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ABSTRACT 

 

The aims of this study was to know about the effect of teritip (Cirripedia 

sp) powder as feed subtitution to increase body weight and feed convertion ratio 

on broilers. Teritip (Cirripedia sp) is one of crustacean family that spent more 

lifetime in seasore. It’s also called parasitic on the ship’s deck. Teritip (Cirripedia 

sp) has a high protein approximately 46,6%. This study used twenty of broilers 

and divided into four treatments and five replications. All of treatment gave 

conventional feed and teritip powder ie, (K) 100% feed; (P1) 90% feed and 10% 

teritip; (P2) 75% feed and 25% teritip; (P3) 70% feed and 30% teritip. The data of 

body weight and feed convertion ratio analyzed by measuring scale and the 

numerical data would be analyzed by Anova followed by Duncan test if there 

were significantly result (p<0,05). The result showed between K to P2 and P3 had 

significantly (p<0,05) on body weight and feed convertion ratio. The conclusion 

of this study was inform that 70% feed and 30% teritip powder can increase body 

weigth and efficient of feed convertion ratio on broilers. 
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Pendahuluan 

Teritip (Cirripedia sp.) adalah 

salah satu spesies yang termasuk ke 

dalam filum Arthropoda dan sub 

filum Crustacea. Teritip umum 

ditemukan di daerah pasang-surut, 

pantai terbuka, lautan lepas, hingga 

laut dalam. Teritip merupakan 

hewan yang merugikan, apabila 

menempel pada karang maka karang 

tersebut akan mati. Selain itu teritip 

dapat melubangi kapal apabila 

menempel pada lambung kapal. Oleh  

 

 

karena itu teritip sering diabaikan 

karena sifatnya yang merusak. 

Kebanyakan daging Crustacea 

memiliki kandungan protein yang 

baik. Sedangkan cangkang Crustacea 

juga mengandung kitin yang 

merupakan hidrolisis dari 

polisakarida (Tanasale dkk, 2012; 

Savitri dkk, 2010).  

Pakan merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam 

peternakan, salah satunya peternakan 

ayam pedaging (Ketaren, 2010). 

Namun, masalah yang dihadapi saat 
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ini adalah sumber pakan yang masih 

belum mencukupi serta harga yang 

dirasa cukup mahal bagi peternak. 

Oleh karena itu dengan adanya 

tepung teritip dapat menjadi 

alternative sumber bahan pakan yang 

bernutrisi tinggi. 

Tujuan dari penelitian untuk 

membuktikan bahwa tepung teritip 

dapat meningkatkan pertambahan 

berat badan ayam pedaging serta 

meningkatkan efisiensi angka FCR 

(Feed Convertion Ratio). 

 

Materi Dan Metode Penelitian 

Alat dan Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah 

ayam pedaging berusia 1 hari 

sebanyak 20 ekor, pakan ayam 

konvensional, tepung teritip, air 

minum, vitamin, vaksin ND/IB, dan 

formalin. Sedangkan alat yang 

digunakan adalah kandang hewan 

coba, oven pakan dan loyang, 

penggiling pakan, alumunium foil, 

timbangan digital, klip plastik, litter, 

tempat pakan dan minum ayam, trash 

bag, dan kalkulator. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan 

selama bulan April sampai Mei 2016 

bertempat di kandang hewan coba 

dan laboratorium pakan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga 

Perlakuan Penelitian  

Rincian perlakuan pada 

hewan coba, yakni: (K) diberikan 

pakan ayam konvensional 100%, P1 

diberikan pakan ayam konvensional 

90% dan tepung teritip 10%, P2 

diberikan pakan ayam konvensional 

75% dan tepung teritip 25%, dan P3 

diberikan pakan ayam konvensional 

70% dan tepung teritip 30%. 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas : tepung teritip 

Variabel terikat : berat badan dan 

FCR (Feed Convertion Ratio) 

Variabel kontrol : jenis ayam, pakan, 

minum, vitamin, vaksin, kandang 

hewan coba, litter, dan suhu. 

Pengukuran Berat Badan 

Ayam usia 1 hari diukur berat 

badannya dan pada hari ke 14 diukur 

kembali berat badannya untuk 

mengetahui pertambahan berat 

badannya dengan menggunakan 

timbangan digital. 

Perhitungan FCR (Feed Convertion 

Ratio) 

Perhitungan FCR (Feed 

Convertion Ratio) digunakan untuk 

mengetahui efisiensi pakan yang 

diberikan terhadap berat badan yang 

dihasilkan dengan rumus pakan yang 

dibutuhkan (kg) dibagi dengan berat 

badan yang dihasilkan (kg). 

Analisis Data 

Data dari masing-masing 

variabel yang diteliti akan diuji 

statistika menggunakan uji Anova. 

