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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Pakan 
Standar Petani dan Campuran Tepung Keong Mas (Pomacea canaliculata) 
Terhadap Pertumbuhan Ayam Broiler (Gallus gallus domestica) sebagai sumber 
energi  dalam ransum ayam broiler (Gallus gallus domestica) untuk mengganti 
pakan yang sudah jadi terhadap pertumbuhan ayam broiler (Gallus gallus 
domestica) yang berumur 2 minggu di tempatkan dalam 5 unit kandang (5 
ekor/kandang). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
dengan 5 perlakuan pakan masing- masing Po (kontrol/100% pakan standar 
petani), P1 (pakan tambahan tepung keong mas 100 gram), P2 (pakan tambahan 
tepung keong mas 200 gram),P3 (pakan tambahan tepung keong mas 300 
gram),P4 (pakan tambahan tepung keong mas 400 gram). Masing-masing 
perlakuan diulang lima kali. Variabel yang diamati adalah berat bobot badan ayam 
broiler (Gallus gallus domestica). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek 
pemberian pakan tepung keong mas  (Pomacea) memberikan  pengaruh yang 
nyata (P<0,05) terhadap berat bobot badan ayam broiler (Gallus gallus 
domestica). Disimpulkan bahwa pertumbuhan bobot badan ayam broiler yang 
diberi pakan tepung keong mas menghasilkan berat bobot badan lebih tinggi. 
 
(Kata kunci : Tepung keong mas, Ayam broiler, RAL) 



 
 

  

 



 
 

  

 
ABSTRACT 

 
 This study aimed to determine the effect of feeding standar of farmer 
flour snails (Pomacea canaliculata) on the growth of broiler chickens (Gallus 
gallus domestica) as an energy source in the diet of broiler chickens (Gallus 
gallus domestica) to replace the feed so on the growth of broiler chickens (Gallus    
gallus domestica) 2 weeks old were placed in a cage unit 5 (5 mice / cage). The 
design used was a completely randomized design with 5 treatments each feed Po 
(control / 100% standard feed farmers), P1 (supplementary feed snails flour 100 
grams), P2 (supplementary feed snails flour 200 grams), P3 (feed Additional 
snails flour 300 grams), P4 (supplementary feed snails flour 400 grams). Each 
treatment was replicated five times. The variables measured were the heavy 
weight of broiler chickens (Gallus gallus domestica). The results showed that the 
effect of feeding flour snails (Pomacea) significant effect (P <0.05) to the weight 
of body weight of broiler chickens (Gallus gallus domestica). It was concluded 
that the growth of body weight of broiler chickens fed flour weight snails produce 
higher weight. 
 
(Key words: Flour snails, chicken broiler, RAL,) 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Ayam broiler baru dikenal menjelang periode 1980-an, sekalipun galur 

murninya sudah diketahui pada tahun 1960-an ketika peternak mulai 

memeliharanya. Akan tetapi, ayam broiler komersial seperti sekarang ini memang 

baru populer pada periode 1980-an ayam White Leghorn jengger tunggal. Pada 

akhir periode 1980-an pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakkan 

konsumsi daging ruminansia yang saat itu semakin sulit keberadaannya. Dari 

sinilah ayam broiler komersial atau ayam broiler final stock mulai dikenal dan 

secara perlahan mulai diterima orang (Rasyaf, 2007).  

Ayam pedaging dan broiler adalah ayam jantan atau betina muda yang 

dibawah umur 8 minggu ketika dijual dengan bobot tubuh tertentu dan 

mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada lebar dengan 

timbunan daging yang banyak. Jadi ayam yang pertumbuhannya cepat itulah yang 

dimasukkan dalam kategori ayam pedaging atau broiler ( Rasyaf, 2006).  

Ayam broiler adalah istilah yang dipakai untuk menyebut ayam hasil 

budidaya teknologi yang memiliki karakter ekonomi dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat, penghasil daging dengan konversi pakan irit dan siap potong 

pada usia relatif muda. Pada umumnya ayam broiler siap potong pada usia 35-45 

hari ( Murtidjo, 1992).  

 Ayam broiler dan ayam pedaging dapat menghasilkan relatif banyak 

daging dalam waktu singkat. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut, ukuran badan 



 
 

  

ayam pedaging relatif besar, padat, kompak dan daging penuh, sehingga disebut 

tipe berat, jumlah telur relatif sedikit, bergerak lambat dan tenang, biasanya lebih 

lambat mengalami dewasa kelamin, beberapa jenis ayam pedaging mempunyai 

bulu kaki dan masih suka mengeram (Rahayu, 2002). 

Ayam pedaging merupakan salah satu jenis ayam yang sangat efektif 

untuk menghasilkan daging. Dalam pemeliharaan ayam pedaging, untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan, maka usaha tersebut harus mempunyai 

manajemen yang baik. Salah satu aspek dari manajemen adalah tatalaksana 

perkandangan. Kandang yang biasa digunakan dalam pemeliharaan ayam 

pedaging adalah kandang sistem litter. Penggunaan alas kandang akan 

berpengaruh besar terhadap produktifitas unggas seperti pertambahan bobot badan 

dan produksi, karena masing-masing alas kandang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan tersendiri. Dalam pemeliharaan unggas diperlukan ketelitian dalam 

memilih dan menggunakan alas kandang, agar unggas dapat berproduksi setinggi 

mungkin (Murtidjo, 1987). 

Ayam ras pedaging adalah ayam hasil rekayasa genetika yang memiliki 

karakteristik ekonomis. Ciri khas ayam broiler adalah pertumbuhannya cepat 

angka konversi ransum rendah, siap dipotong saat berumur relatif muda dan 

menghasilkan daging berserat lunak. Ayam ras pedaging biasanya dipasarkan saat 

berumur 6-8 minggu. Dibandingkan dengan ayam betina, ayam ras pedaging 

jantan umumnya menunjukkan pertumbuhan lebih cepat 10-15% Di samping itu, 

lebih efisien dalam pakan dan persentase karkasnya lebih besar (Prasetyo, 1999). 



 
 

  

Ayam Broiler merupakan salah satu jenis komoditi peternakan yang 

menghasilkan gizi dan memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial. Ayam 

pedaging secara genetis memiliki kelebihan dalam tingkat pertumbuhan, 

dibandingkan jenis ayam piaraan dalam klasifikasinya. Ayam jenis ini memiliki 

kecepatan yang tertinggi dalam pertumbuhannya. Dalam 8 minggu saja ayam 

pedaging sudah biasa dikonsumsi dan dipasarkan, padahal ayam jenis lainnya 

masih berupa anak ayam, bahkan ayam pedaging bila dikelola dengan berat badan 

mencapai 2 kilo gram per ekor (Hartono, 1997). 

Ayam broiler merupakan sumber protein hewani terbesar bagi masyarakat 

Indonesia. Produksi ayam broiler berkembang pesat seiring pertambahan 

kebutuhan akan sumber pangan yang berasal dari hewani. Hasil produksi 

komoditas peternakan ayam broiler, yaitu daging memiliki kandungan nilai gizi 

dan manfaat yang cukup besar. Direktorat Jenderal Peternakan (2012) menyatakan 

bahwa populasi ayam broiler memberikan kontribusi terbanyak dalam penyediaan 

daging, yaitu sebanyak 1.041.968 ekor, dengan produksi daging pada tahun 2009 

sebesar 1.101.8 ton (49,97 %) dari total produksi daging (TPD). Genetik ayam 

broiler terus mengalami perbaikan, hal demikian ditunjukkan dengan semakin 

cepatnya umur panen ayam broiler, dan semakin rendahnya nilai feed 

conversation ratio (FCR).  

Ayam broiler marupakan jenis ayam ras unggul hasil perkawinan silang, 

seleksi dan rekayasa genetik dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki 

produktivitas tinggi,terutama produksi daging (Tamalludin, 2014).   



 
 

  

 Pakan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh penting terhadap 

performans produksi ayam broiler. Pakan juga menberikan andil terbesar dalam 

biaya produksi ayam broiler sekitar 70%. Untuk itu, tolak ukur pertama dalam 

menentukan keberhasilan bisnis ayam broiler adalah Feed Convertion Ratio 

(FCR) atau konversi pakan. Konversi pakan adalah pakan yang dikonsumsi untuk 

menghasilkan satu kilo gram daging (Tamalludin, 2014). 

 Keong mas atau disebut pula siput murbai (Pomacea canaliculata) 

merupakan salah satu masalah hama utama dalam produksi padi (Suharto, 2001). 

Menurut Samperante et. al.(2001), keong mas memiliki ciri-ciri marfologis 

hampir sama dengan keong sawah. Cangkang berbentuk bulat mengerucut, 

berwarna kuning keemasan, diameter 1,2-1,9 cm tinggi 2,2-3,6 cm dan berat 4,2-

15,8 gram. 

 Keong mas berkembangbiak dengan telur. Seekor keong mas betina 

mampu bertelur 500 butir dalam seminggu. Masa perkembangbiakannya 

berlangsung sampai umur 3-4 tahun. Induk keong mas meletakkan telur-telurnya 

pada tempat yang kokoh dan cukup air, membentuk koloni seperti buah murbai 

berwarna merah jambu. Keong mas bertelur pada pagi dan sore hari, telur akan 

menetas dalam waktu 7-14 hari. Keong mas muda yang baru menetas akan jatuh 

kedalam air, selanjutnya akan menempel pada tumbuhan, cangkang keong mas 

dewasa atau ditempat lain. Pada umur 60 hari keong mas telah menjadi dewasa 

dan siap untuk berkembang biak (Prabowo,1992). 

 Siput murbai hidup dikolam, rawa, sawah irigasi, saluran air dan areal 

yang selalu tergenang. Mereka mengubur diri dalam tanah yang lembab selama 



 
 

  

musim kemarau. Mereka bisa bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim 

seperti air yang terpolusi atau kurang kandungan oksigen (Suharto, 2001). 

 Pembuatan tepung keong mas didahului dengan pengolahan daging keong, 

selanjutnya dilakukan proses-proses. Proses perendaman dimaksudkan untuk 

menghilangkan kotoran dan lendir yang tersisa. Pengeringan bertujuan untuk 

mengurangi kadar air, sehingga daging keong mas menjadi lebih tahan lama 

(Prabowo, 1992). 

Keong mas merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi ayam 

broiler, karena dagingnya mempunyai kadar protein 54% dan mengandung 4,6% 

yang didalamnya terdapat asam omega 3,6 dan 9. Kandungan protein yang cukup 

tinggi ini maka keong mas dapat dicampurkan pada formulasi pakan ayam broiler 

dan dapat meminimalkan biaya pakan ( Bomboe, 1995 ). 

 Pemanfaatan keong mas juga merupakan usaha  untuk memanfaatkan 

bahan baku lokal yang mudah didapatkan dan sering ditemui sebagai hama bagi 

petani. Keong mas dapat diperoleh cukup banyak dilahan-lahan pertanian seperti 

sawah. Alternatif penggunaan protein hewani yang dalam konteks ini keong mas 

merupakan hal yang positif, karena jika tidak dimanfaatkan akan berdampak 

negatif terhadap lingkungan. Penggunaan keong mas sebagai pakan ayam broiler 

akan memberikan keuntungan ganda yaitu menambah variasi dan persediaan 

bahan baku pakan serta mengurangi hama bagi petani. 

Sesuai dengan pemanfaatannya, bahwa hewan diturunkan Allah ke bumi 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang 

dijelaskan dalam  firman Allah yaitu  surat An-nahl ayat 5-6 yang berbunyi : 



 
 

  

             
     

Artinya : Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada 
                (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan 
                sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang 
                indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan 
               ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. 
 

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hewan ternak ini secara global 

membicarakan manfaat dan kegunaan hewan dan binatang ternak bagi manusia. 

Kulit dan bulu binatang dapat dimanfaatkan untuk sepatu dan pakaian. Adapun 

daging dan air susunya dapat dijadikan makanan. Punggung hewan juga bisa 

dimanfaatkan untuk mengangkut barang atau melakukan perjalanan. Kaki 

binatang dapat digunakan untuk membajak sawah dan manfaat lainnya. 

Menakjubkan sekali bahwa binatang ternak yang mempunyai manfaat yang besar 

ternyata tidak merepotkan kita dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam 

memeliharanya. Selanjutnya Islam menganjurkan para petani untuk beternak. 

Sehubungan dengan dunia pendidikan, khususnya dalam materi 

pembelajaran pada mata pelajaran biologi, terdapat materi yang tidak semuanya 

itu bersifat teori untuk disampaikan didalam kelas oleh seorang guru, akan tetapi 

juga harus disertai dengan praktik diluar kelas untuk mengaplikasikannya. Akan 

tetapi kegiatan praktik diluar kelas memang memakan waktu yang lama untuk 

dilakukan dan tidak efesiennya waktu. Sehingga kebanyakan guru disekolah tidak 

melakukan praktik diluar kelas, sebagai contoh pada pokok bahasan pertumbuhan 

hewan dikelas VIII MTs/SMP. 



 
 

  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti “ Pengaruh Pemberian 

Pakan Standar Petani dan Campuran Tepung Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

terhadap pertumbuhan ayam broiler (Gallus gallus domestica) dan sumbangsihnya 

pada materi pertumbuhan dikelas VIII SMP/MTs” 

B. Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh pakan tepung keong mas terhadap pertumbuhan pada 

ayam broiler (Gallus gallus domestica) ? 

