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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Konsumsi Ransum 

Pengaruh penggunaan enzim cairan rumen kerbau dalam ransum terhadap 

konsumsi ransum disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Konsumsi Ransum (gram/ekor/minggu) 

Perlakuan 

Fase Starter  

(0-3 minggu) 

Fase Finisher  

(4-5 minggu) 

               R0 (0,0%) 253,68 ± 14,69 615,38 ± 6,39 

               R1 (0,75%) 263,07 ± 0,83 606,73 ± 8,11 

               R2 (1,5%) 259,10 ± 7,14 605,55 ± 4,55 

               R3 (2,25%) 240,26 ± 20,07 608,34 ± 28,93 

               R4 (3,0%) 252,32 ± 12,16 618,57 ± 17,55 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam pengaruh penggunaan enzim cairan 

rumen kerbau dalam ransum ayam broiler pada fase starter dan fase finisher 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Budiansyah (2010) yang menyatakan bahwa penambahan 

enzim cairan rumen tidak menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan 

konsumsi ransum ayam broiler. Selain itu aktivitas enzim-enzim karbohidrase 

yang cukup tinggi dan karaktersitik enzim dapat digunakan sebagai feed additive 

(sumber enzim). Dalam enzim cairan rumen mengandung enzim selulase, 

xilanase, mannanase, amilase, protease, dan fitase yang mampu menghidrolisis 

bahan pakan lokal, Budiansyah (2010). Enzim tersebut berperan penting dalam 

pencernaan dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. 

Faktor lain yang menyebabkan konsumsi ransum berpengaruh tidak nyata 

diduga karena penggunaan enzim dalam ransum dan kontrol memiliki 

palatabilitas yang sama, sebagaimana yang dilaporkan Adrizal et al., (2011) 

pentingnya palatabilitas sebagai penentu tingkat konsumsi. Menurut Schaible 

(1979) yang menyatakan ransum dengan palatabilitas tinggi akan meningkatkan 

konsumsi ransum juga sebaliknya. Selain itu Kartasudjana dan Suprijatna (2006) 

menyatakan bahwa bentuk fisik ransum juga mempengaruhi banyaknya ransum 
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yang dikonsumsi, unggas cendrung mengkonsumsi dalam bentuk crumble dan 

pellet. Berdasarkan penelitian ini bahwa bentuk fisik dari masing-masing ransum 

tidak berbeda, yaitu berbentuk tepung, sehingga kesempatan untuk memilih 

bentuk fisik ransum yang dikonsumsi juga sama. 

Rataan konsumsi ransum fase starter pada penelitian ini berkisar 240,26-

263,07 gram/ekor/minggu. Sedangkan pada fase finisher berkisar 605,55-618,52 

gram/ekor/minggu. Hasil penelitian ini lebih rendah dari penelitian Sumiati et al., 

(2011) yang menyatakan bahwa rataan konsumsi ransum fase starter berkisar 

antara 154,40-451,10 gram/ekor/minggu dan fase finisher berkisar 380,60-

2188,80 gram/ekor/minggu. 

4.2. Bobot Potong 

Pengaruh penggunaan enzim cairan rumen kerbau dalam ransum terhadap 

bobot potong disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Bobot Potong (gram/ekor) 

Perlakuan Rataan (gram/ekor) 

              R0 (0,0%) 1219 ± 55,65 

              R1 (0,75%) 1281 ± 84,51 

              R2 (1,5%) 1257 ± 72,78 

              R3 (2,25%) 1285 ± 79,14 

              R4 (3,0%) 1272 ± 58,72 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan enzim cairan rumen kerbau terhadap bobot potong ayam broiler umur 

35 hari berpengaruh tidak nyata (P>0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan level penggunaan enzim sampai 3% dalam ransum menghasilkan 

bobot potong relatif sama dengan kontrol. Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

konsumsi ransum, dimana pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang 

tidak nyata terhadap konsumsi ransum. Sesuai dengan pendapat Murtidjo (2003) 

menyatakan bobot potong erat hubungannya dengan konsumsi ransum, dengan 

meningkatnya konsumsi maka bobot potong didapat semakin meningkat demikian 

sebaliknya. Selanjutnya Amrullah (2004) menyatakan bahwa bobot potong 

dipengaruhi oleh jumlah ransum yang dikonsumsi dan kualitas dari ransum.   
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Rataan bobot potong hasil penelitian ini berkisar antara 1219,75 – 1285,37 

(gram/ekor). Hasil ini lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilaporkan oleh 

Sinuraya (2015) yang  melaporkan bahwa rataan bobot potong  ayam broiler umur 

5 minggu berkisar 927,75 gram/ekor. Dibandingkan dengan hasil penelitian 

Sinuraya bahwa hasil penelitian ini lebih baik. Sedangkan penelitian Noferdiman 

(2012) melaporkan bahwa rataan bobot potong ayam broiler umur 5 minggu 

berkisar antara 1365,50-1416,00 gram/ekor. Maka hasil penelitian ini lebih 

rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah konsumsi ransum yang lebih rendah 

dari hasil penelitian Noferdiman serta dapat dipengaruhi oleh kualitas dan 

kuantitas bahan pakan, sesuai dengan pendapat Rasyaf (2010) bahwa bobot badan 

unggas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas bahan makanan yang diberikan. 