Bila hasil menunjukkan perbedaan 

nyata (p<0,05) maka akan dilanjutkan 

uji Duncan. Selanjutnya hasil tersebut 

akan dibahas dan diambil 

kesimpulan penelitian. 
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Hasil Dan Pembahasan 

Hasil pengukuran berat badan dan 

perhitungan FCR (Feed Convertin 

Ratio) pada ayam pedaging usia 14 

hari dianalisis statistik dengan 

program SPSS v20 for windows. Hasil 

rata-rata (mean) dan standart deviasi 

(SD) pengukuran berat badan ayam 

dan perhitungan FCR (Feed Convertin 

Ratio) disajikan pada tabel 1 

P 
Berat Badan 

(x±SD) 
FCR 

(x±SD) 

K 316,2a±1,304 0,126a±0,001 

P1 337,8ab±1,643 0,118b±0,001 

P2 354,4c±2,074 0,120b±0,008 

P3 372,8d±2,490 0,107c±0,001 

Keterangan: superskrip yang berbeda 

pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata 

(p<0,05) 

Pertambahan Berat Badan 

Perlakuan Kontrol (K) 

didapatkan hasil berat badan normal 

pada ayam pedaging yang mendapat 

pakan ayam konvensional. Perlakuan 

1 (P1) didapatkan hasil berat badan 

ayam pedaging lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (K). Perlakuan 2 (P2) 

didapatkan hasil berat badan ayam 

pedaging lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan kontrol (K) dan perlakuan 

1 (P1). Sedangkan perlakuan 3 (P3) 

didapatkan hasil berat badan ayam 

pedaging lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan kontrol (K), perlakuan 1 

(P1), dan perlakuan  2 (P2).  

FCR (Feed Convertion Ratio) 

Perlakuan Kontrol (K) 

didapatkan FCR (Feed Convertion 

Ratio) normal pada ayam pedaging 

yang mendapat pakan ayam 

konvensional. Perlakuan 1 (P1) 

didapatkan FCR (Feed Convertion 

Ratio) ayam pedaging lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (K). Perlakuan 2 (P2) 

didapatkan FCR (Feed Convertion 

Ratio) ayam pedaging lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan kontrol (K) 

dan perlakuan 1 (P1). Sedangkan 

perlakuan 3 (P3) didapatkan FCR 

(Feed Convertion Ratio) ayam 

pedaging lebih rendah dibandingkan 

perlakuan kontrol (K), perlakuan 1 

(P1), dan perlakuan  2 (P2). 

Kandungan yang terdapat 

pada tepung teritip antara lain bahan 

kering 87,7981 %; abu 22,2775 %; 

protein kasar 46,5698 %; lemak kasar 

13,5151%; serat kasar 3,5467 %; Ca 

7,2727 %; BETN 1,8890 %; dan ME 

2602,9039 Kcal/kg (Analisis 

Proksimat, 2016). Dengan kandungan 

protein kasar yang cukup tinggi, 

yaitu sebesar 46,5698 % tepung teritip 

dapat dijadikan sebagai food 

substition,  bahkan dapat dijadikan 

sebagai pakan utama ayam pedaging. 

Kebutuhan gizi ayam 

pedaging dibagi menjadi 2 fase, yaitu 

fase starter  dan fase finisher (Al-Arif 

dkk, 2016). Menurut National Research 

Council (1994) kebutuhan protein 

pada fase starter sebesar 23 % dan 

fase finisher sebesar 18 %. Kebutuhan 

protein pada fase starter lebih tinggi 

karena pada fase tersebut terjadi 

pembentukan otot skelet dan 

perkembangan organ urogenital serta 

visceral. Sedangkan pada fase finisher 
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kebutuhan protein lebih rendah dari 

fase starter  karena pada fase tersebut 

apabila asupan protein terlalu tinggi 

dapat menyebabkan pembentukan 

lemak yang berlebihan. 

Protein adalah polimer dari 

asam amino yang terdiri dari satu 

atau dua rantai polipeptida. 

Ditemukan sebanyak 22 jenis asam 

amino di dalam daging unggas 

sehingga untuk pertumbuhan dan 

produksi yang baik, ke-22 jenis asam 

amino tersebut harus tersedia (NRC, 

1994). Dari 22 asam amino tersebut, 

12 jenis tidak dapat disintesis di 

dalam tubuh unggas sehingga harus 

disediakan di dalam pakan. Asam 

amino tersebut dikelompokkan 

menjadi asam amino esensial. Sisanya 

dapat disintesis oleh unggas dan 

dikelompokkan menjadi asam amino 

non-esensial. Protein dalam pakan 

yang dikonsumsi unggas akan 

dicerna oleh pepsin di dalam 

proventriculus dan gizzard, dan 

enzim proteolitik (tripsin dan 

chimotripsin) di dalam usus halus 

yang menghasilkan peptida dan 

asam amino. Peptida dan asam 

amino tersebut akan diserap oleh sel 

mukosa usus halus unggas (Scott et 

al., 1982). Asam amino di dalam 

protein dibutuhkan ternak unggas 

untuk pembentukan sel, mengganti 

sel mati, membentuk jaringan tubuh 

seperti daging, kulit, telur, embrio 

dan bulu. Protein yang dimakan oleh 

ternak unggas akan dicerna dengan 

bantuan enzim menjadi berbagai 

asam amino yang dibutuhkan oleh 

unggas. Kebutuhan protein dan asam 

amino untuk unggas sering dibuat 

dalam persen (%) atau g/ekor/hari 

(Yadalam, 2005). 

