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ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effect of 
Azolla pinnata fermented flour level in feed against the 
visceral weights in broilers. This study uses a broiler strain 
MB 202 Platinum New lohman day old chick (DOC) 
produced by PT. Multibreeder Indonesia totaling 75 
individuals. The average age of 21-day weight is 1059.9 ± 
68.68 g / bird with coefficient diversity at 6.48%. Age 1-21 
days given feed is commercial feed, while feeding the 
treatment given at the age of 22-35 days. Diet containing five 
levels Azolla pinnata fermented flour 0; 2.5; 7.5 and 10% 
with 5 replications given to broiler finisher. The parameters 
observed weight of liver, gizzard, heart and spleen of broilers. 
The results showed that at the level of 10% gives effect (P 
<0.01) in the gizzard and not give significant effect (P> 0.05) 
for weight gain heart, liver and spleen of broilers. Conclusion 
this research is the addition of Azolla pinnata fermented flour 
as much as 10% in feed rations gives a significant influence 
on gizzard weights, weight does not give effect to the liver, 
heart and spleen. 
Keyword: liver, gizzard, heart, spleen. 
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RINGKASAN 

Azolla pinnata merupakan tanaman yang biasa hidup 
diatas permukaan air. Azolla banyak ditemukan pada 
persawahan dan permukaan air yang tenang. Azolla pinnata 
berpotensi untuk dijadikan pakan unggas karena kandungan 
protein kasar yang tinggi. Menurut Alalade and Iyayi (2006) 
Kandungan zat makanan Azolla pinnata adalah sebagai 
berikut : energi metabolis (EM) 2039 kkal/kg, protein kasar 
(PK) 21,4 %, lemak kasar (LK) 2,7 %, dan serat kasar (SK) 
12,7 %, abu 16,2 %, kalsium (Ca) 1,16 % dan fosfor (P) 1,29 
%. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2015 
sampai 28 Mei 2015 di peternakan Bapak Iwan Suharmadi, 
Sumber Sekar. Analisis kandungan zat makanan dilaksanakan 
di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pangaruh pengunaan tepung Azolla pinnata  
terfermentasi dalam pakan terhadap bobot organ dalam hati, 
jantung, gizzard dan limpa ayam pedaging. 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging strain 
New Lohman MB 202 Platinum umur satu hari yang 
diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama Indonesia  yang 
berjumlah 75 ekor. Rata-rata bobot badan umur 21 hari yaitu 
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1059,9 ± 68,68 g/ekor dengan koefisian keragaman sebesar 
6,48%. Umur 1-21 hari pakan yang diberikan adalah pakan 
komersial, sedangkan pemberian pakan perlakuan pada umur 
22-35 hari. Perlakuan yang digunakan yaitu 5 perlakuan 
dengan 5 ulangan. Perlakuan ini terdiri dari P0 (pakan tanpa 
penggunaan tepung Azolla fermentasi sebagai kontrol), P1 
(pakan dengan tepung Azolla fermentasi  2,5 %), P2 (pakan 
dengan tepung Azolla fermentasi  5 %), P3 (pakan dengan 
tepung Azolla fermentasi 7,5 %) dan P4 (pakan dengan tepung 
Azolla fermentasi 10 %). Pakan perlakuan disusun secara iso 
protein dan energi dengan kandungan (PK) 20,06%, (EM) 
3000,87–3029,57 Kkal/kg, (SK) 3,02–3,86%, (LK) 5,86–6,99 
%. Pengukuran bobot badan dan organ dalam dilakukan pada 
ayam berumur 35 hari sebanyak 25 ekor. Peubah yang diamati 
adalah berat jantung, hati, gizzard dan limpa. Data dari 
rancangan acak lengkap dianalisis menggunakan sidik ragam 
(ANOVA) dan apabila berbeda nyata dilanjukan dengan uji 
jarak Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan 
tambahan tepung Azolla pinnata fermentasi tidak memberikan 
pengaruh nyata (P>0,05) terhadap pertambahan berat hati, 
jantung, limpa. Berat hati diperoleh nilai tertinggi pada 
perlakuan P3 (1,99±0,17) g/100g BB dan terendah pada 
perlakuan P0 (2,42±0,18) g/100g BB.  Berat jantung diperoleh 
nilai tertinggi pada perlakuan P3 (0,64±0,05) g/100g BB dan 
terendah pada perlakuan P0 (0,53±0,05) g/100g BB. Berat 
limpa diperoleh nilai tertinggi pada perlakuan P2 (0,12±0,02) 
g/100g BB dan terendah pada perlakuan P1 (0,10±0,03) 
g/100g BB. Hasil berat organ gizzard berbeda sangat nyata 
(P<0,01) diperoleh nilai tertinggi pada perlakuan P4 
(1,91±0,06) g/100g BB dan terendah pada perlakuan P0 
(1,62±0,10) g/100g BB. kesimpulan yang didapat bahwa 
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penambahan tepung Azolla pinnata fermentasi sebanyak 10% 
dalam ransum pakan memberikan pengaruh terhadap bobot 
gizzard dan tidak memberikan pengaruh terhadap bobot hati, 
jantung dan limpa. Penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi ke dalam pakan dapat digunakan sebagai alternatif 
bahan pakan ternak ayam, sebaiknya pemberian tidak lebih 
dari 10 % dalam ransum pakan ayam pedaging fase finisher. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan sektor peternakan 

