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PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-

bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi 

daging ayam (Tim Karya Tani Mandiri, 2009). Priyatno (2000) berpendapat bahwa 

broiler adalah istilah untuk menyebut hasil budidaya teknologi peternakan yang 

memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat, sebagai 

penghasil daging dengan konversi pakan rendah dan siap dipotong pada umur relatif 

muda. Menurut Soeparno (2005),, faktor-faktor yang mempengaruhi bobot hidup 

broiler yaitu konsumsi pakan, kualitas pakan, jenis kelamin, lama pemeliharaan, dan 

aktivitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan juga 

memengaruhi laju pertumbuhan komposisi tubuh yang meliputi distribusi bobot, 

komposisi kimia, dan komponen karkas. 

Karkas merupakan hasil utama pemotongan ternak yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi (Soeparno, 1992). Karkas dihitung setelah dikeluarkan isi perut, 

kaki, leher, kepala, bulu,  darah, dan  kualitas  karkas juga  ditentukan  pada  saat  

pemotongan  (Zuidhof, et al, 2004). 

Pertumbuhan komponen karkas diawali dengan pertumbuhan tulang, lalu 

pertumbuhan otot yang akan menurun setelah mencapai pubertas selanjutnya diikuti 

pertumbuhan lemak yang meningkat (Soeparno, 2005). Pembentukan tubuh yang 

terjadi akibat tingkat pertumbuhan jaringan, kemudian akan membentuk karkas yang 

terdiri dari 3 jaringan utama yang tumbuh secara teratur dan serasi jaringan tulang 

yang akan membentuk kerangka, selanjutnya pertumbuhan otot atau urat yang akan 

membentuk daging yang menyelubungi seluruh kerangka, kemudian sesuai dengan 
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pertumbuhan jaringan tersebut, lemak tumbuh dan cenderung meningkat sejalan 

dengan meningkatnya bobot badan (Anggorodi, 1990). 

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan penampilan 

produksi ternak ayam broiler (konsumsi pakan, pertambahan bobot hidup, konversi 

pakan, angka mortalitas, income over feed cost). Pakan dapat dinyatakan berkualitas 

baik apabila mampu memberikan seluruh kebutuhan nutrien ternak secara tepat, baik 

jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi ternak. Faktor penting yang harus 

diperhatikan dalam formulasi pakan ayam broiler adalah kebutuhan protein, energi, 

serat kasar, Ca dan P. Kandungan protein dalam pakan sangat berpengaruh terhadap 

bobot potong, bobot karkas dan persentase karkas. Dilaporkan oleh Artini (2004) 

bahwa berat karkas ayam yang diberi kandungan protein lebih rendah mendapatkan 

bobot karkas yang lebih rendah dibandingkan dengan bobot karkas ayam yang diberi 

pakan dengan kandungan protein lebih tinggi.  

Daun kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang telah 

banyak diteliti kandungan gizi dan kegunaannya. Daun kelor sangat kaya akan nutrisi, 

diantaranya kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B dan vitamin C (Rahmat dan 

Herdi, 2016). Sehingga sangat baik digunakan dalam pakan ayam broiler sebagai 

pemacu pertumbuhan karkas.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung daun 

kelor dalam pakan terhadap bobot karkas dan non karkas broiler. 
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MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 6 minggu bertempat di Teaching Farm 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Kec. Lingsar Lombok Barat. Dimulai pada 

tanggal 15 Agustus sampai 30 September 2017. Dalam penelitian ini menggunakan 

ayam broiler strain 707 umur 1 minggu sebanyak 64 ekor yang dikelompokkan 

menjadi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 ulangan dan setiap ulangan terdiri 

dari 4 ekor. Pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pakan lokal produksi 

UD. Golden Egg dalam bentuk butiran dan tepung daun kelor. Cara penelitian yaitu 

daun kelor dipisah dari batangnya, kemudian dikeringkan disinar matahari, setelah itu 

daun kelor yang sudah kering digiling. Pakan lokal UD golden egg dicampur sama 

tepung daun kelor setelah itu timbang dan berikan sesuai level masing-masing.  

