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PENGGI!NAAN DEIJAK .JAG liNG SF:RAGAJ SV8STlTliSI JAGIING 


TERHADAI' PF:RFORMAN A YAM PEI)AGING 


Rohimah 

ABSTR<\K 


Penelirian in! dtlakukan dengan tujuan untuk mengetahul manfaat dedak 
jagung scbagJ.i bahan pakan pengganti jagung temadap perttJrman ayam 
pedaging 

I-ie:wan pcrcobaan yang dlgunakan adalah ayam pedaging umur saW han 
Stram Arbor Acres:> CP 707 sebanyak 24 ekof. Rancangan penelirian yang 
dlgunakan adalan Rancangan Acak Lcngkap dengan empat perlakuan dan enam 
ulangan. 

Pcrlakuan yang dibenkan berupa SU$unan pakan ayam pcdaging fase finisher 
tanpa menggunakan dedak Jagung sebagal kontrol (PO), pakan penakuan satli (PI) 
menggunakan dedak jagung 20%, pekan perlakuan dua (P2) menggunakan dedak 
jagung 40% dan pakan perlakuan tiga (P3) menggunakan dedak jagung 60(>/0 
sebagai substitusi jagung, Perfomlan yang dlamati adalan daya kOliSumSI pakan, 
pertambahan betat badan dan angka konversi pekan yang dlbasilkan. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan Anaiisis Varian (Anava) dan dilanjutkan dengan Uji 
larak Berganda 1)uncan 's (Duncan's Multiple Range Tes~). 

Hasil penelitian menunJukkan bahwa rata-rata konsumsi pakan yang 
dihasilkan olen PiJ, PI, P2 dan P3 tidak berbeda nyata (p>ll,05) yakni sebesar 
716,407 gmmi okorl minggu; 726,752 gram! ekor! rninggu; 743,908 grami ekor! 
minggu dan 765,183 brraml ekorl minggu. Pel1ambahan berat hadan ayam 
tertmggi dihasilkan oleh P3 sebesar 364,833 gram! ekorl minggu yang tidak 
berbeda nyata (p>O,05) deng'.!JI PI dan P2 sebesar 334, 388 grami okor! minggu 
dan 351,335 gram! ekort mingb'U tetapi berbeda nyata (P<O,05) dcngan POt 

",besar 323,498 gram! ekor! mrnggu yang menunJukkan pertambahan bera! badan 
terendah. Angka konversi pakan yang dihasitkan oleh masing-ma~ing perlakuan 
PO, PI, P2 dan P3 tidak berbeda nyata (p>O.05) yakni sebesar 2,22: 2,18: 2,12 
dan 2,10. 

Keslmpulan yang dapat diambl.l dan penehttan int adalah bahwa ketiga pakan 
pcdakuan (pI, P2, P3) menghasilkan daya konsumsi dan angka koovers! pai..an 
yang sarna baik dengan pakan kontrol (PO) dan pertambahan bera! badan yang 
kblh tingh.oi dibandingkan pakan kontrol khususnya pada P3. 
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