mempunyai nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan protein 
hewani dengan cara peningkatan produksi protein asal ternak 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.  Ayam pedaging 
dapat digunakan dalam upaya memenuhi kebutuhan protein 
hewani (Ade, 2002). Pada peternakan ayam pedaging total 
biaya produksi sebesar 60-70% dari pakan. Hal ini merujuk 
pada penyediaan pakan yang berkualitas untuk memenuhi 
kebutuhan ayam pedaging sehingga produksi dapat optimal. 
Penyediaan pakan yang memadai, dalam arti cukup jumlah 
dan kandungan zat makanannya sangat menunjang 
keberhasilan suatu peternakan unggas.  

Permasalahan pakan unggas di Indonesia akan tetap 
ada, selama ternak masih berorientasi pada produktivitas. 
Masalah yang terjadi adalah kurangnya kuantitas pakan, 
kualitas pakan, harga pakan yang berkecenderungan tidak 
stabil.  Permasalahan akan  saling kait mengkait sehingga 
apabila ada masalah di salah satu bagian, hal itu berarti juga 
menjadi permasalahan bagian lain pula. Kondisi kualitas 
pakan di Indonesia masih memprihatinkan karena umumnya 
pakan kurang berkualitas, belum ada standarisasi kualitas 
pakan dan masih beragamnya kualitas bahan pakan. 
Permasalahan kuantitas pakan terjadi karena beberapa hal, 
yaitu kurang imbangnya laju pertambahan jumlah ternak 
unggas dengan laju pertambahan pakan unggas, kurang 
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intensifnya pertambahan lahan untuk penanaman tanaman 
pakan unggas, tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah 
untuk meningkatkan kuantitas pakan unggas dan lain-lain 
yang menyebabkan Indonesia masih menggantungkan diri 
pada impor pakan. Bahan pakan impor tidak dapat diandalkan 
secara terus menerus. Apabila terdapat suatu masalah yang 
menyebabkan negara produsen menghentikan ekspornya 
maka industri perunggasan di Indonesia akan terhenti. 
Ketersediaan bahan baku pakan yang berasal dari impor 
tersebut juga sulit didapatkan oleh peternak, khususnya 
peternak menengah kebawah. Kesulitan tersebut diakibatkan 
oleh pembelian bahan pakan harus dalam jumlah banyak dan 
harga bahan pakan yang mahal,  Sehingga diperlukan 
berbagai macam pemecahan yang dapat dilaksanakan secara 
simultan dan komprehensif dalam hal pakan ini.  Salah satu 
upaya untuk mengurangi problem pakan adalah berusaha 
untuk mencari bahan pakan alternatif unggas. 