C. Batasan Masalah 

1. Pengamatan dilakukan pada ayam broiler (Gallus gallus domestica) dari umur 

2 minggu sampai umur 6 minggu  

2. Parameter yang diamati yaitu berat bobot badan ayam broiler (Gallus gallus 

domestica) 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ayam broiler (Gallus gallus 

domestica) yang diberi pakan tepung keong mas.  

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori tentang ayam 

broiler dan pemanfaatan keong mas untuk bahan pakan ayam broiler 

(Gallus gallus domestica) 

2) Sumber pengetahuan tambahan tentang teori pertumbuhan hewan 

 



 
 

  

b. Praktis 

1) Memberikan informasi tentang pemanfaatan keong mas untuk bahan 

pakan ayam broiler kepada masyarakat peternak di desa Rantau Bayur 

2) Hasil penelitian ini berupa ayam broiler yang berumur 6 minggu yang 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada materi pembelajaran 

Pertumbuhan dan perkembangan  

F. Hipotesis  

H0    = Pemberian pakan tepung keong mas tidak berpengaruh terhadap 

           pertumbuhan   ayam broiler (Gallus gallus domestica) 

H1   =  Pemberian pakan tepung keong mas berpengaruh terhadap pertumbuhan 

          ayam broiler (Gallus gallus domestica) 

 

  

 



 
 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ayam Broiler (Gallus gallus domestica) 

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu 

pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia 

yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta 

menghasilkan daging yang berkualitas baik ( Murtidjo,1992). 

Hirarki klasifikasi ayam menurut Rasyaf (2004) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Metazoa 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Devisi  : Carinathae 

Kelas  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Family  : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus gallus domestica  

   

 

 



 
 

  

Gambar 1. Ayam Broiler Strain Arbor Acres ( Kunta, 2011). 

Hardjowaro dan Rukminasih (2000) menyatakan bahwa ayam broiler 

dapat digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging artinya dipelihara 

khusus untuk menghasilkan daging. Umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

:Kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, pertumbuhan bulu yang cepat, 

lebih efesien dalam mengubah ransum menjadi daging. 

Ayam broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah 

dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar padat dan berisi, 

efisisensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi 

daging dan pertambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya 

adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka 

terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi ( Murtidjo, 1987). 

 

 



 
 

  

1. Sifat-sifat Ayam Pedaging 

Beternak ayam pedaging benar-benar menguntungkan, karena jenis ayam 

ini memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada jenis ayam lainnya. Adapun sifat 

yang paling menonjol baik keuntungannya maupun kelemahannya adalah sebagai 

berikut (Hartono, 1997). 

Tabel 1. Keuntungan dan Kelemahan Ayam Pedaging 

Keuntungan Kelemahan 

- Umurnya relatif pendek 

- Pertumbuhannya sangat cepat 

- Efesiensi makanan cukup tinggi 

- Berat badannya lebih diatas normal 

- Dagingnya lebih lunak (empuk) 

dibandingkan dengan ayam biasa 

- Lebih menguntungkan sebagai 

usaha andalan 

- Kotorannnya laku dijual 

- Kurang kebal terhadap penyakit 

- Mudah stress karena pengaruh 

(kebisingan, dan terkejut, 

perubahan cuaca, perjalanan). 

- Memiliki resistan yang lebih 

rendah dibandingkan ayam 

kampung 

- Dagingnya mudah rusak akibat 

fermentasi kotoran 

- Memerlukan pemeliharaan secara 

intensif 

- Cara pemeliharaan lebih sulit 

daripada ayam kampung 

- Memerlukan banyak persyaratan 

 

 



 
 

  

2. Pakan Ayam Pedaging 

a. Bentuk fisik Pakan 

 Ada beberapa variasi bentuk fisik pakan ayam yang dapat diberikan 

kepada ayam ras pedaging, yaitu tepung halus ( all mush), remah (crumble) atau 

butiran pecah (broken pellet), dan pellet. Setiap bentuk mempunyai kelebihan dan 

kekurangan (Ichwan, 2003). 

b.Jenis Pakan 

Berdasarkan jenisnya, pakan ayam ras pedaging dibedakan menjadi dua 

jenis sebagai berikut : 

1. Pakan ayam ras pedaging masa starter, biasa disebut BR1 merupakan pakan 

berbentuk tepung, pellet atau remah yang diberikan kepada ayam ras pedaging 

mulai umur satu hari Day Old Chick (DOC) hingga umur 28 hari. 

2. Pakan ayam ras pedaging masa finisher, biasa disebut BR2 merupakan pakan 

berbentuk tepung, pellet atau remah yang diberikan kepada ayam ras pedaging 

mulai umur 28 hari hingga panen. 

Perbedaan kedua jenis pakan tersebut terdapat pada kandungan nutrisinya. 

Hal ini mengacu kepada tingkat imbangan energi motabolisme dan protein yang 

berbeda untuk kedua masa atau umur ayam ras pedaging (Ichwan, 2003).  

3. Kebutuhan Nutrisi Ayam Broiler 

Kebutuhan protein hidup pokok secara praktis didefenisikan sebagai 

jumlah protein endogen ditambah dengan protein cadangan (protein reserves) 

untuk pembentukan antibodi, enzim, hormon serta untuk mempertahankan 

jaringan bulu dan bobot badan tetap. Metoda pengukurannya adalah dengan (1) 



 
 

  

mengukur besarnya retensi nitrogen yang diperlukan untuk protein cadangan pada 

keadaan tidak berproduksi, dan rontok bulu atau (molting); (2) Mengukur nitrogen 

endogen. Keduanya diukur pada saat kebutuhan energi metabolis basal terpenuhi. 

Tahap pertama memerlukan ransum yang diketahui tepat kandungan nitrogennya 

dan tahap kedua ransumnya bebas protein (Amrullah, 2004). 

Nilai energi neto dari bahan makanan merupakan nilai yang tinggi, akan 

tetapi sayang, nilai ini tidak tetap. Nilai ini berbeda untuk setiap penggunaan 

bahan makanan. Jadi kita mempunyai energi neto untuk hidup pokok dan 

mempunyai energi neto yang berbeda untuk produksi, meskipun yang akhir ini 

bergantung kepada tujuannya, apakah untuk produksi jaringan tubuh atau telur. Ini 

sangat bervariasi dengan kecepatan pertumbuhan, keaktifan hewan, dan 

temperatur lingkungan. Determinasi energi produktif memerlukan formulasi 

ransum yang hati-hati, data konsumsi dan pertambahan berat badan dan analisa 

secara terperinci dari ransum dan karkas. Pertambahan berat badan saja yang 

diketahui tidak cukup karena disebabkan oleh variasi-variasi dalam komposisi 

karkas (Wahju, 1991). 

Protein berguna untuk membentuk jaringan tubuh, memperbaiki jaringan 

yang rusak, untuk keperluan berproduksi dan kelebihannya akan diubah menjadi 

energi. Sumber protein adalah tepung ikan, jagung bungkil kedelai dan lain-lain. 

Karbohidrat berguna sebagai sumber energi melakukan aktivitas tubuh, misalnya :  

berjalan, tahan terhadap dingin dan penyakit. Sumber karbohidrat adalah jagung, 

bungkil kedelai dan kedelai dan lain-lain. Fungsi lemak adalah sumber energi, 

pelarut vitamin A, D, E, dan K. Sumber lemak adalah bekatul, dan bungkil 



 
 

  

kacang. Mineral berguna untuk pertumbuhan, pembentukan tulang, metabolisme. 

Mineral adalah Ca, NaCl, Fe, Mg, dan P. Sumber mineral adalah kapur, tepung 

kerang ( AAK,1982).  

 
4. Ransum Ayam Broiler 

Ransum merupakan kumpulan bahan makanan yang layak dimakan oleh 

ayam dan telah disusun mengikuti aturan tertentu. Aturan itu meliputi nilai 

kebutuhan gizi bagi ayam dan nilai kandungan gizi dari bahan makanan yang 

digunakan. Penyamaan nilai gizi yang ada didalam bahan makanan yang 

digunakan dengan nilai gizi yang dibutuhkan ayam dinamakan tehnik penyusunan 

ransun (Rasyaf, 2004).  

Beberapa persentase bahan dapat dimasukkan ke dalam ransum ditentukan 

oleh kandungan zat makanan dan zat anti nutrisinya. Sumber energi yang kaya 

dengan pati dan energi metabolismenya tinggi serta kandungan proteinnya 

mendekati 10 % dapat dipakai dalam jumlah lebih banyak. Bahan lain setelah zat 

anti nutrisinya dihilangkan, pemakiannya dapat ditingkatkan. Bahan ransum 

sumber energi umumnya dapat digunakan lebih dari 10 % hingga 70 %. Bahan 

sumber protein pemakaiannya dalam ransum tentu lebih rendah jika kebutuhan 

protein kurang dari 20 % (Amrullah, 2004). 

Energi yang umum digunakan dalam pakan unggas adalah energi 

metabolisme. Tinggi rendahnya energi metabolisme dalam pakan ternak unggas 

akan mempengaruhi banyak sedikitnya ayam mengkonsumsi pakan. Pakan yang 

energinya semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila 



 
 

  

energi pakan rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi 

kebutuhannya ( Murtidjo, 1992 ). 

5. Kebutuhan Air Minum  

 Tersedianya air minum yang bersih merupakan keharusan dalam 

peternakan. Fungsi air minum bagi ayam broiler antara lain untuk membantu 

pencernaan, mempercepat pertumbuhan, menjaga keseimbangan elektolit dalam 

tubuh dan mencegah kehausan  

6. Konsumsi Ransum 

Konsumsi adalah jumlah makanan yang dapat dikonsumsi oleh hewan, 

bila bahan makanan tersebut diberikan secara ad libitum ( Smith dan 

Mangoewidjojo 1988).  

Menurut Anggorodi (1995), konsumsi ransum adalah kemampuan untuk 

menghabiskan sejumlah ransum yang diberikan. Konsumsi ransum dapat dihitung 

dengan pengurangan jumlah ransum yang diberikan dengan sisa dan hamburan. 

Konsumsi ransum dipengaruhi oleh kesehatan ternak, palatabilitas, mutu ransum 

dan tata cara pemberian. 

Perbedaan konsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara lain 

: bobot badan, umur dan kondisi tubuh yaitu normal atau sakit, stress yang 

diakibatkan oleh lingkungan dan tingkat kecernaan ransum ( Parakkasi, 1999). 

7. Efesiensi Pakan 

Efesiensi pakan adalah nilai yang diperoleh dari perbandingan rata-rata 

pertambahan bobot badan per ekor per hari dengan rata-rata konsumsi bahan 

kering pakan per ekor per hari. Efesiensi pakan menggambarkan sejumlah pakan 



 
 

  

yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah bobot badan. Ternak yang 

memiliki pertumbuhan cepat, efisiensi pakannya akan baik daripada ternak yang 

pertumbuhannya lambat( Nurjamsiah, 1994).  

 Parakkasi ( 1999) menyatakan bahwa penambahan protein dalam pakan 

dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, sedangkan penambahan serat 

kasar dalam pakan dapat menurunkan pertambahan bobot badan. Efesiensi pakan 

dapat ditingkatkan dengan menambahkan lemak pada pakan tetapi akan berakibat 

menurunkan konsumsi pakan. Penambahan lemak dalam pakan dapat 

meningkatkan efisiensi karena lemak dalam pakan tersebut akan dideposit di 

dalam tubuh sehingga akan meningkatkan bobot badan. Selain itu, nilai efisiensi 

penggunaan pakan menunjukkan banyaknya pertambahan bobot badan yang 

dihasilkan dari satu kilogram pakan. Efisiensi pakan merupakan kebalikan dari 

konversi pakan, semakin tinggi nilai efisiensi pakan maka jumlah pakan yang 

diperlukan untuk menghasilkan satu kilogram daging semakin sedikit (Card dan 

Nesheim, 1972). 

 Efisiensi pakan adalah kemampuan ternak mengubah ransum ke dalam 

bentuk tambahan bobot badan. Efisiensi ransum tergantung kepada aktivitas 

fisiologi ternak, efisiensi penggunaan ransum akan menurun apabila suhu 

meningkat diatas suhu kritis. Efisiensi pakan adalah jumlah produksi satuan 

makanan yang dikonsumsi, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pakan dapat 

dijadikan kriteria untuk menunjukkan kualitas ransum. 

 Efisiensi pakan berkaitan dengan rataan pertambahan bobot badan harian 

dan konsumsi. Efisiensi penggunaan ransum merupakan perbandingan dari rataan 



 
 

  

pertambahan bobot badan dengan konsumsi bahan kering harian, nyata lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang mengandung protein rendah. Hal ini sangat 

mendukung terhadap pertumbuhan yang mengutamakan protein sebagai 

kandungan bahan pakan dimana pada akhirnya memberikan dampak yang lebih 

baik pada ternak untuk meningkatkan pertambahan bobot badan yang diharapkan. 

B. Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

 Keong mas satu famili dengan keong lokal, yaitu keong gondang Pila 

ampullaceal ( Marwoto, 1997 ). Famili Ampullaridae yang merupakan sifut air 

tawar. Sifut ini berbentuk bundar atau setengah bundar. Rumah sifut berujung 

pada menara pendek dengan 4-5 putaran putaran kanal yang dangkal. Pada mulut 

rumah siput terdapat penutup mulut yang disebut operculum yang kaku. Keluarga 

siput Ampullaridae berukuran besar, rumah siput bisa mencapai 100 mm. 

