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ABSTRACT  
The aim of this research was to know the effect of probiotic and crude Chlorella on the tibia 
thickness of broiler. Twelve broilers day old chicken Hubbard’s strain were randomly 
devided into two dietarytreatments and six replicates in each treatment. The control group 
(P0), were given food without probiotic and Chlorella, and P1 were given probiotic and 
Chlorella 2,5%. On the twenty eight days old, they were sacrified in order to measured the 
thickness of the tibia bone. The data were analyzed by using independent T-Test method and 
were processed by using SPSS 11,5 for windows. The result showed that the diet 
supplemented with probiotic and Chlorella 2,5% could increased the tibia thickness of starter 
phase broiler.  
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RINGKASAN 
 
Broiler adalah salah satu ternak yang berkembang di masyarakat dan merupakan ayam 
pedaging unggul yang memiliki peran besar dalam pemenuhan kebutuhan akan protein 
hewani yang cukup tinggi, selain itu mudah diternakkan serta tidak membutuhkan waktu 
yang lama untuk dapat dipanen. Berkembangnya usaha broiler berbanding lurus dengan 
tuntutan performa broiler, salah satunya yang signifikan adalah kekuatan tulang broiler Untuk 
mengurangi tingkat stress dan menjaga produktivitas broiler diperlukan suatu manajemen 
peternakan, salah satunya adalah manajemen pakan.  
Kalsium dan fosfor merupakan bagian utama dalam pembentukan tulang. Kekurangan fosfor 
akan mengakibatkan gangguan pada tulang dan paruh sehingga mudah bengkok, lunaknya 
tulang dan urat daging (osteomalasi) serta terhambatnya pertumbuhan.  
Chlorella mengandung banyak sekali unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, salah satunya 
adalah fosfor. Pemanfaatan probiotik yang merupakan campuran berbagai spesies 
mikroorganisme yang mampu memecah komponen serat (cellulocytic microorganism) 
melalui pakan dapat meningkatkan produktivitas ternak. Pemberian probiotik dapat menjaga 
keseimbangan komposisi mikroorganisme dalam sistem pencernaan ternak sehingga 
berakibat meningkatnya daya cerna bahan pakan dan menjaga kesehatan ternak.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik dan biakan 
murni Chlorella masing-masing 2,5% terhadap penebalan tulang tibia broiler. Penelitian ini 
menggunakan 12 ekor DOC broiler strain Hubbard yang dibagi secara acak menjadi dua 
perlakuan yaitu perlakuan P0 sebagai kontrol (tanpa pemberian probiotik dan  



Chlorella) dan perlakuan P1 (pemberian probiotik dan Chlorella masing-masing 2,5%). 
Sebelum diberi perlakuan, DOC diberi masa adaptasi selama 3 hari, kemudian perlakuan 
dilaksanakan selama 28 hari lalu dilakukan pengambilan data. Data yang diperoleh dari 
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Uji t dua sampel bebas menggunakan SPSS 
11,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik dan Chlorella masing-masing 
2,5% dalam pakan dapat meningkatkan ketebalan tulang tibia broiler. Disarankan untuk 
menambahkan probiotik dan Chlorella masing-masing 2,5% ke dalam pakan untuk 
meningkatkan pertumbuhan tulang pada ayam. 