 Azolla pinnata merupakan tanaman yang biasa hidup 
diatas permukaan air. Azolla banyak ditemukan pada 
persawahan dan permukaan air yang tenang. Azolla pinnata 
berpotensi untuk dijadikan pakan unggas karena kandungan 
protein kasar yang tinggi. Kandungan zat makanan Azolla 
pinnata adalah sebagai berikut : energi metabolis (EM) 2039 
kkal/kg, protein kasar (PK) 21,4 %, lemak kasar (LK) 2,7 %, 
dan serat kasar (SK) 12,7 %, abu 16,2 %, kalsium (Ca) 1,16 % 
dan fosfor (P) 1,29 % (Alalade and Iyayi (2006). Serat kasar 
yang terkandung dalam Azolla pinnata bervariasi tergantung 
pada umur tanaman, semakin tua tanaman maka serat kasar 
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akan tinggi. Pengurangan serat kasar tersebut dapat dilakukan 
dengan membuang akar tanaman dan hanya menyisakan 
bagian batang dan daun. Azolla pinnata  pada penelitian di 
lakukan fermentasi menggunakan Aspergillus oryzae, tujuan 
dari fermentasi ini adalah untuk meningkatkan kecernaan dan 
mengurangi serat kasar Azolla pinnata. 

Dampak pemberian tepung Azolla pinnata fermentasi 
terhadap bobot organ dalam ayam pedaging belum banyak 
dilaporkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penelitian 
penggunaan tepung Azolla pinnata fermentasi di dalam pakan 
ayam pedaging. Kualitas pakan akan sangat mempengaruhi 
organ dalam ayam pedaging. Pakan yang berkualitas akan 
meningkatkan presentase karkas. Berdasarkan uraian diatas 
maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh 
pengunaan tepung Azolla pinnata fermentasi terhadap bobot 
organ dalam hati, jantung, gizzard dan limpa ayam pedaging. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh pengunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan terhadap bobot organ dalam hati, 
jantung, gizzard dan limpa ayam pedaging. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mengevaluasi pangaruh tingkat penggunaan tepung Azolla 
pinnata  fermentasi dalam pakan terhadap bobot organ dalam 
hati, jantung, gizzard dan limpa ayam pedaging. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai bahan 
informasi mengenai pengaruh pengunaan tepung Azolla 
pinnata fermentasi dalam pakan terhadap bobot organ dalam 
hati, jantung, gizzard dan limpa ayam pedaging. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

 Biaya pakan dari usaha peternakan memberikan biaya 
paling besar sekitar 60-70%, sehingga perlu adanya alternatif 
untuk memenuhi kebutuhuan energi  protein dalam pakan, 
Azolla pinnata memiliki kandungan zat makanan sebagai 
berikut : (EM) 2039 kkal/kg, (PK) 21,4 %, (LK) 2,7 %, (SK) 
12,7 %, abu 16,2 %, (Ca) 1,16 % dan (P) 1,29 % (Alalade and 
Iyayi, 2006). Azolla pinnata difermentasi menggunakan 
Aspergillus oryzae untuk meningkatkan kecernaan dan 
mengurangi serat kasar.  Proses fermentasi menggunakan 
kapang dapat merubah senyawa-senyawa yang ada di dalam 
substrat untuk pertumbuhan dan pembentukan protein, 
sehingga produk fermentasi merupakan bahan pakan dengan 
kandungan protein yang lebih tinggi. Selain itu terjadi pula 
perombakan bahan-bahan yang kompleks menjadi lebih 
sederhana sehingga mudah dicerna dan diserap oleh ternak. 
Perombakan ini terjadi karena pada proses fermentasi, kapang 
memproduksi enzim. Keuntungan ganda diperoleh dari 
fermentasi yaitu kandungan protein meningkat dan enzim 
yang diproduksi kapang membantu dalam kecernaan bahan 
(Rhohmani, 2003). 
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Basak, Pramanik, Rahman, Tarafdar and Roy (2002) 
melaporkan bahwa ayam pedaging vencobb yang mendapat 
pakan mengandung 5% tepung Azolla menghasilkan bobot 
hidup dan efisiensi protein tertinggi diantara perlakuan. 
Naghshi, khojasteh and jafari  (2014) melaporkan bahwa 
penggunaan tepung Azolla 5% dalam pakan ayam pedaging 
cobb pada fase stater dan finisher mampu meningkatkan 
secara nyata pertambahan bobot badan diantara perlakuan dan 
menurunkan nilai efisiensi pakan, sedangkan penggunaan 
diatas 10% dalam pakan ayam pedaging menurunkan 
performa ayam pedaging. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini 
dilakukan untuk menguji pengaruh pengunaan tepung Azolla 
pinnata fermentasi terhadap bobot organ dalam hati, jantung, 
gizzard dan limpa ayam pedaging. 

