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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minyak jagung sebagai 
pakan tambahan yang dapat mencegah turunnya pertambahan berat badan, 
konsumsi dan peningkatan konversi pakan akibat vaksinasi ND(New Castle 
Disease) pada ayam pedaging .. 

Sejumlah 32 ekor DOC pedaging jantan dan betina strain Arbor aCrf$$ CP 707 
, diberikan perlakuan berupa pemberian minyak jagung dalam ran sum starter pacta 
umur enam sampai delapan hari. Selama percobaan ayam diberi pakan komersial CP 
5 11 (starter). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap yang terbagi menjadi empat perlakuan dan delapan ulangan. Data 
dianalisis dengan Analisis Ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 
5%. 

Minyak jagung diberikan dalam pakan dengan persentase sesuai perlakuan. 
Pacta perlakuan Po tanpa pemberian minyak jagung (0%), perlakuan PI pemberian 
minyak jagung sebesar 2,5% ,perlakuan P2 pemberian minyak jagung sebesar 5%, 
perlakuan P3 pemberian minyak jagung sebesar 7,5% . Perhitungan pertamhahan 
barat badan , konsumsi pakan dan konversi pakan dilakukan pada tiap minggu . 
Penelitian dilaksanakan sampai ayam berurnur tiga minggu. 

Hasil penelitian menunjukkan hahwa pemberian minyak jagung 5% 
dicampur dalam pakan starter pada ayam umur enam sampai delapan hari 
bermantaat untuk mencegah turunnya pertambahan berat hadan dan peningkatan 
konversi pakan tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan pada ayam 
pedaging akibat vaksinasi ND. 
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