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Penelitian dilaksanakan di Experimental Farm Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah 
Malang, mulai tanggal 06 September sampai dengan tanggal 03 Oktober 2005.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Tepung Limbah Jamur 

Kancing (Agaricus Bisporus) dalam ransum terhadap Konsumsi, Pertambahan Bobot Badan dan 
Konversi ayam pedaging. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan informasi 
mengenai pemanfaatan limbah industri pertanian yang berupa limbah jamur kancing sebagai 

bahan pakan baru, khususnya sebagai sumber protein yang memberikan alternatif baru dalam 
pemecahan masalah pengadaan pakan ayam pedaging, serta sebagai salah satu dasar bagi peneliti 

dalam mendayagunakan limbah jamur kancing sebagai bahan pakan, khususnya pada ayam 
pedaging. 
Materi penelitian menggunakan 72 ekor DOC platinum MB 202 dengan strain New loghman. 

Perlakuan yang diberikan adalah tepung limbah jamur kancing (Agaricus bisporus) dengan 
ulangan sebanyak enam kali, dengan kombinasi perlakuan : T0, T1, T2, T3. Dimana T0 tanpa 

penggunaan tepung limbah jamur kancing, T1 pemberian tepung limbah jamur sebanyak 3 
persen, T2 pemberian tepung limbah jamur sebanyak 6 persen, dan T3 pemberian tepung limbah 
jamur sebanyak 9 persen. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang dilanjutkan dengan uji Polinominal Orthogonal jika 
terdapat pengaruh perlakuan. 

Analisis stastitik menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung limbah jamur kancing 
(Agaricus bisporus) dalam ransum tidak berpengaruh nyata (P > 0,05), terhadap Konsumsi 
Pakan, Pertambahan Bobot Badan, maupun Konversi Pakan ayam pedaging.  

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan tepung limbah jamur kancing 

(Agaricus bisporus) sampai aras 9 persen belum memberikan pengaruh secara nyata terhadap 
Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan, maupun Konversi Pakan ayam pedaging. 
Disarankan agar tepung limbah jamur kancing (Agaricus bisporus) digunakan sebagai salah satu 

alternatif bahan pakan sumber protein karena mempunyai pengaruh yang sama dengan perlakuan 
pakan kontrol terhadap Konsumsi, Pertambahan bobot badan dan Konversi pakan  

 