 
Gambar 1. Bagan  kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 
Penggunaan tepung Azolla pinnata fermentasi dalam 

pakan memberikan pengaruh terhadap peningkatan bobot 
gizzard dan tidak memberikan pengaruh terhadap bobot 
jantung, hati dan limpa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Ayam Pedaging 

Menurut Gordon and Charles (2002) ayam pedaging 
adalah strain ayam hibrida modern yang berjenis kelamin 
jantan dan betina yang dikembangbiakkan oleh perusahaan 
pembibitan khusus. Ayam pedaging merupakan ayam tipe 
berat yang lebih muda dan berukuran lebih kecil, dapat 
tumbuh sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 4-5 
minggu. Pond, et al (1995) menyatakan bahwa ayam 
pedaging merupakan ayam muda yang dapat dipasarkan untuk 
dikonsumsi masyarakat baik dalam keadaan utuh atau 
potongan dalam beberapa bagian produk-produk yang telah 
diolah. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging menurut 
National Research Council (1994) untuk kebutuhan protein 
umur 0-3 minggu, 3-6 minggu, dan 6-8 minggu berturut-turut 
adalah 21%, 19% dan 18% per kg pakan pada tingkat energi 
metabolis 2988 kkal/kg dan bahan kering 90%. Kebutuhan 
nutrisi tiap ayam bergantung pada strain masing-masing 
(Ensminger, 1992).  

Persyaratan mutu bibit ayam pedaging atau DOC (Day 
Old Chick) menurut Standar Nasional Indonesia (2005) yaitu 
berat DOC per ekor minimal 37 gram dengan kondisi fisik 
sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak segar, aktif, 
tidak dehidrasi, tidak ada cacat fisik, sekitar pusar kering, 
dubur kering,  pusar tertutup, warna bulu seragam sesuai 
dengan strain, kondisi bulu kering dan berkembang. Menurut 
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Soesanto (1991) Pemilihan DOC dapat dilakukan dengan tiga 
pendekatan, yaitu keturunan, seleksi berdasarkan observasi 
penglihatan dan sentuhan. Menurut Wahju (2004), pakan 
ayam pedaging harus mengandung energi yang cukup untuk 
membantu reaksi-reaksi metabolik, pertumbuhan dan 
mempertahankan suhu tubuh. Selain itu ayam membutuhkan 
protein yang seimbang, forfor, kalsium, mineral dan vitamin. 

 
2.2 Pakan ayam pedaging 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam suatu usaha peternakan. Pakan juga tersusun 
atas beberapa bahan pakan dengan kandungan zat makanan 
yang dibutuhkan oleh ternak untuk kebutuhan hidup pokok 
serta untuk produksi. Menurut Standart Nasional Indonesia 
(2006) pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku 
pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan 
dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat 
makanan yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat 
dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Sedangkan 
bahan pakan merupakan bahan-bahan yang bersal dari 
pertanian, perikanan, peternakan dan hasil industri yang 
mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan 
baik yang telah maupun yang belum diolah. 
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Tabel 1. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging. 

Zat Makanan 
 Periode 

Starter Finisher 
Energi metabolis Kkal/kg 3100 3200 
Protein kasar % 23 20 
Lemak kasar % 5-8 5-8 
Serat kasar % 3-5 3-5 
Ca % 0,9-1,1 0,9-1,1 
P % 0,7-0,9 0,7-0,9 
N % 0,2 0,15 
K % 0,3 0,3 
Cl % 0,2 0,15 
Mn ppm 60 60 
Zn ppm 40 40 
Lysin % 1,1 1,0 
Methionin % 0,5 0,38 
Valin % 0,9 0,82 
Tryptophan % 0,2 0,18 
Fenilalanin % 0,72 0,65 
Treonin % 0,8 0,74 
Histidin % 0,35 0,32 
Arginin % 1,25 1,1 
Leusin % 1,2 1,09 
Isoleusin % 0,8 0,73 
Glisin % 1,0 0,9 
Tirosin % 0,62 0,57 
Sistin % 0,4 0,34 