 Keong mas sebagai fauna pendatang mudah dibedakan dari keong 

gondang, baik dari bentuk maupun ukuran rumah siput dan warna kelompok telur. 

Persamaan antara keong gondang dengan keong mas adalah pada bentuk rumah 

siput dan kelompok telur. Kelompok telur keong mas adalah berwarna merah 

muda yang diletakkan diatas permukaan air, sedangkan kelompok telur keong 

gondang berwarna putih yang diletakan dibibir permukaan air. Telur keong 

gondang lebih besar dari keong mas, tetapi jumlah telur untuk tiap kelompok 

sedikit. Satu kelompok telur keong gondang hanya terdiri atas 15-35 butir 

(Djyasasmita, 1987). 



 
 

  

 Determinasi untuk menentukan spesies dari famili Ampullariidae 

berdasarkan pada mulut keong (aperture), bentuk rumah siput, umbilicus,  kerutan 

dari menara rumah siput, dan kelenturan operculum (Anonim, 2006). 

Keong mas termasuk : 

Kingdom         : Animalia 

Filum               : Moluska 

Kelas               : Gastropoda 

Ordo                : Mesogastropoda 

Famili              : Ampullariidae 

Genus              : Pomacea 

Spesies            : Pomacea canaliculata 

 

 

Gambar 2. Keong mas (Rusyana, 2011)   



 
 

  

Keong mas merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi ayam 

broiler, karena dagingnya mempunyai kadar protein 54% dan mengandung 4,6% 

yang didalamnya terdapat asam omega 3,6 dan 9. Kandungan protein yang cukup 

tinggi ini maka keong mas dapat dicampurkan pada formulasi pakan ayam broiler 

dan dapat meminimalkan biaya pakan (Bomboe,1995). 

 Pemanfaatan keong mas juga merupakan usaha untuk memanfaatkan 

bahan baku lokal yang mudah didapatkan dan sering ditemui sebagai hama bagi 

petani. Keong mas dapat diperoleh cukup banyak dilahan-lahan pertanian seperti 

sawah. Alternatif penggunaan protein hewani yang dalam konteks ini keong mas 

merupakan hal yang positif, karena jika tidak dimanfaatkan akan berdampak 

negatif terhadap lingkungan. Penggunaan keong mas sebagai pakan ayam broiler 

akan memberikan keuntungan ganda yaitu menambah variasi dan persediaan 

bahan baku pakan serta mengurangi hama bagi petani. 

Tepung keong mas memiliki kandungan protein cukup tinggi, sekitar 52%. 

Proses pembuatan tepung keong mas relative mudah, keong mas dicuci dengan 

menambahkan garam untuk menghilangkan lendir dan kotoran, kemudian 

dilakukan perebusan didalam air mendidih. Setelah itu, cangkangnya dibuka, 

dicuci lagi, ditiriskan dan di iris-iris tipis. Irisan daging keong mas dijemur hingga 

kering dan digiling menjadi tepung(Ichwan, 2003). 

C. Nutrisi  dan Pakan  Ayam Broiler 

 Fungsi makanan yang diberikan ke ayam pada prinsipnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup, membentuk sel-sel dan jaringan tubuh, 



 
 

  

serta mengantikan bagian-bagian yang rusak. Selanjutnya makanan itu untuk 

keperluan berproduksi.  

Tabel 2. Kandungan nutrisi dari tepung keong mas : 

No Nutrisi Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Protein Kasar 

Lemak kasar 

Serat kasar 

Kadar abu 

Energi metabolis 

51,8 % 

13,61% 

6,09% 

24% 

2094,98 Kkal/kg (*) 

Sumber : (*) Apriyantono Ilmu dan Teknologi Pakan IPB (1989) 
 

Tabel 3. Pedoman Kebutuhan nutrisi ayam broiler 

No Bahan Pakan Starter                         Finisher 
(1- 4 mg)                        ( 5 – 8 mg) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Energi Metabolisme (kkal/kg) 

Protein kasar(%) 

Lemak kasar(%) 

Serat kasar(%) 

Kalsium(%) 

Fosfor(%) 

Lisin(%) 

Methionin 

Methionin + sistin (%) 

2.800-3.100                        2.900-3.200 

21-23 19-21 

2,5-8,0 2,5-8,0 

3,0-5,0 3,0-5,0 

0,9-1,1 0,9-1,1 

0,7-0,9 0,7-0,9 

1,20-1,25 1,00-1,20 

0,48-0,60 0,42-0,50 

0,86-0,90 0,76-0,80 

 



 
 

  

Tabel 4. Bahan dan kandungan gizi pakan ayam broiler (jagung dan keong 

                mas)  

No Bahan Pakan 
Jumlah (%) 

Starter 
(1-7 mg) 

Grower 
(8 mg) 

1 

2 

3 

4 

5 

Dedak 

Jagung 

Tepung tapioca 

Pakan komersial 

Keong mas 

25,9 

21.35 

6 

3,6 

10.15 

33,92 

38,08 

10 

0 

11 

 Kangdungan gizi 

1 

2 

3 

4 

5 

P rotein 

Energi metabolism 

Ca(%) 

P(%) 

Lisin (%) 

17 

2700 

1.25 

0.99 

>0.858 

14.5 

2600 

1.02 

0.852 

>0.7 

Sumber : ( Ichwan, 2003) 



 
 

  

Zat-zat yang diperlukan ayam adalah karbohidrat, lemak, protein, serat 

kasar, mineral dan vitamin. Karbohidrat, lemak dan protein akan membentuk 

energi sebagai hasil pembakaran. 

a. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah sumber tenaga/energi untuk setiap aktivitasnya di dalam tubuh 

dan gerak ayam. Sumber karbohidrat antara lain jagung, dedak padi. 

( 1).  Jagung  

Dari tiga jenis jagung yang ada, yaitu jagung kuning, jagung merah, dan 

jagung putih, umumnya jagung kuning yang biasa digunakan sebagai bahan baku 

pakan. Alasannya, kandungan nutrisi jagung kuning relatif lebih baik dibadingkan 

dengan kedua jenis lainnya. Selain itu ketersediaan jagung kuning relatif 

memadahi karena petani di Indonesia banyak yang menanamnya. Melihat 

kandungan energi metabolisme yang tinggi, yaitu sebesar 3.600 kkal/kg, jagung 

sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku penghasil energi. Dalam pakan 

ternak unggas, jagung merupakan komposisi bahan utama, sekitar 50% dari total 

komposisi pakan (Ichwan, 2003). 

(2). Dedak padi 

Penggunaan dedak padi dalam pakan ternak unggas khususnya ayam ras 

pedaging memang dibatasi, kandungan serat kasarnya relatif tinggi, sekitar 12 % 

Kandungan vitamin dari bahan ini cukup mamadai. 

 

 

 



 
 

  

b.Lemak  

 Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga. Selain itu, lemak juga berfungsi 

sebagai pembawa vitamin A, D, E, dan K karena vitamin-vitamin itu larut 

didalamnya. Kelebihan karbohidrat ditimbun di bawah kulit tubuh sebagai lemak. 

c. Protein 

Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan bagian-bagian tubuh yang rusak, 

serta untuk berpoduksi. Komposisi protein yang dianjurkan dalam penyusunan 

ransum ayam adalah 1/3 bagian berupa protein hewani, dan 2/3 dari protein 

nabati. Pada ayam petelur, defesiensi protein atau asam amino yang ringan hanya 

dapat menyebabkan penurunan besar telur. Bila defesiensi protein atau asam 

amino menjadi menghebat, produksi telur menjadi sangat menurun. Ayam 

menjadi kekurangan berat badan dan terjadi molting (luruh bulu). Defisiensi 

protein atau asam amino yang hebat menyebabkan luruh bulu keseluruhan dan 

produksi telur sama sekali terhenti disertai jaringan rusak dan kehilangan berat 

badan. Kelebihan asam amino esensial atau proteinpun dapat memberikan efek 

negative, yaitu terjadi penurunan pertumbuhan yang ringan. 

d. Mineral 

 Seperti halnya protein, mineralpun merupakan zat pembangun 

pertumbuhan dan produksi. Walaupun kebutuhan mineral relative sedikit, tetapi 

kekurangan salah satu mineral akan memberikan efek yang tidak menguntungkan. 

Beberapa mineral yang dibutuhkan ayam adalah sebagai berikut : 

1) Kalsium (Ca) dan Fosfor (P) 



 
 

  

 Sumber Ca dan P antara lain berasal dari tepung tulang, kapur dan kulit 

kerang. Mineral berperan dalam pembentukan tulang dan kulit telur. Kekurangan 

mineral Ca, P dan Vitamin D akan menimbulkan gangguan antaranya : kaki ayam 

menjadi lemah, sendi-sendi membengkak, kulit telur tipis dan mudah pecah, 

pertumbuhan bulu berkerut-kerut. 

2) Seng (Zn) 

Kekurangan Zn akan mengakibatkan pertumbuhan ayam terganggu, nafsu 

makan hilang dan dalam keadaan kronis menyebabkan kematian. 

3) Besi (Fe) 

Kekurangan fe akan menyebabkan berkurangnya butir-butir darah merah. 

4) Selenium(Se) 

Fungsinya selenium berhubungan dengan vitamin E 

5) Iodium (I) 

Berfungsi dalam pembentukan hormon pada kelenjar tiroksin. 

6) Kobalt (Co) 

Mineral ini berfungsi dalam pembentukan asam nukleat bersama dengan 

vitamin B 12. 

7) Tembaga (Cu) 

Kekurangan Cu akan menggangu pembentukan tulang dan pimentasi pada 

bulu-bulu yang berwarna 

 

 

 



 
 

  

8) Natrium dan klor 

Bersama dengan kalium, natrium berfungsi sebagai homestatik (menjaga 

tekanan dan keseimbangan asam basa ), mengontrol pergerakan zat-zat makanan 

ke dalam sel, serta mengatur metabolisme dasar. 

9) Mangan (Mn) 

Kekurangan Mn menyebabkan porosis, yaitu pertumbuhan tulang 

abnormal. Sumber Mn yaitu makanan hijauan dan makanan yang berasal dari 

hewan. 

e. Vitamin 

Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur dalam tubuh. Peranannya antara lain 

mempertahankan kesehatan tubuh dan meningkatkan produksi. Vitamin 

dikelompokkan menjadi 

1. Vitamin yang larut di dalam lemak 

Vitamin yang larut dalam lemak antara lain A, D, E dan K 

a. Vitamin A 

Berfungsi dalam metabolisme seluler dan esensial untuk jaringan efitel 

normal yang melapisi saluran pernapasan, pencernaan, dan reproduksi. Sumber 

vitamin A adalah minyak ikan, susu, dan hati. Bahan vitamin A terdapat pada 

hijauan dan jagung kuning. 

b. Vitamin D 

Vitamin ini sangat penting dalam metabolisme kalsium dan fosfor. 

Peranannya antara lain pembentukan tulang dan kulit telur. 

 



 
 

  

c. Vitamin E 

Vitamin ini sangat penting untuk proses reproduksi, antioksidan, daya 

tetas telur, dan evektifitas dari inti sel. Sumber vitamin ini adalah kecambah, padi-

padian, kacang-kangan, dan susu. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan 

gangguan dalam fertilitas, pertumbuhan anak ayam lambat, dan ganguan otak 

yang menyebabkan penyakit gila pada ayam. 

d. Vitamin K 

Vitamin ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sumber vitamin K 

meliputi hampir semua bahan makanan ayam terutama tepung ikan dan hijauan. 

2). Vitamin yang larut dalam air 

Vitamin yang larut dalam air meliputi : 

a. Vitamin B1 (tiamin) 

Fungsinya merangsang nafsu makan dan memelihara susunan syaraf. 

b. Vitamin B2 (riboflavin) 

Vitamin ini membantu sel dalam metabolisme protein, lemak dan 

karbohidrat. Berperan juga dalam proses produksi, pertumbuhan embrio dan daya 

tetas. Sumber vitamin B2 yaitu jagung, bekatul, kacang tanah, hijauan dan ragi. 

c. Vitamin B6 (piridoksin) 

Vitamin B6 berfungsi untuk merangasang nafsu makan, memacu 

pertumbuhan ayam, serata membantu proses perubahan asam amino triptopan 

menjadi niasin. Sumber vitamin B6 yaitu susu, tepung ikan, padi-padian, hijauan 

dan ragi. 

 



 
 

  

d. Vitamin B12 

Fungsi vitamin B12 adalah sebagai pemacu pertumbuhan dan membantu 

proses pembekuan darah. 

e. Vitamin C 

Vitamin C dapat diproduksi oleh tubuh ayam memalui sintesis pada ginjal. 

Vitamin C dapat digunakan untuk mengurang stress ( Rahayu, 2002). 

C. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pendukung 

dalam penelitian ini, diantaranya yaitu : 

1. Penelitian Abdul (2012) dengan judul “Penampilan Produksi Ayam Broiler 

yang diberi Pakan Mengandung Minyak Buah Merah (Pandanus conoideus 

Lam.) Pada Aras yang Berbeda”. Hasil kajian penelitian ini menyatakan 

Konversi pakan (FCR) menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata pada 

semua perlakuan. Penggunaan minyak buah merah dalam pakan mampu 

meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan namun tidak 

berpengaruh terhadap FCR. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Rancangan Acak Lengkap dengan analisis variansi pola searah dan di 

uji dengan Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT). 