Tepung teritip yang diberikan 

kepada hewan coba selama 2 minggu 

menghasilkan pertambahan berat 

badan yang berbeda pada setiap 

perlakuan. Hasil dari penelitian 

menunjukkan berat badan pada 

perlakuan kontrol (K) : 315 gram, 315 

gram, 316 gram, 317 gram, 318 gram; 

perlakuan 1 (P1) : 336 gram, 337gram, 

337 gram, 339 gram, 340 gram; 

perlakuan 2 (P2) : 353 gram, 353 

gram, 354 gram, 354 gram, 358 gram; 

dan perlakuan 3 (P3) : 371 gram, 371 

gram, 372 gram, 373 gram, 377 gram. 

Feed Convertion Ratio (FCR) 

adalah ukuran efisiensi pakan yang 

merupakan hasil bagi antara jumlah 

pakan yang digunakan (kg) dibagi 

dengan berat badan yang dihasilkan 

(kg). Perubahan sekecil apapun pada 

FCR dalam berbagai harga pakan 

akan memberikan dampak keuangan 

yang besar. Kunci untuk mengatasi 

masalah FCR adalah perencanaan 

yang baik pada pembibitan dan 

periode pertumbuhan serta 

pelaksanaan manajemen yang baik 

sehingga FCR yang dihasilkan 

efisien. Semakin kecil angka FCR, 

semakin efisien penggunaan pakan 

pada suatu peternakan. Pada ayam 

pedaging, nilai FCR yang baik 

sekarang ini yaitu dibawah angka 2 

(Amrullah, 2004). Hasil dari 

penelitian menunjukkan nilai FCR 

pada perlakuan kontrol (K) : 0,1269; 

0,1269; 0,1265; 0,1262; 0,1257; 

perlakuan 1 (P1) :  0,1190; 0,1187; 

0,1187; 0,1179; 0,1176; perlakuan 2 
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(P2) : 0,1123; 0,1133; 0,1290; 0,1290; 

0,1170; dan perlakuan 3 (P3) : 0,1078; 

0,1078; 0,1075; 0,1072; 0,1061. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian 

pakan konvensional 70% dan tepung 

daging teritip sebanyak 30% dapat 

meningkatkan berat badan dan 

efisiensi FCR (Feed Convertion Ratio) 

ayam pedaging. 

 

Daftar Pustaka 

Al-Arif MA., Nurhajati T., Sidik R., 
Lamid M., Setyono H., 
Lokapirnasari WP. 2016. Buku 
Ajar Teknologi Pakan Hewan. 
Surabaya. PT Revka Petra Media. 

Amrullah LK. 2004. Nutrisi Ayam 
Broiler. Cetakan ke-2. Lembaga 
Satu Gunungbudi, Bogor.  

Analisis Proksimat. 2016. Analisis 
Proksimat Tepung Daging 
Teritip. Laboratorium Pakan 
Ternak. Fakultas Kedokteran 
Hewan Universitas Airlangga 
Surabaya. 

Ketaren PP. 2010. Kebutuhan Gizi 
Ternak Unggas di Indonesia. 
Bogor. Wartazoa Vol. 20 No. 4 
Th. 2010. 

National Research Council (NRC). 
1994. Nutrient Requirement of 
Poultry. National Academy 
Press, Washington, D.C. 

Scott ML., Nesheim MC., Young RJ. 
1982. Nutrition Of The Chicken 
3rded. M.L. Scott And 
Associates, Publishers, Ithaca, 
New York, USA.175 P. 

Savitri E., Soeseno N., Adiarto T. 
2010. Sintesis Kitosan, Poli(2-
amino-2-deoksi-D-Glukosa), 
Skala Pilot Project dari Limbah 
Kulit Udang. 

Tanasale, Matheis FJDP., Killay A., 
Laratmase MS. 2012. Kitosan dari 
Limbah Kulit Kepiting Rajungan 
(Portunus sanginolentus L.) 
sebagai Adsorben Zat Warna 
Biru Metilena. Ambon. Jurnal 
Natur Indonesia. 

Yadalam S. 2005. Modeling Broiler 
Energy and Protein Metabolism. 
Oklahoma. Oklahoma State 
University. 


