dan P3. Akan tetapi disini apabila diamati lebih jelas, peternak 

tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi dikarenakan harga penjualan telur 

perbutir yang relatif tinggi. Nilai IOFC ini biasanya dipengaruhi oleh nilai 

pendapatan, nilai konversi ransum dan harga ransum. 

  Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (1993) bahwa semakin efisien 

unggas mengubah pakan menjadi telur maka semakin baik pula nilai IOFCnya, 

sebaliknya semakin mahal harga pakan maka semakin rendah nilai IOFCnya. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Wheat pollard fermentasi dapat digunakan sebagai pakan ternak ayam arab 

umur 24-36 minggu. 

2. Penggunaan wheat pollard fermentasi sampai 30 % berpengaruh tidak nyata 

terhadap konsumsi pakan, produksi telur, konversi pakan, berat telur, dan nilai 

IOFC (Income Over Feed Cost).  
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3. Semakin tinggi penggunaan Wheat Pollard fermentasi maka semakin tinggi 

harga pakannya. 

 

B. Saran 

 Wheat pollard fermentasi dapat digunakan sebagai pakan ayam arab, 

sehingga alternatif penggunaan limbah industri penggilingan gandum dapat 

digunakan. Adanya penyebaran informasi ke peternak bahwa selain menggunakan 

dedak padi dapat pula digunakan dedak gandum fermentasi dalam pakan ayam 

arab.  
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