2. Penelitian Dwiloka (2012) dengan judul “Pengaruh Pakan Mengandung dan 

Tidak Mengandung Tepung Ikan Terhadap Kandungan Pb dan Cd Pada 

Ayam Broiler” Hasil kajian penelitian ini bahwa pakan yang mengadung dan 

tidak mengandung tepung ikan tidak memberikan perbedaan kandungan Pb 

dan Cd pada karkas, jantung, usus, dan eksreta, sementara kandungan Pb dan 



 
 

  

Cd pada hati dan gizzard ayam broiler yang diberi pakan buatan sendiri tanpa 

tepung ikan dengan penambahan Cd.Cl2. 4H2o, nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan kandungan Pb dan Cd pada hati dan gizzard ayam 

broiler yang diberi pakan komersial merk X dan Y serta pakan buatan sendiri 

tanpa tepungikan. Kandungan Pb dan Cd yang ditemukan tersebut, masih 

berada di bawah ambang batas toksisitas.  

3. Penelitian Faiq (2013). Dengan judul  “Penggunaan Pakan Fungsional dalam 

Ransum Terhadap Konsumsi Pakan dan Pertambahan Bobot Badan Ayam 

Broiler” Hasil kajian penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan pakan 

fungsional yang terdiri dari minyak ikan lempuru, probiotik dan N3 anti 

allergen sebesar 20% dalam ransum tidak memberikan pengaruh terhadap 

konsumsi pakan ayam broiler, Sedangkan penggunaan pakan fungsional 

sebesar 20% mampu menunjukkan pengaruh terhadap pertambahan bobot 

badan, meskipun terjadi penurunan pertambahan bobot badan ayam broiler. 

Penelitian ini dengan menggunakan metode eksperimental in vivo dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

4. Penelitian Huda (2009). Dengan judul “ Evaluasi Kecukupan Nutrient Pada 

Ransum Ayam Broiler di Peternakan CV Perdana Putra Chicken Bogor” 

Hasil kajian penelitian Rata-rata bobot badan minggu pertama samapi minggi 

keempat berturut-turut 1,85, 485,950 dan 1440 g/ekor. Rata-rata konversi 

ransum minggu 1 sampai 4 berturut-turut 0,8; 1,05;1,21;1,4. Sampai minggu 

keempat 10,15; 10,15; 11,25; 11,22. Rasio energi protein berdasarkan 

konsumsi berturut-turut dari minggu pertama sampai minggu keempat 13,15; 



 
 

  

13,49; 14,33; 14,33. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi lapangan yang diikuti dengan partisifasi aktif, pengumpulan data 

primer dan data sekunder.  

 

 

  

 



 
 

  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin 

dari bulan Oktober sampai bulan November 2014 

Gambar  3 : Peta lokasi penelitian di Desa Rantau Bayur 

B. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian yaitu : kandang individu, 

timbangan bobot badan dan timbangan ransum, tempat pakan dan tempat minum, 

mesin giling, buku, alat tulis dan kalkulator, pisau, termometer, sapu lidi, scrap, 

kuas, sapu kecil, kompor dan panci, talenan dan plastic transparan, terpal plastik , 

kardus, sedangkan bahan yang digunakan yaitu ; Ayam broiler 25 ekor, keong 

mas, jagung kuning , dedak padi. 

 

 

 



 
 

  

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan sehingga diperoleh 25 unit 

percobaan. Menurut Hanafiah (2002) metode analisisnya adalah sebagai berikut : 

  ij  

Dimana :  Yij  = Hasil pengamatan dari perlakuan level tepung keong mas 

tingkat ke-I dan pada ulangan ke-j 

  i = 0,1,2,3,4 ( perlakuan) 

  j  = 1,2,3,4,5 ( ulangan) 

  µ = Nilai rata-rata (mean) harapan 

   = Pengaruh perlakuan berbagai level tepung keong mask e-i 

  ij = Pengaruh galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

D. Tahap Perlakuan  

Ada 4 perlakuan dan 1 kontrol :  

 P0 = Pemberian pakan standar petani 

 P1 = Pemberian pakan keong mas 100 gram 

 P2 = Pemberian pakan keong mas 200 gram 

 P3 = Pemberian pakan keong mas 300 gram 

 P4 = Pemberian pakan keong mas 400 gram 

( Idayat, 2012). 

 

 

 



 
 

  

Tabel 5. Komposisi Pakan Standar Ayam Broiler 
 

No Bahan Jumlah 

1 Bekatul 25,9 mg 

2 Jagung Kuning 21,35 

3 Daun Pepaya 6 mg 

4 Keong Mas 20 mg 

5 Nasi Aking 10 mg 

 

Sedangkan jumlah ulangan diperoleh dengan menggunakan rumus seperti 

berikut : 

t ( n-1) ≥ 15 

5 (n-1) ≥ 15 

    5n-5 ≥ 15 

    5n ≥ 20 

    n ≥ 4 

    n = 5 

Maka susunan perlakuan sebagai berikut : 

Tabel 6. Kombinasi Petak Percobaan ( 25 Perlakuan) 

         Konsentrasi 

Ulangan 
P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 

1 P01 P11 P 21 P 31 P 41 
2 P02 P 12 P 22 P 32 P 42 

3 P03  P 13 P 23 P 33 P 43 
4 P04 P 14 P 24 P 34 P 44 
5 P 05 P 15 P 25 P 35 P 45 

E. Pengambilan data sesuai dengan Parameter 

Konsumsi rata-rata per minggu dihitung dengan cara menjumlahkan 

konsumsi selama penelitian dibagi lama minggu ( 6 minggu ). Pertambahan bobot 



 
 

  

badan (PBB) tiap dua minggu diperoleh dengan cara menimbang ayam dua 

minggu sekali, Pertambahan bobot badan rata-rata per dua minggu dihitung 

dengan cara menjumlahkan pertambahan bobot badan tiap dua minggu dibagi 

lama pemeliharaan. Konversi ransum diperoleh dengan cara membandingkan 

jumlah konsumsi dengan pertambahan bobot badan (PBB) tiap dua minggu, cara 

menghitung konversi ransum yaitu jumlah konsumsi pakan dibagi pertambahan 

bobot badan (PBB). 

F. Pengolahan Keong mas 

 Pengolahan keong mas menjadi tepung diawali dengan perendaman yang 

dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran lendir. Setelah itu dilakukan dengan 

perebusan air garam. Kemudian daging keong dikeluarkan dari cangkang. Daging 

keong mas dicuci dan ditiriskan. Kemudian dimasukkan ke oven dengan suhu 75-

800 C. Setelah itu daging keong mas tersebut digiling hingga menjadi tepung ( 

Ichwan, 2003 ). 

G. Persiapan kandang dan peralatan 

Kandang dipersiapkan seminggu sebelum ayam broiler masuk dalam 

kandang  agar kandang bebas dari hama dan bibit penyakit. Kandang beserta 

peralatan seperti tempat pakan dan minum dibersihkan dan disenfektan dengan 

menggunakan rodalon. Penerangan yang digunakan adalah sebuah lampu 40 watt 

digantung di tengah kandang yang berfungsi menerangi seluruh kandang. 

H. Pemilihan Ternak 

 Sebelum Ayam dimasukkan ke dalam kandang sesuai dengan perlakuan, 

dilakukan pemimbangan untuk mengetahui bobot badan awal dari masing-masing 



 
 

  

ayam broiler kemudian dilakukan random (pengacakan) yang bertujuan untuk 

memperkecil nilai keragaman. Lalu ayam broiler dimasukkan ke dalam kandang 

sebanyak 1 ekor per plot. Adapun umur ayam mulai diamati pada minggu ke dua 

(2) sampai minggu ke enam (6) 

I. Analisis Data 

Analisis data dilakukan berdasarkan analisis keragaman. Bila hasilnya 

berbeda nyata antar perlakuan maka akan dilakukan uji beda nyata terkecil atau 

beda nyata jujur atau uji Duncan. 

Tabel 7. Data berat tubuh Ayam broiler (Gallus gallus domestica) dengan 5 

                perlakuan dan 5 ulangan  

Perlakuan 
Ulangan Total/ 

Perlakuan 
Rata-rata 
Perlakuan 1 2 3 4 5 

P0        
P1        
P2        
P3        
P4        

Jumlah Umum 
 
Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis sidik ragam (analisis 

varians) untuk data percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

banyaknya ulangan yang sama akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



 
 

  

Tabel 8. Analisis Varians dan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Sk Db Jk KT FH 
F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP     

Galat (rt-1) (t-1) JKG     

Total  JKP+JKG     

Sumber : (Gomez, 1995). 

Keterangan : 

t : Banyaknya perlakuan 

r : Banyaknya ulangan 

Sk : Sumber keragaman 

JK : Jumlah kuadrat 

KT : Kuadrat tengah 

JKP : Jumlah kuadrat perlakuan 

Db : Derajat bebas 

n : Jumlah pengulangan 

FH : F hitung 

Untuk menghitung : 

a. factor koreksi (FK) =   G2 

           n 
b Untuk menghitung jumlah kuadrat (JK) 

      JK Umum =   ∑  X  – FK 

JK perlakuan = ∑    -  FK 

        r 
 



 
 

  

JK galat     =     JK umum- JK perlakuan 

Dimana : 

Xi : Pengukuran 

N : Banyaknya peta percobaan 

Ti  : Jumlah perlakuan 

 
G  = ∑ x 

 
 

c. Untuk menghitung kuadrat tengah (KT) 

KT Perlakuan  =        

 

KT Galat =        

d. Untuk menghitung F (Beda uji nyata perbedaan perlakuan) 

Nilai F diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

F =      

          
Untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian dengan kriteria sebagai 

berikut : Jika nilai Fhitung > Ftabel pada taraf nyata 5% atau 1% dinyatakan berbeda 

sangat nyata signifikan, berarti H0 ditolak H1  diterima. Bila hasil uji F tersebut 

dinyatakan beda nyata (signifikan), maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya 

yaitu UJI Jarak ganda Duncan (UJGD) dengan rumus : 

RP =         

 

Dimana sd =   2 
 

     r  



 
 

  

 

Rp : Nilai t pada tabel   

Sd  : Galat baku perbedaan rataan 

s2  : Ragam kuadrat tengah (KT) 

r  : ulangan 

t  : Banyaknya perlakuan 

p  : Jarak 

Sumber : ( Gomez, 1995) 



 
 

  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Pertumbuhan berat bobot badan Ayam broiler Minggu Ke Empat  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan berat tubuh ayam broiler (Gallus 

gallus domestica) yang diberi pakan tepung keong mas (Pomacea canaliculata) 

sebanyak,100 gram, 200 gram, 300 gram dan 400 gram dari umur 2 minggu 

sampai umur 6 minggu adalah sebagai berikut : 

Tabel 9. Berat pertumbuhan bobot badan ayam broiler (Gallus- gallus domestica) 
 

Tanggal Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 

08/10/2014 

Kontrol  37 g 36 g 37 g 37 g 36 g 183 g 36,6 g 
100 gram 37 g 37 g 36 g 37 g 37 g 184 g 36,8 g 
200 gram 37 g 37 g 37 g 36 g 36 g 183 g 36,6 g 
300 gram 37 g 36 g 35 g 37 g 37 g 182 g 36,4 g 
400 gram 36 g 37 g 37 g 37 g 36 g 183 g 36,6 g 

22/10/2014 

Kontrol 360 g 367 g 367 g 360 g 370 g  1824  g 364 g 
100 gram 367 g 370 g 370 g 370 g 360 g  1837  g 367 g 
200 gram 367 g 380 g 380 g 370 g 370 g   1867 g 373 g 
300 gram 375 g 380 g 385 g 375 g 375 g  1890 g 378 g 
400 gram 375 g 385 g 380 g 380 g 380 g  1900 g 380 g 

29/10/2014 

Kontrol 675 g 685 g 680 g 680 g 680 g 3400 g 680 g 
100 gram 775 g 775 g 770 g 770 g 770 g 3860 g 772 g 
200 gram 945 g 940 g 950 g 950 g 950 g 4735 g 947 g 
300 gram 1050 g 1050 g 1040 g 1040 g 1250 g 5230 g 1046 g 
400 gram 1300 g 1300 g 1310 g 1320 g 1320 g  6550 g 1310 g 

05/11/2014 

Kontrol 1050 g 1049 g 1057 g 1057 g 1051 g 5264 g 1052 g 
100 gram 1150 g 1160 g 1159 g 1150 g 1150 g 5769 g 1153 g 
200 gram 1320 g 1330 g 1320 g 1329 g 1326 g 6629 g 1325 g 
300 gram 1740 g 1741 g 1743 g 1745 g 1740 g 8709 g 1741 g 
400 gram 2284 g 2277 g 2290 g 2300 g 2300 g 11451 g 2290 g 



 
 

  

Tabel 10. Rata-rata pertumbuhan berat mutlak pada ayam broiler (Gallus-

                 gallus domestica)(gram) 

 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah 

 
Rata-rata 
Perlakuan 1 2 3 4 5 

P0 1050 1049 1057 1057 1051 5264 1052 
PI 1150 1160 1159 1150 1150 5769 1153 
P2 1320 1330 1320 1329 1326 6442 1288 
P3 1740 1741 1743 1745 1740 8709 1741 
P4 2284 2277 2290 2300 2300 11451 2290 

Jumlah 
Umum 7544 7557 7569 7581 7567 37635 7524 

 

Kemudian dilanjutkan perhitungan Analisis Sidik Ragam (ANSIRA). 