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis dengan analisis Varians 

atas dasar Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian tentang pengaruh pemberian pakan produksi UD. Golden Egg 

dengan penambahan tepung daun  kelor  terhadap bobot karkas dan bobot non karkas 

ayam broiler dapat dilihat pada tabel 3. 

Variabel  Perlakuan  

PI PII PIII PIV 

Bobot Karkas (g/ekor)     

Persentase Karkas (%)      
 

   
 

    
 

    
 

Bobot Non Karkas (g/ekor)   
 

 
     

 

Persentase Non Karkas (%)     
 

  
 

    
 

    
 

Keterangan: Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0.05) 
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4.1 Bobot Karkas  

Data tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor dalam pakan 

terhadap bobot karkas diperoleh rata-rata adalah PI 1074,75 g/ekor, PII 980,00 

g/ekor, PIII 1112,50 g/ekor dan PIV 1104,63 g/ekor.  

Berdasarkan hasil analisis ragam memperlihatkan bahwa penambahan tepung 

daun kelor terhadap bobot karkas, tidak ada perbedaan yang nyata pada semua 

perlakuan (P>0.05). Hal ini diduga karena bobot akhir ayam broiler menunjukan 

perbedaan yang tidak nyata yaitu PI sebesar 1591,50 g/ekor, PII sebesar 1430,63 

g/ekor, PIII sebesar 1624 g/ekor dan PIV sebesar 1634,38 g/ekor. Sejalan dengan 

pendapat Sjofjan (2008), menjelaskan bahwa pertumbuhan bobot hidup berkorelasi 

positif terhadap bobot karkas. Semakin berat bobot hidup ayam yang dipotong, maka 

karkasnya akan semakin tinggi pula. Wahju (1992) berpendapat bahwa tingginya 

bobot karkas ditunjang oleh bobot hidup akhir sebagai akibat pertambahan bobot 

hidup ternak. Bobot karkas juga dipengaruhi nilai konsumsi pakan dan nutrisi pakan 

terutama protein kasarnya. Konsumsi pakan pada penelitian ini menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata atau hampir  sama pada semua perlakuan yaitu PI sebesar 

505,49 g/ekor/minggu atau 72,20 g/ekor/hari, PII sebesar 500,36 g/ekor/minggu atau 

71,50 g/ekor/hari, PII sebesar 561,50 g/ekor/minggu atau 80,20 g/ekor/hari dan PIV 

sebesar 573,05 g/ekor/minggu atau 81,90 g/ekor/hari. Hal ini kemungkinan karena 

kandungan nutrisi dalam pakan hampir sama terutama pada kandungan protein PI 

sebesar 20,68%, PII sebesar 21,16%, PIII sebesar 21,64% dan PIV sebesar 22,12%, 

serat kasar PI sebesar 1,22%, PII sebesar 1,78%, PIII sebesar 2,35% PIV sebesar 

2,91%. 
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Walaupun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap bobot karkas, namun 

dilihat dari angka menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor dalam pakan 

terhadap bobot karkas dengan nilai tertinggi terdapat pada PIII dengan nilai rata-rata 

1112,50 g/ekor, diikuti, PIV sebesar 1104,63 g/ekor PI sebesar 1074,75 g/ekor dan 

PII sebesar 980,00 g/ekor. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sjofjan (2008) bahwa 

level penggunaan tepung daun kelor dalam pakan lokal yang memberikan pengaruh 

paling baik terhadap bobot karkas adalah sebesar 10%. Semakin berat bobot hidup 

ayam yang dipotong, maka karkasnya akan semakin tinggi pula. Rata-rata bobot 

karkas pada penelitian ini dapat dilihat pada Grafik 1. 

 

Grafik 1. Rata-rata bobot karkas ayam broiler (g/ekor) 

 

4.2 Persentase Karkas 

Pengaruh penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan 

ayam broiler pada variabel persentase karkas ayam broiler menunjukkan nilai rata-
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rata perlakuan PI sebesar 66%, PII sebesar 68%, PIII sebesar 69% dan PIV sebesar 

68%. 

 Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan penambahan tepung daun 

kelor dalam pakan terhadap persentase karkas yang tertera pada tabel 3, menunjukkan 

rata-rata PII, PIII dan PIV tidak berbeda nyata (P>0.05) dengan P1 kontrol. Hal ini 

diduga karena bobot karkas dan bobot badan akhir didapat dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil ini diperkuat dengan pendapat Soeparno 

(1994), salah satu yang mempengaruhi persentase karkas adalah bobot badan. 

Ditambahkan oleh, Brake et al. (1993) menyatakan bahwa jenis kelamin, umur, 

genetik dan persentase karkas berhubungan dengan bobot badan.  

Pada penelitian ini rata-rata persentase karkas yang didapat pada umur 7 

minggu antara 66%-69%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase karkas ayam broiler 

pada penelitian masih dalam keadaan normal. North (1972) menyatakan, persentase 

karkas pada ayam umur 7 minggu sekitar 65,7% untuk ayam betina dan 65% untuk 

ayam jantan. Widharti (1987) melaporkan persentase karkas broiler umur 6 minggu 

adalah 58,82-63,89%. Persentase broiler siap potong menurut, Bakrie dkk (2003) 

adalah 58,9%. 

Penambahan daun kelor dalam pakan pada variabel persentase karkas dengan 

nilai tertinggi terdapat pada PIII dengan nilai rata-rata 69% dibadingkan dengan PII 

dan PIV sebesar 68% dan PI sebesar 66%. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tesfaye et al., (2013) menyatakan pemberian tepung 

daun kelor dengan level 20% pada ayam broiler menunjukkan adanya penerunan 

persentase karkas dan bagian-bagian karkas, sehingga direkomendasikan pemberian 



8 
 

tepung daun kelor sebanyak 5% sebagai pengganti bungkil kedelai dalam pakan tanpa 

memberikan dampak terhadap performa ayam broiler. Nuraeni (2016), dalam 

penelitiannya tentang pengaruh pemberian tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

dalam pakan komersial terhadap karakteristik karkas dan non karkas broiler dengan 

level 4% memberikan peningkatan terhadap bobot karkas dan persentase karkas. 

Penelitian yang dilakukan Tonga dkk (2016) menyatakan suplementasi tepung daun 

kelor (Moringa oleifera) sebanyak 12% pada pakan dapat meningkatkan kualitas 

daging tanpa menurunkan berat dan persentase karkas ayam broiler. Rata-rata 

persentase karkas pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik 2. 

 

Grafik 2. Rata-rata persentase karkas (%) 

 

4.3 Bobot Non Karkas 

Dalam penelitian ini penambahan tepung daun kelor dalam pakan terhadap 

bobot non karkas diperoleh rata-rata adalah PI 554,00 g/ekor, PII 450,63 g/ekor, PIII 

511,88 g/ekor dan PIV 529,50 g/ekor.  
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Rata-rata bobot non karkas ayam broiler yang tertera pada tabel 3, 

menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara empat perlakuan yaitu 

PII, PIII dan PIV tidak berbeda nyata dengan PI kontrol  (P>0.05). Bobot non karkas 

dipengaruhi oleh bagian-bagian, seperti bulu, darah, kepala, leher dan kaki serta 

organ dalam (viscera) broiler. 

Penelitian yang dilakukan Nuraeni (2016) menyatakan bahwa penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 4% tidak berpengaruh nyata terhadap persentase non 

karkas dan bagaian-bagiannya yaitu darah sekitar 4,34%, bulu 1,81%, kaki 3,91%, 

kepala 2,45%, leher 4,05% dan organ dalamnya yang terdiri dari usus 4,79%, gizzard 

1,79% jantung 0,45% dan hati 2,15%. 