Sumber : Wahju (2004). 
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Dalam penyusunan suatu pakan ternak unggas yang 
perlu diperhatikan dengan baik yaitu energi termetabolis dan 
protein. Hal ini dikarenakan energi dan protein ransum 
merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh ternak 
ayam untuk hidup pokok maupun berproduksi. Kedua 
komponen itu harus dipertimbangkan bersama dalam 
penyusunan pakan atau dengan kata lain setiap energi dan 
protein ransum mempunyai tingkat pengaruh yang berbeda 
terhadap pertumbuhan dan perlemakan (Syahrudin, 2001). 
Rizal (2006) menyatakan bahwa dalam menentukan bahan 
pakan ternak yang baik harus mempertimbangkan seperti 
bahan pakan mudah didapatkan, tidak bersaing dengan 
kebutuhan manusia, harganya murah sesuai dengan 
kandungan zat makanan dan tidak beracun. 

Protein merupakan salah satu unsur penting bagi 
pertumbuhan, apabila DOC kekurangan protein maka 
pertumbuhannya akan terganggu. Manfaat protein adalah 
membangun dan membentuk jaringan tubuh ternak, 
membentuk enzim-enzim untuk kebutuhan reproduksi, 
mencukupi energi dengan merubah protein menjadi energi 
(Wahju, 2004). Menurut Amaefule, Iheukwumere, Lawal and 
Ezekwona (2006), protein pada ayam pedaging digunakan 
sebagai unsur pokok pertumbuhan dan penunjang produksi. 
Kebutuhan protein ayam pedaging yaitu 20-23%. Standar 
kebutuhan pakan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 
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2.3 Tanaman Azolla 
  Tanaman Azolla atau paku air merupakan tanaman 
yang biasa hidup di atas permukaan air. Azolla dapat 
ditemukan pada semua persawahan di Indonesia. Petani masih 
banyak yang menganggap tanaman Azolla sebagai gulma, 
oleh karena itu pembersihan Azolla dari lahan persawahan dan 
kolam merupakan salah satu pekerjaan rutin bagi petani. 
Azolla kemudian dibuang begitu saja, atau sebagian 
diantaranya kemudian digunakan sebagai pupuk hijau bagi 
tanaman (Hidayat, 2011). Tanaman Azolla pinnata dapat 
dilihat pada Gambar 2. 
  Tanaman Azolla dalam taksonomi tumbuhan 
mempunyai klasifikasi sebagai berikut (Arifin, 1996) 
Kingdom : Plantae 
Subkingdom : Tracheobionta 
Kelas   : Leptosporangiopsida 
Ordo   : Salviniales 
Genus   : Azolla 
Spesies  : A. filiculoides, A. carolianana, A. pinnata,  
                         A. carolinna  
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2. Tanaman Azolla pinnata 
Sumber: www.phytoimages.siu.edu dan 
calgaryaquariumsocietyhap.ihostvm.com 

http://www.phytoimages.siu.edu/
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 Azolla dapat bertahan hidup pada pH air berkisar 3,5 - 
10, untuk pertumbuhan yang optimum kebutuhan pH  media 
berkisar 4,5 - 7,0. Azolla tumbuh secara optimal apabila 
mendapat penyinaran penuh. Umumnya, Azolla membutuhkan 
penyinaran berkisar 25 – 50 % sinar matahari penuh untuk 
pertumbuhan normal. Suhu optimum untuk pertumbuhan 
semua spesies Azolla sekitar 25 ºC, kecuali jenis A. mexicana 
yang suhu optimum untuk pertumbuhannya 30 0C (Hasan dan 
Chakrabarti, 2009). Menurut Hove, et al. (1987) kondisi 
standar untuk pertumbuhan Azolla antara lain suhu: 31 – 20 
0C, lama penyinaran: 14 jam/hari, intensitas cahaya: 170 ± 20 
μ/m2, kelembaban relatif: 55-65% dan pH 5.00 ± 0,4. 

Produksi Azolla pada kolam tanah dengan ukuran 
kolam (10,0 m x 1,5 m x 0,3 m) dengan kedalaman air 5-10 
cm. Setiap kolam dimasukkan bibit dengan jumlah 6 
kg/kolam. Pupuk yang digunkan adalah 50 kg Super fosfat 
dan pestisida (1-2 mg / l). Pemanenan dilakukan setiap satu 
minggu sekali dengan produksi sebesar 18-24 
kg/kolam/minggu, apabila dikonversikan akan menghasilkan 
satu ton Azolla setiap minggu dengan luas kolam sebesar 650 
m2 (Hasan dan Chakrabarti, 2009). 