Hasil analisis sidik ragam tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 11. Hasil Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) berat tubuh pada ayam 

                   broiler (Gallus gallus domestica) (gram) 

 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

F tabel 
5% 1% 

Perlakuan 4 5,1607 1,2901 25,296** 3,10 4,49 
Galat 20 0,0102 0,00051    
Total 24 5,1709     

Keterangan : -Jika F hitung > F Tabel 1% 
** sangat nyata perlakuan yang dibuat berpengaruh nyata  
 
 

Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa persentase pemberian 

pakan tepung keong mas sangat berpengaruh nyata dan signifikan terhadap 

pertumbuhan berat tubuh ayam broiler (Gallus gallus domestica) yang dihasilkan 

dimana F hitung > F tabel atau 25,296 > 4,49 pada tingkat kepercayaan 1%. 



 
 

  

 Dari hasil beda pengaruh perlakuan terhadap data percobaan berdasarkan 

perhitungan koefisien keragaman (KK) yang diperoleh 5% maka harus 

menggunakan uji Jarak Ganda Duncan (UJGD) dan dapat dilihat pada tabel . 

Tabel 12. Hasil uji BJND pengaruh pakan tepung keong mas terhadap 

                  pertumbuhan berat badan ayam broiler 

Perlakuan Rerata 
Beda Jarak Nyata BJND 

2 3 4 5 0,05 
1 1016 -    a  
2 1117 101 -   a 
3 1288 171* 272* -  a 
4 1705 417* 588* 689* - b 
5 2253 548* 965* 1066* 1167 * c 

P0,05(P.20)  2,95 3,10 3,18 3,25  
BJND0,05(P.20)  0,013275 0,01395 0,01431 0,014625  

 
Keterangan : 
Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) 
Huruf yang tidak sama berarti berbeda nyata (5%)  = nyata (jika nilaii beda riel> nilai baku pada taraf (5%) 

 
 

 Berdasarkan hasil uji BJND pada tabel. 12 dapat dilihat bahwa 

 pada taraf uji 5 % hanya perlakuan P3 dan P4 berbeda nyata dengan (kontrol) 

sedangkan perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata. Karena hasil perlakuan P3 dan 

P4 lebih besar dari BJND sedangkan hasil pada perlakuan P0, P1 dan P2 lebih kecil 

dari BJND. Hal ini berarti H1 dapat diterima pada taraf 5% sedangkan H0 ditolak. 

Dengan demikian pemberian pakan tepung keong mas dapat berpengaruh terhadap 

berat badan ayam broiler. 

 

 

 



 
 

  

2. Pertumbuhan berat bobot badan Ayam broiler Minggu Ke Enam 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan berat tubuh ayam broiler (Gallus 

gallus domestica) yang diberi pakan tepung keong mas (Pomacea canaliculata) 

pada minggu ke enam adalah sebagai berikut . 

Tabel 13. Berat pertumbuhan bobot badan ayam broiler (Gallus- gallus 
                     domestica) 
 
 

Tanggal Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 

08/10/2014 

Kontrol  37 g 36 g 37 g 37 g 36 g 183 g 36,6 g 
100 gram 37 g 37 g 36 g 37 g 37 g 184 g 36,8 g 
200 gram 37 g 37 g 37 g 36 g 36 g 183 g 36,6 g 
300 gram 37 g 36 g 35 g 37 g 37 g 182 g 36,4 g 
400 gram 36 g 37 g 37 g 37 g 36 g 183 g 36,6 g 

22/10/2014 

Kontrol 360 g 367 g 367 g 360 g 370 g  1824  g 364 g 
100 gram 367 g 370 g 370 g 370 g 360 g  1837  g 367 g 
200 gram 367 g 380 g 380 g 370 g 370 g   1867 g 373 g 
300 gram 375 g 380 g 385 g 375 g 375 g  1890 g 378 g 
400 gram 375 g 385 g 380 g 380 g 380 g  1900 g 380 g 

29/10/2014 

Kontrol 675 g 685 g 680 g 680 g 680 g 3400 g 680 g 
100 gram 775 g 775 g 770 g 770 g 770 g 3860 g 772 g 
200 gram 945 g 940 g 950 g 950 g 950 g 4735 g 947 g 
300 gram 1050 g 1050 g 1040 g 1040 g 1050 g 5230 g 1046 g 
400 gram 1300 g 1300 g 1310 g 1320 g 1320 g  6550 g 1310 g 

05/11/2014 

Kontrol 1050 g 1049 g 1057 g 1057 g 1051 g 5264 g 1052 g 
100 gram 1150 g 1160 g 1159 g 1150 g 1150 g 5769 g 1153 g 
200 gram 1320 g 1330 g 1320 g 1329 g 1326 g 6629 g 1325 g 
300 gram 1740 g 1741 g 1743 g 1745 g 1740 g 8709 g 1741 g 
400 gram 2284 g 2277 g 2290 g 2300 g 2300 g 11451 g 2290 g 

12/11/2014 

Kontrol 1250 g 1250 g 1230 g 1230 g 1240 g 6200 g 1240 g 
100 gram 1320 g 1320 g 1340 g 1340 g 1320 g 6640 g 1328 g 
200 gram 1430 g 1430 g 1450 g 1450 g 1450 g 7210 g 1442 g 
300 gram 1930 g  1930 g 1940 g 1950 g 1950 g 9700 g 1940 g 
400 gram 2460 g 2450 g 2470 g 2470 g 2460 g 12310  g 2462 g 

19/11/2014 

Kontrol 1550 g 1552 g  1540 g 1550 g 1556 g  7748 g 1549  g 
100 gram 1610 g  1620 g  1619 g 1612 g 1623 g  8084 g  1616 g 
200 gram 1760 g 1763 g  1767 g 1771 g 1771 g  8832 g  1766 g 
300 gram 2162 g  2166 g 2148 g  2160 g 2162 g  10798 g  2159 g 
400 gram 2689 g 2680g 2685 g 2682 g 2689 g 13425  g  2685 g 

 



 
 

  

Tabel 14. Rata-rata pertumbuhan berat mutlak pada ayam broiler (Gallus-

                 gallus domestica)(gram) 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah 

 
Rata-rata 
Perlakuan 1 2 3 4 5 

P0 1550  1552 1540 1550 1556 7748 1549 
P1 1610 1620 1619 1612 1623 8048 1580 
P2 1760 1763 1767 1771 1771 8832 1766 
P3 2162 2166 2148 2160 2162 10798 2159 
P4 2689 2680 2685 2682 2689 13425 2685 

Jumlah 
Umum 

9735 9744 9722 9738 9765 48851 9739 

 
Kemudian dilanjutkan perhitungan Analisis Sidik Ragam (ANSIRA). 

Hasil analisis sidik ragam tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 15. Hasil Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) berat tubuh pada ayam 

                   broiler (Gallus gallus domestica) (gram) 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

F tabel 
5% 1% 

Perlakuan 4 4,44 1,11 26,428 ** 3,10 % 4,49 % 
Galat 20 0,84 0,042    
Total 24 5,28     
Keterangan : -Jika F hitung > F Tabel 1% 
** sangat nyata perlakuan yang dibuat berpengaruh nyata 
 

Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa persentase pemberian 

pakan tepung keong mas sangat berpengaruh nyata dan signifikan terhadap 

pertumbuhan berat tubuh ayam broiler (Gallus gallus domestica) yang dihasilkan 

dimana F hitung > F tabel atau 26,428 > 4,49 pada tingkat kepercayaan 1%. 

 Dari hasil beda pengaruh perlakuan terhadap data percobaan berdasarkan 

perhitungan koefisien keragaman (KK) yang diperoleh 5% maka harus 

menggunakan uji Jarak Ganda Duncan (UJGD) dan dapat dilihat pada tabel . 



 
 

  

Tabel 16. Hasil uji BJND pengaruh pakan tepung keong mas terhadap 

                  pertumbuhan berat badan ayam broiler 

Perlakuan Rerata Beda Jarak Nyata BJND 
2 3 4 5 0,05 

1 1512 -    a 
2 1580 68 -   a 
3 1730 150* 218* -  b 
4 2123 393* 543* 611*  - b 
5 2648 525* 918* 986*  1054* c 

P0,05(P.20)  2,95 3,10 3,18 3,25  
BJND0,05(P.20)  0,118 0,124 0,1272 0,13  

Keterangan : 
Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) 
Huruf yang tidak sama berarti berbeda nyata (5%)  = nyata (jika nilaii beda riel> nilai baku pada taraf (5%) 

 
 

 Berdasarkan hasil uji BJND pada tabel. 16 dapat dilihat bahwa pada taraf 

uji 5 % hanya perlakuan P3 dan P4 berbeda nyata dengan (kontrol) sedangkan 

perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata. Karena hasil perlakuan P3 dan P4 lebih 

besar dari BJND sedangkan hasil pada perlakuan P0, P1 dan P2 lebih kecil dari 

BJND. Hal ini berarti H1 dapat diterima pada taraf 5% sedangkan H0 ditolak. 

Dengan demikian pemberian pakan tepung keong mas dapat berpengaruh terhadap 

berat badan ayam broiler. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

B. Pembahasan 

1. Berat bobot badan Ayam broiler 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada ayam broiler, maka berat bobot 

badan ayam broiler dapat dilihat pada tabel 8. Adapun pemberian pakan pada 

penelitian ini adalah satu hari tiga kali di beri pakan. Untuk penelitian 

pertumbuhan   Berat bobot ayam broiler yang paling maksimum pertumbuhannya 

adalah pada P4 yaitu perlakuan dengan pemberian pakan tepung keong mas 400 

gram. P4 menghasilkan nilai rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan yang lainnya. P4 dibandingkan dengan P0 terlihat bahwa berat bobot 

badan ayam broiler berbeda sangat nyata dengan P0. P4 memiliki nilai rata-rata 

paling tinggi yaitu 2284 gram sedangkan P0 memiliki nilai rata-rata berat bobot 

badanya yaitu 1050 gram. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan  P0 tanpa 

pemberian pakan tepung keong mas sehingga menyebabkan pertumbuhan ayam 

broiler terhambat. 

P4 dibandingkan dengan P3 terlihat bahwa nilai rata-rata berat bobot badan 

ayam broiler pada P4 berbeda nyata dengan nilai rata-rata berat bobot badan P3, P4 

memiliki nilai rata-rata berat bobot badan 2248 sedangkan P3 memiliki nilai rata-

rata berat bobot badan 1740 gram. Hal ini disebabkan karena pada P3 pemberian 

pakan tepung keong masnya hanya 300 gram sedangkan P4 pemberian pakan 

tepung keong masnya 400 gram. Selain itu, pemberian protein dalam jumlah yang 

lebih banyak dapat juga mempengaruhi pertambahan bobot badan ayam broiler. 

P4 dibandingkan dengan P2 terlihat bahwa nilai rata-rata berat bobot badan 

ayam broiler pada P4 berbeda nyata dengan nilai rata-rata berat bobot badan P2.  P4 



 
 

  

memiliki nilai rata-rata berat bobot badan 2248 sedangkan P2 memiliki nilai rata-

rata berat bobot badan 1320 gram. Hal ini disebabkan karena pada P2 kandungan 

proteinnya tidak terlalu banyak. Selain itu pada P2 pemberian pakan tepung keong 

masnya diberikan sebanyak 200 gram sedangkan P4 kadar proteinnya lebih banyak 

pakan tepung keong mas yang diberikan yaitu sebanyak 400 gram.  

P4 dibandingkan dengan P1 terlihat bahwa nilai rata-rata berat bobot badan 

ayam broiler pada P4 berbeda nyata dengan nilai rata-rata berat bobot badan P1.  P4 

memiliki nilai rata-rata berat bobot badan 2248 sedangkan P1 memiliki nilai rata-

rata berat bobot badan 1150 gram. Hal ini disebabkan karena pada P1 kandungan 

proteinnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya . Selain itu pada P1 

pemberian pakan tepung keong masnya diberikan sebanyak 100 gram sedangkan 

P4 kadar proteinnya lebih banyak yaitu pakan tepung keong mas yang diberikan 

sebanyak 400 gram.  

Adanya perbedaan nyata terhadap pertambahan bobot badan disebabkan 

konsumsi pakan yang dikonsumsi sudah maksimal, sehingga pertambahan bobot 

badan yang dicapai sudah maksimal pula. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

pertambahan bobot badan selama penelitian yaitu suplai nutrisi dan energi untuk 

menunjang pertumbuhan jaringan ( Hornick,2000). 

Dari hasil penelitian seperti yang tertera diatas, bahwa pertumbuhan ayam 

broiler memiliki diameter yang berbeda. Grafik rata-rata pertumbuhan sebagai 

berikut     : 



 
 

  

Grafik 1. Rata-rata pertumbuhan Ayam Broiler Pada Minggu Ke Empat  

 

 

Sedangkan pada minggu ke enam berat bobot badan ayam broiler yang 

paling maksimum pertumbuhannya adalah pada P4 yaitu perlakuan dengan 

pemberian pakan tepung keong mas 400 gram. P4 menghasilkan nilai rata-rata 

yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. P4 dibandingkan 

dengan P0 terlihat bahwa berat bobot badan ayam broiler berbeda sangat nyata 

dengan P0. P4 memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu 2685 gram sedangkan P0 

memiliki nilai rata-rata berat bobot badanya yaitu 1550 gram. Hal ini disebabkan 

karena pada perlakuan  P0 tanpa pemberian pakan tepung keong mas sehingga 

menyebabkan pertumbuhan ayam broiler terhambat. 