 

4.3. Bobot Karkas Mutlak 

Pengaruh penggunaan enzim cairan rumen kerbau dalam ransum terhadap 

bobot karkas mutlak disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan Bobot Karkas Mutlak (gram/ekor) 

Perlakuan Rataan (gram/ekor) 

                   R0 (0,0%) 839,12 ± 55,90 

                   R1 (0,75%) 871,62 ± 53,49 

                   R2 (1,5%) 866,62 ± 56,01 

                   R3 (2,25%) 846,50 ± 72,23 

                   R4 (3,0%) 868,87 ± 37,38 

Berdasarkan hasil analisis ragam penggunaan enzim cairan rumen kerbau 

dalam ransum berpengaruh tidak nyata (P> 0,05) terhadap bobot karkas mutlak. 

Hal ini diduga disebabkan karena semua perlakuan penggunaan enzim relatif 

sama dan sejalan dengan bobot potong. Sesuai dengan pendapat Haroen (2003) 

dan Brake et al., (1993) menyatakan produksi karkas erat hubungannya dengan 

bobot potong karena semakin bertambahnya bobot potong maka bobot karkas 

akan meningkat, begitu pula sebaliknya.    
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Rataan bobot karkas mutlak pada peneltian ini yaitu 839,12-871,62 

gram/ekor/minggu  lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Firdawan (2015) 

melaporkan bobot karkas ayam broiler umur lima minggu yaitu 1078,00 

gram/ekor/minggu. Bobot karkas yang tidak berbeda antar perlakuan ini 

berhubungan dengan bobot potong dan konsumsi ransum yang tidak berbeda 

antara perlakuan penggunaan enzim 0,75%, 1,5%, 2,25% dan 3%. Nahashon et 

al., (2005) bahwa bobot karkas sangat dipengaruhi oleh bobot hidup yang 

dihasilkan. Semakin tinggi bobot hidup, bobot karkas akan semakin tinggi begitu 

juga sebaliknya.  

Faktor lain yang menyebabkan bobot karkas berpengaruh tidak nyata, 

diduga karena faktor-faktor yang mempengaruhi bobot karkas seperti umur, bobot 

badan, strain dan pemuasaan sebelum dipotong relatif sama antar perlakuan. 

Young et al., (2001) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi produksi 

karkas ayam broiler antara lain strain, jenis kelamin, usia, kesehatan, nutrisi, 

bobot badan, dan pemuasaan sebelum dipotong. 

 

4.4. Bobot Karkas Relatif 

Pengaruh penggunaan enzim cairan rumen kerbau dalam ransum terhadap 

bobot karkas relatif disajikan pada Tabel 7. 

Tabe 7. Rataan Bobot Karkas Relatif (%) 

Perlakuan Rataan (%) 

              R0 (0,0%) 68,75
 
± 2,19 

              R1 (0,75%) 68,06
 
 ± 0,84 

              R2 (1,5%) 68,91 ± 0,80 

              R3 (2,25%) 65,82 ± 2,93 

              R4 (3,0%) 68,33 ± 1,91 

Hasil analisis ragam pada Tabel 7, menunjukkan bahwa penggunaan 

enzim cairan rumen kerbau berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot 

karkas relatif. Perhitungan bobot karkas relatif diperoleh dari perbandingan bobot 

karkas mutlak dengan bobot potong, hasil penelitian menunjukan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) pada bobot karkas relatif. Artinya penggunaan sumber enzim 
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cairan rumen kerbau sampai taraf 3,0% tidak mengganggu pertumbuhan ayam 

pedaging dalam membentuk jaringan tubuh terutama untuk pembentukan daging 

dan tulang yang dapat dilihat dari bobot potong dan bobot karkas yang diperoleh. 

Rataan bobot karkas relatif pada penelitian ini berkisar antara 65,82-

68,91%, angka tersebut sesuai dengan pendapat Amrullah (2004) yang  

menyatakan, bahwa rata-rata berat karkas ayam berkisar antara 65-75% dari berat 

hidup. Hasil persentase bobot karkas relatif pada penelitian ini sudah cukup baik, 

hal ini didukung oleh Siregar (1994) menyatakan bobot karkas normal adalah 60-

70 % dari berat tubuh. 

Bobot karkas relatif yang sama dihasilkan dari ransum perlakuan R0, R1, 

R2, R3, dan R4 kemungkinan disebabkan karena kecepatan pertumbuhan 

jaringan, karkas dan non karkas (bulu, jeroan) relatif seimbang. Selain itu ayam 

pedaging memerlukan zat-zat makanan yang sesuai dengan kebutuhan terutama 

untuk pertumbuhan jaringan tubuhnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


