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Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2006 sampai 30 Januari 2006. Tempat 
pelaksanaan penelitian yaitu di Experimental Farm Fakultas Peternakan Perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Materi Berupa Ayam Pedaging Stain CP 707 sebanyak 80 ekor yang 
terbagi dalam 10 flok. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT). Di harapkan mengatahui pengaruh pemberian tepung kulit lidah buaya 
(Aloe vera) pada ayam pedaging terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badab harian 

(PBBH) dan konversi pakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
informasi tentang penggunaan tepung kulit lidah buaya (Aloe vera) sebagai alternatif campuran 
pakan. 

Pakan yang digunakan yaitu campuran antara jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, pakan ayam 
pedaging (BR II), kapur, minyak, tepung kulit lidah buaya (Aloe vera), dicalsium posfat, premik, 

lisin dan metheonin. Perlakuan tepung kulit lidah buaya (Aloe vera) terbagi dalam tiga macam 
yaitu 1,5 persen, 3 persen dan 4.5 persen dengan ulangan masing – masing perlakuan sebanyak 
lima kali, dimana setiap setiap flok terdiri dari empar ekor ayam. Variabel yang diukur adalah 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badab harian (PBBH) dan konversi pakan. Rataan konsumsi 
pakan pada perlakuan P0 = 138,07 gram, P1 = 184,46 gram, P2 = 184,46 gram, P3 = 180,52 

gram. Rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH) P0 = 1080 gram, P1 = 1080 gram, P2 = 
1077,5 gram, P3 = 1069 gram. Dan Rataan konversi Pakan P0 = 1,5 gram, P1 = 1,51 gram, P2 = 
1,98 gram P3 = 1,79. 

Berdasarkan analisis statistik pengunaan tepung kulit lidah buaya (Aloe vera) berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan, dan tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan harian (PBBH). 
Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini adalah pemberian tepung kulit lidah buaya (Aloe 
vera) berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan dan tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan harian (PBBH), oleh karena itu semua 
bahn pakan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pakan tambahan unggas khususnya ayam 

pedaging dengan penambahan yang optimal.  

 