P4 dibandingkan dengan P3 terlihat bahwa nilai rata-rata berat bobot badan 

ayam broiler pada P4 berbeda nyata dengan nilai rata-rata berat bobot badan P3, P4 

memiliki nilai rata-rata berat bobot badan 2685 sedangkan P3 memiliki nilai rata-

rata berat bobot badan 2162 gram. Hal ini disebabkan karena pada P3 pemberian 



 
 

  

pakan tepung keong masnya hanya 300 gram sedangkan P4 pemberian pakan 

tepung keong masnya 400 gram. Selain itu, pemberian protein dalam jumlah yang 

lebih banyak dapat juga mempengaruhi pertambahan bobot badan ayam broiler. 

P4 dibandingkan dengan P2 terlihat bahwa nilai rata-rata berat bobot badan 

ayam broiler pada P4 berbeda nyata dengan nilai rata-rata berat bobot badan P2.  P4 

memiliki nilai rata-rata berat bobot badan 2685 sedangkan P2 memiliki nilai rata-

rata berat bobot badan 1760 gram. Hal ini disebabkan karena pada P2 kandungan 

proteinnya tidak terlalu banyak. Selain itu pada P2 pemberian pakan tepung keong 

masnya diberikan sebanyak 200 gram sedangkan P4 kadar proteinnya lebih banyak 

pakan tepung keong mas yang diberikan yaitu sebanyak 400 gram.  

P4 dibandingkan dengan P1 terlihat bahwa nilai rata-rata berat bobot badan 

ayam broiler pada P4 berbeda nyata dengan nilai rata-rata berat bobot badan P1.  P4 

memiliki nilai rata-rata berat bobot badan 2685 sedangkan P1 memiliki nilai rata-

rata berat bobot badan 1610 gram. Hal ini disebabkan karena pada P1 kandungan 

proteinnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya . Selain itu pada P1 

pemberian pakan tepung keong masnya diberikan sebanyak 100 gram sedangkan 

P4 kadar proteinnya lebih banyak yaitu pakan tepung keong mas yang diberikan 

sebanyak 400 gram.  

Dari hasil penelitian seperti yang tertera diatas, bahwa pertumbuhan ayam 

broiler memiliki diameter yang berbeda. Grafik rata-rata pertumbuhan sebagai 

berikut     : 

 

 



 
 

  

Grafik 2. Rata-rata pertumbuhan Ayam Broiler Pada Minggu Ke Enam 
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1. Suhu 

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. 

Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata suhu selama penelitian berada pada 

kisaran 29-34 0C. Suhu sangat mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme, 

karena itu penyebaran organisme di daratan itu dibatasi oleh suhu. Suhu sangat 

berpengaruh bagi pertumbuhan dan kehidupan ayam broiler. 

Secara klimatologi, ayam broiler membutuhkan kondisi iklim dan 

geografis yang spesifik. Sistem perkandangan yang ideal untuk usaha ternak ayam 

ras meliputi: persyaratan temperatur berkisar antara 32,2-35 derajat C, 

kelembaban berkisar antara 60-70%, penerangan/pemanasan kandang sesuai 

dengan aturan yang ada, tata letak kandang agar mendapat sinar matahari pagi dan 

tidak melawan arah mata angin kencang, model kandang disesuaikan dengan 



 
 

  

umur ayam, untuk anakan sampai umur 2 minggu atau 1 bulan memakai kandang 

box, untuk ayam remaja ± 1 bulan sampai 2 atau 3 bulan memakai kandang box 

yang dibesarkan dan untuk ayam dewasa bisa dengan kandang postal atapun 

kandang bateray. Untuk kontruksi kandang tidak harus dengan bahan yang mahal, 

yang penting kuat, bersih dan tahan lama (Bambang,1995). 

  

2. Sumbangan Penelitian Terhadap Pendidikan Biologi 

Hasil penelitian mengenai tentang pertumbuhan Ayam broiler yang diberi pakan 

tambahan tepung keong mas yaitu dapat dijadikan masukkan pada mata pelajaran 

biologi pada bab  pertumbuhan hewan di kelas VIII SMP/MTs. Pada bab ini 

mempelajari bagaimana cara pemberian pakan tepung keong mas terhadap 

pertumbuhan ayam broiler. kedua materi ini berkaitan erat dengan proses dan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Ayam broiler yang sudah diteliti dapat langsung 

ditunjukkan pada siswa saat pembelajaran materi pertumbuhan dan perkembangan 

hewan, karena dengan melihat dan mengamati hewan secara langsung, diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar siswa dan mudah dipahaminya dalam proses 

belajar. 



 
 

  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

Berat bobot badan ayam broiler yang diberi pakan tepung keong mas 

berpengaruh sangat nyata, dibandingkan dengan yang tidak diberikan pakan 

tepung keong mas, dikarenakan  di dalam tubuh tubuh keong mas itu terdapat  

kadar proteinnya sangat banyak. Untuk pertumbuhan ayam broiler   yang 

diberikan pakan tepung keong mas  pertumbuhannya sangat cepat. Sebaliknya 

untuk pertumbuhan yang tidak diberi pakan tepung keong mas pertumbuhannya 

sangat lambat. Secara keseluruhan bahwa pertumbuhan ayam broiler yang diberi 

pakan tepung keong mas itu sangat berpengaruh nyata dibandingkan dengan 

yang tidak diberi tepung keong mas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

B.  Saran 

Dari penelitian diatas dapat beberapa saran yaitu : 

1. Semoga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan tepung 

keong mas di Desa Rantau Bayur 

2. Supaya masyarakat sekitar dapat memanfaatkan keong mas untuk dijadikan 

pakan ayam broiler, karena keong mas banyak mengandung protein dan 

sangat baik untuk pertumbuhan ayam broiler 
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Lampiran 1.Denah Perlakuan Penelitian (Penataan RAL) 
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Lampiran 2. Berat rata-rata pertumbuhan bobot badan ayam broiler 

                      (Gallus gallus domestica) 

Tanggal Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 

08/10/2014 

Kontrol  37 g 36 g 37 g 37 g 36 g 183 g 36,6 g 

100 gram 37 g 37 g 36 g 37 g 37 g 184 g 36,8 g 

200 gram 37 g 37 g 37 g 36 g 36 g 183 g 36,6 g 

300 gram 37 g 36 g 35 g 37 g 37 g 182 g 36,4 g 

400 gram 36 g 37 g 37 g 37 g 36 g 183 g 36,6 g 

22/10/2014 

Kontrol 360 g 367 g 367 g 360 g 370 g  1824  g 364 g 

100 gram 367 g 370 g 370 g 370 g 360 g  1837  g 367 g 

200 gram 367 g 380 g 380 g 370 g 370 g   1867 g 373 g 

300 gram 375 g 380 g 385 g 375 g 375 g  1890 g 378 g 

400 gram 375 g 385 g 380 g 380 g 380 g  1900 g 380 g 

29/10/2014 

Kontrol 675 g 685 g 680 g 680 g 680 g 3400 g 680 g 

100 gram 775 g 775 g 770 g 770 g 770 g 3860 g 772 g 

200 gram 945 g 940 g 950 g 950 g 950 g 4735 g 947 g 

300 gram 1050 g 1050 g 1040 g 1040 g 1050 g 5230 g 1046 g 

400 gram 1300 g 1300 g 1310 g 1320 g 1320 g  6550 g 1310 g 

05/11/2014 

Kontrol 1050 g 1049 g 1057 g 1057 g 1051 g 5264 g 1052 g 

100 gram 1150 g 1160 g 1159 g 1150 g 1150 g 5769 g 1153 g 

200 gram 1320 g 1330 g 1320 g 1329 g 1326 g 6629 g 1325 g 

300 gram 1740 g 1741 g 1743 g 1745 g 1740 g 8709 g 1741 g 

400 gram 2284 g 2277 g 2290 g 2300 g 2300 g 11451 g 2290 g 

12/11/2014 

Kontrol 1250 g 1250 g 1230 g 1230 g 1240 g 6200 g 1240 g 

100 gram 1320 g 1320 g 1340 g 1340 g 1320 g 6640 g 1328 g 

200 gram 1430 g 1430 g 1450 g 1450 g 1450 g 7210 g 1442 g 

300 gram 1930 g  1930 g 1940 g 1950 g 1950 g 9700 g 1940 g 

400 gram 2460 g 2450 g 2470 g 2470 g 2460 g 12310  g 2462 g 

19/11/2014 
Kontrol 1550 g 1552 g  1540 g 1550 g 1556 g  7748 g 1549  g 

100 gram 1610 g  1620 g  1619 g 1612 g 1623 g  8084 g  1616 g 

200 gram 1760 g 1763 g  1767 g 1771 g 1771 g  8832 g  1766 g 



 
 

  

300 gram 2162 g  2166 g 2148 g  2160 g 2162 g  10798 g  2159 g 

400 gram 2689 g 2680g 2685 g 2682 g 2689 g 13425  g  2685 g 

Lampiran 3.Rata-rata pertumbuhan berat mutlak pada ayam broiler 
                            (Gallus-gallus domestica)(gram) 
 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah 

 

Rata-rata 

Perlakuan 1 2 3 4 5 

P0 1050 1049 1057 1057 1051 5264 1052 

 PI 1150 1160 1159 1150 1150 5769 1153 

P2 1320 1330 1320 1329 1326 6442 1288 

P3 1740 1741 1743 1745 1740 8709 1741 

P4 2284 2277 2290 2300 2300 11451 2290 

Jumlah 

Umum 
7544 7557 7569 7581 7567 37635 7524 

 



 
 

  

Lampiran 4. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Bobot Badan Ayam Broiler 
                        Pada Minggu Ke Empat 
1.Kontrol  

1. 1050 – 37 = 1013 g 

2. 1049 – 36 = 1013 g 

3. 1057 – 37 = 1020 g 

4. 1057 – 37 = 1020 g  

5. 1051 – 36 = 1015 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 1016 g 

2. Perlakuan P1 

1. 1150 – 37 = 1113 g 

2. 1160 – 37 = 1123 g 

3. 1159 – 36 = 1123 g  

4. 1150 – 37 = 1113 g 

5. 1150 – 37 = 1113 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 1117 g 

3. Perlakuan P2 

1. 1320 – 37 = 1283 g 

2.1330 – 37  = 1293 g 

3.1320 – 37 = 1283 g 

4. 1329 – 36 = 1292 g 

5. 1326 – 36 = 1290 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 1288,2  g 

4. Perlakuan P3 



 
 

  

1. 1740 – 37 = 1703 g 

2. 1741– 36  = 1705 g 

3. 1743 – 35 = 1708 g 

4. 1745 – 37 = 1708 g 

5. 1740 – 37 = 1703 g 

Rata-rata tiap perlaku an = 1705,4  g 

5. Perlakuan P4 

1. 2284 – 36 = 2248 g 

2. 2277 – 37 = 2240 g 

3. 2290 – 37 = 2253 g 

4. 2300 – 37 = 2263 g 

5. 2300 – 36 = 2263 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 2253,4  g 



 
 

  

 

Lampiran 5. Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) berat tubuh pada ayam broiler 
                      (Gallus gallus domestica) (gram) 
 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 5,1607 1,2901 25,296** 3,10 4,49 

Galat 20 0,0102 0,00051    

Total 24 5,1709     

Keterangan : -Jika F hitung > F Tabel 1% 
**Maka sangat nyata dan sangat signifikan 
 

Lampiran 6. Perhitungan Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) berat tubuh 
                         pada  ayam broiler (Gallus gallus domestica) (gram) 

 
1. db galat  = t (r – 1) 

   = 5 (5-1) 

   = 20 

2. db perlakuan = t-1 

   = 5-1 

   = 4 

3. db umum  = r. t – 1 

   = 5 . 5-1 

   = 20 

4. Faktor koreksi (FK) =           G
2 

                        n 
Dimana n = (r) .(t) 

   = (5) . ( 5) 

   = 25 



 
 

  

  FK =  G2 

           n 
 

                       =  1352,62 
          25 
     

 = 54,1048 

JK Umum = ∑  X  – FK 

= (1,013)2 + (1,013)2 + (1,020)2  + (1,020)2  + (1,015)2  + (1,113)2  + (1,123)2  + 

(1,113)2  + (1,113)2 + (1,113)2  + (1,113)2  + (1,283)2  + (1,293)2 + (1,283)2 +  

(1,293)2  +  (1,290)2  +  (1,703)2  +  (1,705)2  +  (1,708)2  +  (1,708)2  +( 1,703 )2 +  

(2,248)2  +  (2,240)2  +  (2,253)2  +  (2,263)2  +  (2,263)2  - 54,4614 

 (1,0261)  +(1,0261) +  (1,0404)  + (1,0404) +  (1,0302)  +  (1,2387)  + (1,2611)  

(1,2611)  + (1,2387)  + (1,2387)   +(1,6460)  + (1,6718)    + (1,6460)      + 

(1,6718)    + (1,6641) +(2,9002)      + (2,9070)     + (2,9172)     +(2,9172)       + 

(2,9002)      +(5,0535)       +(5,0176)       +(5,0760)     + (5,1211) + (5,1211)   

= 59,6223 – 54,4614 

= 5,1709 

 

JK Perlakuan = ∑    -  FK 

 
                             r  
 

= (5081)   2  + (5585)   2 + (6442)   2  + (8524 )  2   + (11267) 2      

    5 

 
= (25,816)     + (31,192)   + (41,499)     + (72,658)     + (126,945)     