 
2.4 Kandungan zat makanan Azolla Pinnata 
 Komposisi zat makanan antar spesies Azolla bervariasi 
faktor yang mempengaruhinya antara lain fase pertumbuhan 
dan kondisi lingkungan hidup. Persentase bahan kering Azolla 
yang bervariasi dipengaruhi oleh spesies (Hasan dan 
Chakrabarti, 2009). Tanaman Azolla mengandung protein 
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kasar yang tinggi antara 21 – 25 %, nilai protein kasar 
tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan bekatul. 
Kandungan serat pada tanaman Azolla pinnata tertinggi yaitu 
12,5 – 15 %, hal tersebut membuat penggunaan tepung Azolla 
pinnata dalam pakan tidak masimal. Kandungan zat makanan 
tepung Azolla pinnata dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan Azolla pinnata  

Sumber :1Cherryl, et al. (2014), 2Parashuramulu, et a., (2013). 3Alalade 
and Iyayi (2006),  4Basak, et al. (2002) 

 
  Asam amino merupakan komponen dari protein yang 
sangat penting bagi pertumbuhan ayam pedaging. Kandungan 
asam amino pada berbagai spesies Azolla akan berbeda. 
Perbedaan jumlah zat makanan pada spesies Azolla 
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain genetik, 
lingkungan hidup, dan umur tanaman. Tanaman muda akan 
menghasilkan zat makanan yang lebih tinggi dibandingkan 
tanaman tua, tetapi memiliki kandungan air tinggi. Tanaman 
tua akan menghasilkan bahan kering yang tinggi, namun 
mengasilkan zat makanan yang lebih rendah dan kandungan 
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serat kasar yang lebih tinggi. Kandungan asam amino 
essensial berbagai spesies Azolla dapat dilihat pada Tabel 2. 
  Kandungan zat makanan lainnya yang terkandung 
dalam Azolla pinnata adalah karoten. Lejeune, et al, (2000) 
menyatakan bahwa pada keadaan segar kandungan karoten 
Azolla berkisar 206-619 (mg kg-1 bahan kering). Kandungan 
karoten dipengaruhi oleh spesies Azolla, pada kondisi 
lingkungan yang sama Azolla filiculoides 173F1 
menghasilkan karoten tertinggi dan Azolla mexicana 220ME 
menghasilkan karoten terendah. Kandungan karoten dapat 
berkurang selama proses pengeringan. Kandungan karoten 
Azolla berkurang selama pengeringan menggunakan oven 
pada suhu 50 0C. Pengurangan kandungan karoten berkisar 
6% selama 32 jam, setelah 8, 16 dan 32 jam penurunan 
mencapai 45, 71 dan 86%. 
Tabel 3. Kandungan asam amino esensial dari berbagai 

spesies Azolla 

 
Sumber : Hasan dan Chakrabarti (2009). 
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2.5 Fermentasi dan  Aspergillus oryzae 
  Proses fermentasi adalah suatu aktivitas 
mikroorganisme terhadap senyawa molekul organik komplek 
seperti protein, karbohidrat dan lemak yang mengubah 
senyawa – senyawa tersebut menjadi molekul – molekul yang 
lebih sederhana, mudah larut dan kecernaannya tinggi. 
Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba 
penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai 
(Abun, 2007). 
  Beberapa jenis kapang yang sering dipergunakan 
untuk fermentasi adalah Aspergillus niger,  Rhizopus 
oligosphorus (kapang tempe),  Neurospora crassa (kapang 
oncom merah) dan lain-lain. Proses fermentasi menggunakan 
kapang dapat merubah senyawa-senyawa yang ada di dalam 
substrat untuk pertumbuhan dan pembentukan protein, 
sehingga produk fermentasi merupakan bahan pakan dengan 
kandungan protein yang lebih tinggi. Selain itu terjadi pula 
perombakan bahan-bahan yang kompleks menjadi lebih 
sederhana sehingga mudah dicerna dan diserap oleh ternak. 
Perombakan ini terjadi karena pada proses fermentasi, kapang 
memproduksi enzim. Keuntungan ganda diperoleh dari 
fermentasi yaitu kandungan protein meningkat dan enzim 
yang diproduksi kapang membantu dalam kecernaan bahan 
(Rhohmani, 2003). 
  Kemampuan mikroba menghasilkan enzim tergantung 
pada jenis bakteri, volume inokulum dan media tubuh bakteri. 
Pemilihan jenis bakteri untuk fermentasi harus 
memperhatikan jenis substrat yang akan digunakan. Dosis 
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inokulasi starter bakteri adalah 2% dari total substrat yang 
digunakan (Wizna et al., 2008). Aspergillus oryzae dapat 
memproduksi enzim selulase dan manase tertinggi 
dibandingkan dua jenis mikroba lainnya. Kemampuan tiga 
jenis mikroba yaitu Aspergillus oryzae, Rhizopus oryzae, dan 
Eupenicillium japonicum dalam menghasilkan enzim dapat 
dilihat pada tebel 4 (Rhohmani, 2003). 
  Mikroba memerlukan mikro nutrien untuk dapat hidup 
dan berkembang secara optimal. Nurhayati (2006) 
menyatakan bahwa substrat yang telah dingin diberi larutan 
campuran mikro nutrien dengan dosis: 5 g KCl, 25 ZA, 15 g 
urea dan 5 g NPK. selanjutnya diberi Aspergillus niger 
sebanyak 6 g per kg substrat yang dicampur dengan molases  
4 g.  
Tabel 4. Produksi enzim selulase dan manase pada bergai 