Pada variabel bobot non karkas menunjukan hasil tidak berbeda nyata pada 

semua perlakuan namun dilihat dari angka menunjukkan bahwa penambahan tepung 

daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan terhadap bobot non karkas dengan nilai 

tertinggi terdapat pada PI dengan nilai rata-rata 554.00 g/ekor, diikuti, PIV sebesar 

529.50 g/ekor, PIII sebesar 511.88 g/ekor dan PII sebesar 450.63 g/ekor. Rata-rata 

bobot non karkas dapat dilihat pada grafik 3. 
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Grafik 3. Rata-rata bobot non karkas (g/ekor) 

 

4.4 Persentase Non Karkas 

Penambahan tepung daun kelor dalam pakan pada variabel persentase  non 

karkas diperoleh rata-rata adalah PI 34%, PII 32% PIII  32% dan PIV 33%. Menurut 

Jull, (1972) persentase non karkas adalah perbandingan bobot non karkas dengan 

bobot potong, dinyatakan dalam persen. 

Berdasarkan hasil analisis ragam, penambahan tepung daun kelor dalam 

pakan ayam broiler terhadap persentase non karkas menunjukkan tidak ada perbedaan 

nyata antara semua perlakuan. Hal ini diduga karena bobot non karkas yang tidak 

berbeda nyata yaitu PI 554,00 g/ekor, PII 450,63 g/ekor, PIII 511,88 g/ekor dan PIV 

529,50 g/ekor.  Resnawati (2004) menyatakan bobot badan yang kecil pada ayam 

broiler umumnya mempunyai persentase bobot bagian tubuh yang terbuang lebih 
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besar (seperti kaki, kepala dan leher serta viscera) dibandingkan pada ayam dengan 

bobot badan yang besar. 

Persentase non karkas juga dipengaruhi oleh pakan. Menurut Scott et al. 

(1982) persentase non karkas dipengaruhi oleh pakan, jika kandungan nutrien 

didalam pakan melebihi rekomendasi yang telah ditetapkan, pembentukan komponen 

non karkas akan lebih tinggi bila kebutuhan untuk produksi dan hidup pokok telah 

dipenuhi hingga mencapai tingkat maksimal. 

Persentase bagian non karkas dalam penelitian masih kisaran normal bila 

dibandingkan dengan penelitian Murtidjo (2003), jika dilihat dari persentase 

karkasnya sebesar 66%-69%. Murtidjo (2003) yang menyatakan bahwa persentase 

bagian non karkas pada ayam broiler dengan persentase karkasnya untuk jantan 

64,6%, kepala dan leher 6,5%, kaki 3,3%, hati 2,6%, ampela 4,4%, jantung 0,6%, 

usus 6,6%, darah 5,4%, dan bulu 6,0%. Untuk betina karkas 71%, kepala dan leher 

4,8%, kaki 4,5%, hati 3,1%, ampela 5,6%, jantung 0,6%, usus 0,5%, darah 4,2% dan 

bulu 9,6%. Menurut, Jull (1992) menjelaskan bahwa persentase bagian tubuh ayam 

broiler adalah 65% -75% untuk karkas, 6,41% bulu, 9%-10% viscera, 9%-10% darah, 

7,8%, kepala dan leher serta 4,40% kaki. Rata-rata persentase non karkas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada grafik 4. 
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Grafik 4. Rata-rata persentase non karkas (%) 

 

Penelitian lain yang dilakukan Nuraeni (2016) menyatakan bahwa 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4% tidak berpengaruh nyata terhadap 

persentase non karkas dan bagaian-bagiannya yaitu darah sekitar 4,34%, bulu 1,81%, 

kaki 3,91%, kepala 2,45%, leher 4,05% dan organ dalamnya yang terdiri dari usus 

4,79%, gizzard 1,79% jantung 0,45% dan hati 2,15%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan broiler tidak 

berpengaruh nyata terhadap bobot karkas, persentase karkas, bobot non karkas dan 

persentase non karkas, namun dilihat dari angka, penambahan tepung daun kelor 
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(Moringa oleifera) dalam pakan pada PIII menunjukkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan PI dan PII dan PIV 

 Jika tujuan pemeliharaan broiler untuk peningkatan bobot karkas penulis 

menyarankan untuk menggunakan tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 

10% dalam pakan. 
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