     5 

= 298,110   
       5 



 
 

  

= 59,6221 – 54,4614 

= 5,1607 

       

JK Galat = JK Umum – JK Perlakuan 

 =  5,1709 – 5,1607 

 = 0,0102 

1. KT Perlakuan  =  

             
= 5,1607 

                                          4 
= 1,2901 

KT Galat   =  

                                   =  0,0102 
         20 
                                   = 0,00051 

2. F Hitung  =  

                 = 1,2901     
    0,00051 

   = 25.296 

F Tabel dari db perlakuan = 4 dan db galat = 20  

F Tabel  5% = 3,10 

  1 % = 4,49 

3. Rataan Umum dan Koefisien Keragaman (KK) 



 
 

  

Rataan Umum  =  

                        = 36,899 
         25 

   = 1,475 

4. Koefisien Keragaman (KK)  =  x 100 

     = √0,00051 x 100  
                                                                    1,475 
     = 1,491% 



 
 

  

 

Lampiran 7. Uji Lanjut Duncan’s 
1. Menyusun rata-rata data perlakuan menurut rangkingnya 

 

Perlakuan Rerata Hasil 
 P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

1016 
1117 
1288 
1705 
2253 

 

2. Menghitung standar Error 

Sx  =  

  =  √0,00051 
                      5 
 = 0,0225: 5 = 0,0045 

 

3. Mencari angka RP (P,V) pada tabel Duncan’s 

P 2 3 4 5 
R0,05(p.20) 2,95 3,10 3,18 3,25 
 

4. Menentukan SSD = RP x Sx 

P 2 3 4 5 
R0,05(p.20) 2,95 3,10 3,18 3,25 

SSD 0,013275 0,01395 0,01431 0,014625 
 

5. Membandingkan setiap perlakuan rata-rata perlakuan dengan 
SSDnya masing-masing  

 

Perlakuan Rerata 
Beda Jarak Nyata 

2 3 4 5 
1 1016 -    
2 1117 101 -   
3 1288 171 272 -  
4 1705 417 588 689 - 
5 2253 548 965 1066 1167  



 
 

  

P0,05(P.20)  2,95 3,10 3,18 3,25 
BJND0,05(P.20)  0,013275 0,01395 0,01431 0,014625 
 



 
 

  

 

Lampiran 8. Rata-rata pertumbuhan berat mutlak pada ayam broiler 
                          pada minggu ke enam (Gallus-gallus domestica)(gram) 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
 

Rata-rata 
Perlakuan 1 2 3 4 5 

P0 1550  1552 1540 1550 1556 7748 1549 

P1 1610 1620 1619 1612 1623 8048 1580 

P2 1760 1763 1767 1771 1771 8832 1766 

P3 2162 2166 2148 2160 2162 10798 2159 

P4 2689 2680 2685 2682 2689 13425 2685 

Jumlah 
Umum 

9735 9744 9722 9738 9765 48851 9739 

 
Lampiran 9. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Bobot Badan Ayam Broiler 
                          Pada Minggu Ke Enam 
 

1.Kontrol  

1. 1550 – 37 = 1513 g 

2.1552 – 36  = 1515 g 

3. 1540 – 37 = 1503 g 

4. 1550 – 37 = 1513 g 

5. 1556 – 36 = 1520 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 1512,8 g 

2. Perlakuan P1 

1. 1610 – 37 = 1573 g 

2.1620 – 37  = 1583 g 

3. 1619 – 36 = 1583 g 



 
 

  

4. 1612 – 37 = 1575 g 

5. 1623 – 37 = 1587 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 1580,2 g 

3. Perlakuan P2 

1. 1760 – 37 = 1723 g 

2.1763 – 37  = 1725 g 

3.1767 – 37 = 1733 g 

4. 1771 – 36 = 1735 g 

5. 1771 – 36 = 1735 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 1730,2 g 

4. Perlakuan P3 

1. 2162 – 37 = 2125 g 

2.2166 – 37  = 2130 g 

3. 2148 – 37 = 2113 g 

4. 2160 – 37 = 2123 g 

5. 2162 – 37 = 2125 g 

Rata-rata tiap perlakuan = 2123,2 g 

5. Perlakuan P4 

1. 2689 – 36 = 2653 g 

2. 2680 – 37  = 2643 g 

3. 2685 – 37 = 2648 g 

4. 2682 – 37 = 2645 g 

5. 2689 – 36 = 2653 g 



 
 

  

Rata-rata tiap perlakuan = 2648,4 g 

 

Lampiran 10. Perhitungan Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) berat tubuh 
                           pada ayam broiler pada minggu ke enam(Gallus gallus 
                           domestica) (gram) 
 
1. db galat  = t (r – 1) 

   = 5 (5-1) 

   = 20 

2. db perlakuan = t-1 

   = 5-1 

   = 4 

3. db umum  = r. t – 1 

   = 5 . 5-1 

   = 20 

4. Faktor koreksi (FK) =          G2 

                        n 
Dimana n = (r) .(t) 

   = (5) . ( 5) 

   = 25 

  FK =  G2 

           n 
 

                       =  2301,50 
          25 
     

 = 92,0601 

JK Umum = ∑  X  – FK 



 
 

  

= (1513)2 + (1515)2 + (1503)2  + (1513)2  + (1520)2  + (1573)2  + (1583)2  + 

(1583)2  + (1575)2 + (1587)2  + (1723)2  + (1725)2  + (1733)2 + (1735)2 +  (1735)2  

+  (2125)2  +  (2130)2  +  (2113)2  +  (2123)2  +  (2125)2  + (2653) 2 +  (2643)2  +  

(2648)2  +  (2645)2  +  (2653)2  - 92,0601 

( 2,2891)  +(2,2952 ) +  ( 2,2590)  + (2,2891 ) +   ( 2,3104)  +( 2,4743) +  

(2,5058 )  + (2,5058 )  (2,4806 )  +(2,5158 ) +  ( 2,9687 )  + (2,9756 )  ( 3,0032)  

+(3,0102 ) +  (3,0102 )  + (4,5156 )  ( 4,5369) +(4,4647 ) +  (4,5071)  + (4,5156 )   

( 7,0384)  +(6,9854 ) +  (7,0119 )  + ( 6,9960)   (7,0384 )     -   

= 97,34 – 92,0601  

= 5,28 

 

JK Perlakuan = ∑    -  FK 

 
                             r  
 

= (7564)   2  + (7901)   2 + (8651)   2  + (10616)  2   + (13242) 2     

     5 

 
= (57,214)     + (62,425)   + (74,839)     + (112,699)     + (175,350)     

     5 

= 482,527 
       5 
= 96,5054 – 92,0601 

= 4,445      

JK Galat = JK Umum – JK Perlakuan 
 =  5,28 – 4,44 
 = 0,84 

4. KT Perlakuan  =  



 
 

  

            = 4,44 
                                          4 

= 1,11 

KT Galat   =  

                                   =  0,84 
         20 
                                   = 0,042 

5. F Hitung  =  

                 = 1,11 
      0,042 
 

   = 26,4285 

F Tabel dari db perlakuan = 4 dan db galat = 20  

F Tabel  5% = 3,10 

  1 % = 4,49 

6. Rataan Umum dan Koefisien Keragaman (KK) 

Rataan Umum  =  

                        = 47,974 
         25 

   = 1,9189 

7. Koefisien Keragaman (KK)  =  x 100 

     = √0,042     x 100 
                                                                    1,9189 
     = 10,680 



 
 

  

Lampiran 11. Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) berat tubuh pada ayam 
                          broiler (Gallus gallus domestica) (gram) 
 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 4,44 1,11 26,428** 3,10 4,49 

Galat 20 0,84 0,042    

Total 24 5,28     

Keterangan : -Jika F hitung > F Tabel 1% 
**Maka sangat nyata dan sangat signifikan 

Lampiran 12. Uji Lanjut Duncan’s 

1. Menyusun rata-rata data perlakuan menurut rangkingnya 

 

Perlakuan Rerata Hasil 
P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

1512 
1580 
1730 
2123 
2648 

 

2. Menghitung standar Error 

Sx  =  
  =  √0,042 
                      5 
 = 0,204 : 5 = 0,040  

 

3. Mencari angka RP (P,V) pada tabel Duncan’s 

P 2 3 4 5 
R0,05(p.20) 2,95 3,10 3,18 3,25 
 

4. Menentukan SSD = RP x Sx 

P 2 3 4 5 
R0,05(p.20) 2,95 3,10 3,18 3,25 

SSD 0,118 0,124 0,1272 0,13 



 
 

  

 

 

5.  Membandingkan setiap perlakuan rata-rata perlakuan dengan SSDnya 
     masing-masing   
 

Perlakuan Rerata Beda Jarak Nyata 
2 3 4 5 

1 1512 -    
2 1580 68 -   
3 1730 150 218 -  
4 2123 393 543 611 - 
5 2648 525 918 986 1054 

P0,05(P.20)  2,95 3,10 3,18 3,25 
BJND0,05(P.20)  0,118 0,124 0,1272 0,13 
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Jagung Kuning                   Tepung keong mas 

Dedak padi      Vita Chicks 
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LEMBAR KERJA SISWA 

PERTUMBUHAN AYAM BROILER 
 

a. Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh perumbuhan ayam broiler 

                          yang di beri pakan tepung keong mas  

 

b. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian yaitu : Kandang individu, 

Timbangan bobot badan dan timbangan ransom, Tempat pakan dan tempat 

minum, Mesin giling, Buku, alat tulis dan kalkulator, Pisau, Termometer, Sapu 

lidi, scrap, kuas, sapu kecil, Kompor dan panci, Talenan dan plastic transparan, 

Terpal plastik , Kardus, sedangkan bahan yang digunakan yaitu :, Ayam Broiler 

25 ekor, Keong mas, Jagung kuning , Dedak padi. 

c. Langkah Kerja 

1. Siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Ayam broiler yang berumur 2 minggu ditimbang dan masukkan ayam kedalam 

kandang masing-masing perlakuan 

3. Lalu amati para meter bobot badan ayam selama 2 minggu sekali  

d. Tabel Hasil Pengamatan 

No Jumlah  
Ayam 

Perlakuan 
1 2 3 4 5 

     
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

  

 

e. Pertanyaan 

1. Adakah pengaruh pertumbuhan ayam broiler yang dberi pakan keong 

mas ? 

2. Apakah perbedaan pertumbuhan ayam broiler yang dibri pakan keong 

mas dengan pakan standar petani ? 



 
 

  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah : SMP 
Kelas / Semester : VIII (delapan) / Semester 1 
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Standar Kompetensi : 1. Memahami pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup. 
Kompetensi Dasar : 1.1 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup. 
Indikator : 1. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 
  2. Menyimpulkan perbedaan pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup. 
   3. Membedakan metamorfosis dan metagenesis. 
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat: 

  1. Menjelaskan pengertian pertumbuhan dan 
perkembangan. 

  2. Membedakan pertumbuhan dan perkembangan. 
  3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan. 
  4. Mengetahui pengaruh cahaya terhadap 

pertumbuhan tanaman. 
  5. Menyebutkan tiga daerah pertumbuhan terminal 

pada tumbuhan. 
  6. Membedakan pertumbuhan primer dan 

pertumbuhan sekunder. 
  7. Mengetahui pertumbuhan pada tanaman. 
  8. Menjelaskan pengertian metagenesis. 
  9. Menjelaskan proses metagenesis pada tumbuhan 

paku. 
  10. Menjelaskan proses metagenesis pada ubur-ubur. 
  11. Menjelaskan pengertian pertumbuhan dan 

perkembangan embrionik. 
  12. Menyebutkan tahapan-tahapan pembelahan zigot. 
  13. Mengetahui pertumbuhan pada hewan. 
  14. Menjelaskan pengertian pertumbuhan dan 

perkembangan pasca embrionik. 
  15. Menjelaskan pengertian metamorfosis. 
  16. Membedakan metamorfosis sempurna dan 

metamorfosis tidak sempurna. 
  17. Menyebutkan contoh organisme yang mengalami 

metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak 
sempurna. 



 
 

  

Materi Pembelajaran : Pertumbuhan dan Perkembangan 
Metode Pembelajaran : Model 
  - Direct Instruction (DI) 
  - Cooperative Learning 
   Metode 
  - Diskusi kelompok 
  - Eksperimen 
 
Langkah-langkah Kegiatan 

PERTEMUAN PERTAMA 
 

a. Kegiatan Pendahuluan 
 . Motivasi dan apersepsi 
  - Pernahkah kalian memperhatikan mengapa seorang bayi mungil dapat 

berubah   menjadi anak kecil? 
  - Bagian manakah dalam tumbuhan yang mengalami pertumbuhan 

terminal? 
 . Prasyarat pengetahuan 
  - Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan? 
  -  Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan terminal? 
 . Pra eksperimen 
  - Berhati-hatilah dalam melakukan praktikum. 
b. Kegiatan Inti 
 . Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan pengertian pertumbuhan 

dan perkembangan. 
 . Peserta didik berdiskusi kelompok mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan (gen, nutrisi, hormon, dan 
lingkungan). 

 . Wakil tiap kelompok diminta mengambil sebuah kardus mi instan dan dua 
pot yang baru tumbuh. 

 . Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan eksperimen 
tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman (kegiatan 1.1 
h.9). 

 . Peserta didik dalam setiap kelompok melakukan eksperimen sesuai dengan 
langkah kerja yang telah dijelaskan guru. 

