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ABSTRAK 

           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis formula probiotik 
terhadap berat karkas dan kandungan lemak ayam broiler, untuk mengetahui 
pengaruh variasi dosis probiotik terhadap berat karkas dan kandungan lemak 
ayam broiler, untuk mengetahui pengaruh interaksi jenis formula probiotik dan 
variasi dosis terhadap berat karkas dan kandungan lemak ayam broiler  Penelitian 
ini menggunakan 40 ekor ayam broiler (Gallus gallus domesticus) berumur 0 hari 
dengan berat 37 g. Hewan coba dibagi menjadi 9 kelompok perlakuan yaitu 
kelompok kontrol, kelompok perlakuan F1-1%, kelompok perlakuan F1-2%, 
kelompok perlakuan F1-3%, kelompok perlakuan F1-4%, kelompok perlakuan 
F2-1%, kelompok perlakuan F2-2%, kelompok perlakuan F2-3%, dan kelompok 
perlakuan F2-4%. Masing-masing kelompok diberi perlakuan probiotik dengan 
formula dan dosis yang sudah ditentukan selama 28 hari. Pengukuran berat karkas 
dilakukan dengan cara menimbang karkas yang sudah dipotong bagian kepala, 
leher dan kaki bagian metatarsus, dibersihkan darah dan bulu serta diambil organ 
dalamnya. Penimbangan tersebut dilakukan dengan menggunakan timbangan 
digital ketelitian 1 g. Data hasil penimbangan tersebut merupakan data berat 
karkas. Untuk mencari persentase berat karkas, data berat karkas dibagi dengan 
berat hidup ayam lalu dikali 100%. Pengukuran kandungan lemak dilakukan 
dengan cara menimbang lemak abdomen yaitu lemak disekitar kantong empedu, 
lambung, rongga perut dan cloaca. Penimbangan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan timbangan digital ketelitian 1 g. Data hasil penimbangan tersebut 
merupakan data kandungan lemak. Untuk mencari persentase kandungan lemak, 
data kandungan lemak dibagi dengan berat hidup ayam lalu dikali 100%. Data 
rerata berat karkas dan kandungan lemak diuji statistik menggunakan uji Anova 
dua arah dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pemberian jenis formula berpengaruh signifikan terhadap berat karkas dan 
kandungan lemak ayam broiler. Variasi dosis berpengaruh signifikan terhadap 
berat karkas dan kandungan lemak ayam broiler. Interaksi antara jenis formula 
probiotik dan variasi dosis berpengaruh terhadap berat karkas dan kandungan 
lemak ayam broiler namun tidak signifikan. 
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