 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan pertumbuhan terminal. 
 . Peserta didik berdiskusi kelompok perbedaan pertumbuhan primer dan 

pertumbuhan sekunder. 
 . Guru memberi instruksi kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen 

guna mengetahui pertumbuhan pada tanaman (kegiatan 1.3 h.12). 
 . Peserta didik secara berkelompok melakukan eksperimen dengan 

menggunakan pot kecil yang dilubangi bagian bawahnya, penggaris, tanah 
yang subur, dan biji jagung atau beras. 



 
 

  

 . Guru memeriksa eksperimen yang dilakukan peserta didik apakah sudah 
dilakukan dengan benar atau belum. Jika masih ada peserta didik atau 
kelompok yang belum dapat melakukannya dengan benar, guru dapat 
langsung memberikan bimbingan. 

 . Peserta didik berdiskusi kelompok untuk membuat kesimpulan dari hasil 
percobaan. 

 . Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara klasikal. 
 . Guru menanggapi hasil diskusi peserta didik dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 
 

c. Kegiatan Penutup 
 . Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerja sama baik. 
 . Peserta didik (dibimbing guru) berdiskusi untuk membuat rangkuman. 
 . Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 

 
 

PERTEMUAN KEDUA 
  
a. Kegiatan Pendahuluan 
 . Motivasi dan apersepsi 
 - Bagaimana tahapan perkembangan embrio pada hewan? 
 - Bagaimana proses metamorfosis pada kupu-kupu? 
 . Prasyarat pengetahuan 
 - Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan 
embrio? 
 - Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? 
 . Pra eksperimen 
 - Berhati-hatilah dalam melakukan praktikum. 

  
b. Kegiatan Inti 
 . Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan pengertian metagenesis. 
 . Peserta didik berdiskusi kelompok mengenai metagenesis pada tumbuhan 

paku dan ubur-ubur. 
 . Wakil tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 
 . Guru menanggapi hasil diskusi peserta didik dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 
 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan pengertian pertumbuhan 

dan perkembangan embrionik. 
 . Peserta didik berdiskusi kelompok mengenai tahapan-tahapan pembelahan 

zigot. 
 . Wakil tiap kelompok diminta mengambil penggaris atau meteran, 

timbangan, dan hewan peliharaan misalnya mencit. 



 
 

  

 . Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan eksperimen guna 
mengetahui pertumbuhan pada hewan (kegiatan 1.5 h.17). 

 . Peserta didik dalam setiap kelompok melakukan eksperimen sesuai dengan 
langkah kerja yang telah dijelaskan guru. 

 . Guru memeriksa eksperimen yang dilakukan peserta didik apakah sudah 
dilakukan dengan benar atau belum. Jika masih ada peserta didik atau 
kelompok yang belum dapat melakukannya dengan benar, guru dapat 
langsung memberikan bimbingan. 

 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan pengertian pertumbuhan 
dan perkembangan pasca embrionik. 

 . Peserta didik berdiskusi kelompok mengenai perbedaan metamorfosis 
sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 

 . Peserta didik memperhatikan tayangan video mengenai pertumbuhan dan 
perkembangan tumbuhan dan hewan yang telah dipersiapkan oleh guru. 

 . Peserta didik dengan kelompoknya membuat kesimpulan dari hasil 
diskusi. 

 . Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara klasikal. 
 . Guru menanggapi hasil diskusi peserta didik dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 
 

c. Kegiatan Penutup 
 . Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerja dan kerja 

samanya baik. 
 . Peserta didik (dibimbing guru) berdiskusi untuk membuat rangkuman. 
 . Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 
Sumber Belajar 
a. Buku IPA Terpadu Jl.2A  halaman 1-22 
b. Carta metamorfosis dan metagenesis 
c. Video pertumbuhan dan perkembangan 
d. Alat dan bahan praktikum 
 
Penilaian Hasil Belajar 
a. Teknik Penilaian: 
 - Tes tulis 
b. Bentuk Instrumen: 
 - Isian 
 - Uraian 
c. Contoh Instrumen: 
 - Instrumen tes isian 
  Pergiliran keturunan antara fase aseksual dan fase seksual secara 

bergantian pada makhluk hidup disebut .... 
 - Contoh tes uraian 
  Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup. 
 



 
 

  

 
 
 
 
 

        Guru Mata Pelajaran 
 
 
        Hidayati 
           
        NIM.10222703 



 
 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
 
Sekolah : SMP 
Kelas / Semester : VIII (delapan) / Semester 1 
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Standar Kompetensi : 1. Memahami pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup. 
Kompetensi Dasar : 1.2 Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia. 
Indikator : 1. Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia 

mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. 
    2. Membedakan ciri anak-anak dan remaja. 
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat: 
    1. Menyebutkan tahapan pada masa pembuahan 

sampai lahir. 
    2. Menjelaskan karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam rahim ibu. 
    3. Menyebutkan tahapan pada masa setelah lahir. 
    4. Menjelaskan karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan pada masa anak-anak. 
    5. Menjelaskan karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan pada masa remaja. 
    6. Menjelaskan karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan pada masa dewasa. 
    7. Menjelaskan karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan pada masa manula. 
    8. Mengelompokkan variasi manusia berdasarkan 

tahap perkembangan manusia. 
    9. Menjelaskan ciri-ciri remaja yang mengalami 

pubertas. 
Materi Pembelajaran : Perkembangan Manusia 
Metode Pembelajaran : Model: 
   - Direct Instruction (DI) 
  - Cooperative Learning 
  Metode: 
  - Diskusi kelompok 
  - Observasi 
 
Langkah-langkah Kegiatan 

PERTEMUAN PERTAMA 
 

a. Kegiatan Pendahuluan 
 Motivasi dan apersepsi 
 -  Sebutkan tahapan masa pembuahan sampai lahir. 
 - Mengapa seorang perempuan mengalami menstruasi? 



 
 

  

 Prasyarat pengetahuan 
 - Bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan janin yang berada 
dalam ibu? 
 - Apakah ciri-ciri perempuan yang mengalami pubertas? 
 
b. Kegiatan Inti 
 . Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa laki-laki dan perempuan yang 
berbeda kemampuannya. 

 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan perbedaan masa pembuahan 
sampai lahir dan masa setelah lahir. 

 . Peserta didik dalam setiap kelompok mendiskusikan tahapan masa 
pembuahan sampai lahir (masa dalam kandungan ibu). 

 . Wakil tiap kelompok diminta menyebutkan ciri-ciri tahapan masa 
pembuahan sampai lahir. 

 . Wakil tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi. 
 . Guru menanggapi hasil diskusi peserta didik dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 
 . Peserta didik (dibimbing guru) mendiskusikan tahapan pertumbuhan dan 

perkembangan manusia pada masa setelah lahir. 
 . Guru membagi tugas kelompok: 
  - 2 kelompok diberi tugas mengidentifikasi karakteristik masa anak-anak. 
  - 2 kelompok diberi tugas mengidentifikasi karakteristik masa remaja. 
  - 2 kelompok diberi tugas mengidentifikasi karakteristik masa dewasa.  
  - 2 kelompok diberi tugas mengidentifikasi karakteristik masa manula. 
 . Tugas kelompok diberikan 1 minggu sebelum proses pembelajaran 

dilaksanakan. 
 . Setiap kelompok diminta melaporkan hasil pengamatannya dalam bentuk 

karya tulis. 
 . Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelompok lain. 
 . Guru memberikan penghargaan atau komentar tentang apa yang telah 

dikerjakan peserta didik. 
 . Peserta didik memperhatikan tayangan video mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan manusia yang telah dipersiapkan oleh guru. 
 . Peserta didik mengelompokkan variasi manusia berdasarkan tahap 

perkembangan manusia dengan menggunakan gambar-gambar yang 
berasal dari majalah, koran, dan tabloid untuk dijadikan poster. 

 . Peserta didik dalam setiap kelompok mendiskusikan ciri-ciri remaja yang 
mengalami pubertas. 

 . Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara klasikal. 
 . Guru menanggapi hasil diskusi peserta didik dan memberikan informasi 

yang sebenarnya. 
 

c. Kegiatan Penutup 



 
 

  

 . Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerja sama baik. 

 . Peserta didik (dibimbing guru) berdiskusi untuk membuat rangkuman. 
 . Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 
Sumber Belajar 
 a. Buku IPA Terpadu Jl.2A  halaman 22-34 
 b. Carta pertumbuhan dan perkembangan manusia 
 c. Video pertumbuhan dan perkembangan manusia 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 a. Teknik Penilaian: 
  - Tes tulis 
 b. Bentuk Instrumen: 
  - Isian 
  - Uraian 
 c. Contoh Instrumen: 
   - Instrumen tes isian 
   Setelah terjadi pembuahan ovum oleh sperma, zigot akan tumbuh 
menjadi .... 
  - Contoh tes uraian 
   Jelaskan ciri-ciri seks sekunder pada remaja perempuan yang 
mengalami masa pubertas. 

 
 
 
 
 
 

        Guru Mata Pelajaran 
 
 

 
      Hidayati 

       NIM.10222703 
 



 
 

  

 

SILABUS 

Sekolah  : SMP / MTs  
Kelas  : VIII (Delapan) 
Semester : 1 (Satu) 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  
 
Standar Kompetensi : 1. Memahami Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup 
 

Kompeten
si Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan 
pembelajara

n 
Indikator 

Penilaian Aloka
si  

Wakt
u 

Sumber  
Belajar 

 
Tekn

ik 

Bentuk 
Instrum

en 

Contoh 
Instrumen 

 
1.1  
Menganalis
is 
pentingnya 
pertumbuha
n dan 
perkemban
gan pada 
makhluk 
hidup 
 
 

 
Pertumbuh

an dan 
Perkemba

ngan 

 
-  
Melakukan 
Studi 
pustaka 
untuk 
mendapat 
kan 
informasi 
tentang 
konsep 
pertumbuha
n dan 
perkemban
gan. 
 
-  Mencari 
informasi 
melalui 
nara 
sumber 
(ahli 
tumbuhan, 
ahli 
peternakan, 
petani, 
peternak) 
tentang 
faktor-
faktor yang 
mempengar
uhi 
pertumbuha
n dan 
perkemban
gan 
makhluk 
hidup. 
 
-  
Mengamati 
melalui 
gambar/vid
eo proses 
metamorfos
is dan 

 
-  
Menyebutka
n faktor-
faktor yang 
mempengaru
hi 
pertumbuhan 
dan 
perkembanga
n makhluk 
hidup. 
 

 
-  
Menyimpulk
an perbedaan 
pertumbuhan 
dan 
perkembanga
n pada 
makhluk 
hidup. 
 
 
 
 
-  
Membanding
kan 
metamorfosis 
dan 
metagenesis. 

 
Tes 
tulis 

 
 
 
 

Tes 
tulis 

 
 
 
 
 
 

Tes 
tulis 

 

 
Tes 

uraian 
 
 
 
 

Tes 
uraian 

 
 
 
 
 
 

Isian 
 
 

 
Tuliskan 4 
faktor yang 
mempengar
uhi 
pertumbuh
an dan 
perkemban
gan pada 
makhluk 
hidup. 
 
Deskripsik
an 
perbedaan 
pertumbuh
an dan 
perkemban
gan pada 
makhluk 
hidup. 
 
 
 
 
Perubahan 
bentuk 
tubuh dari 
berudu 
hingga 
menjadi 
katak 
dewasa 
disebut .... 
 

 
4 x 
40’ 

 
Buku IPA 
Terpadu Jl. 
2A  h.1-22, 
carta 
metamorfo
sis dan 
metagenesi
s, video 
pertumbuh
an dan 
perkemban
gan 



 
 

  

Kompeten
si Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan 
pembelajara

n 
Indikator 

Penilaian Aloka
si  

Wakt
u 

Sumber  
Belajar 

 
Tekn

ik 

Bentuk 
Instrum

en 

Contoh 
Instrumen 

metagenesis
. 
 
-  
Melakukan 
percobaan 
pertumbuha
n pada 
macam-
macam 
tumbuhan 
berdasarkan 
titik 
tumbuhnya. 
 

 
1.2  
Mendeskri
psi-kan 
tahapan 
perkemban
gan 
manusia 
 

 
Perkembanga

n Manusia  

 
-  Melihat 
gambar 
dan/atau 
tayangan 
perkemban
gan 
manusia. 

 
 
 

-  Mengkaji 
pustaka 
tentang  
karak 
teristik 
setiap 
tahapan 
perkemban
gan 
manusia. 
 

 
-  
Mendeskripsi
kan tahapan 
perkembanga
n manusia 
mulai dari 
bayi, anak-
anak, remaja, 
dan dewasa. 
 
-  
Membedakan 
ciri anak-
anak dan 
remaja. 

 
Tes 
tulis 

 
 

 
 
Tes 
tulis  

 
Tes isian 

 
 
 
 

Urai
an  

 
Perkembang
an remaja 
terjadi pada 
usia antara 
.... th, 
hingga .... 
tahun 

 
 
 
Kemukak
an dua ciri 
morfologi 
yang 
membeda
kan antara 
anak-anak 
dan 
remaja. 
 

 
2 
x 
4
0’ 

 
Buku IPA 
Terpadu Jl. 
2A  h. 23-
34, carta, 
video 
perkemban
gan 
manusia 

 
Mengetahui        Palembang, 22 April  2015 
Kepala Sekolah      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
…………………      Hidayati, S.Pd 
           
       NIM.10222703 
 

 



 
 

  

 



 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