jenis kapang 

 
Sumber: Rohmani (2003) 
 Lama fermentasi 3 hari pada bungkil inti sawit dapat 
meningkatkan kadar protein kasar (PK) dan nilai kecernaan 
bahan kering  (KBK) secara  in vitro dengan kehilangan 
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bahan kering (BK) yang minimal (Supriyati, 1998). 
Fermentasi onggok dengan menggunakan Aspergillus oryzae 
dengan waktu inkubasi 72 jam menunjukkan adanya 
peningkatan protein dari 2,11 % menjadi  6,13 %. Penelitian 
menunjukkan bahwa dari OF-0 menjadi OF-72,  kandungan  
protein  kasar, protein  terlarut dan jumlah 14 asam amino 
meningkat berturut – turut sebesar 191, 112, dan 246% 
(Mursyid, 2005). 
  Kondisi optimal untuk Aspergillus oryzae 
memproduksi selulase dan pektinase tertinggi (6,01 FPU / 
GDS dan 139,56 U / GDS) adalah 67% dari kadar air, pH 5,9, 
330 C dan lam inkubasi 71,8 jam (Hoa and Hung, 2013). 
Menurut Chutmanop, et al. (2008) menyatakan bahwa  
aktivitas protease Aspergillus oryzae tertinggi (~1200 U g-1 
BK) diperoleh pada substrat dedak gandum dan dedak padi 
dengan kadar air 50%, pH awal 7,5 dan suhu inkubasi 30 0C. 
 
2.6 Organ Dalam 

Organ dalam atau jeroan merupakan organ dari ternak 
unggas yang telah dipisahkan dari tubuh dan sebelum 
dibersikan giblet (hati, empedal, jantung) serta timbunan 
lemak pada empedal (Cole and Ronning, 1974). Tekstur 
pakan, kandungan serat pakan, jumlah pakan yang dikonsumsi 
serta pakan tambahan berupa grit dapat mempengaruhi besar 
empedal sehingga berdampak pada bobootnya juga meningkat 
(Branion, 1963). Menurut Sumiada (1992) meningkatnya 
berat dan persentase karkas disebabkan pula dengan 
menurunnya berat bagian tubuh selain karkas, seperti 
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persentase kepala, kaki, darah bulu dan organ dalam. 
pemberian ransum   dengan imbangan energi metabolis dan 
protein yang berbeda memberikan pengaruh yang hampir 
sama terhadap pertumbuhan organ dalam antara lain hati, 
jantung, limfa, dan ginjal. (wiranata,et al 2013) 
 

2.6.1 Hati 
Pearce (2005) Menyatakan bahwa hati berfungsi 

glikogenik yaitu dengan dirangsang oleh enzim tertentu maka 
sel hati dapat menghasilkan glikogen dari konsentarsi glukosa 
yang diambil dari makanan. Zat ini disimpan sementara di 
hati dan otot selanjutnya diubah kembali menjadi glukosa 
oleh kerja enzim bila diperlukan oleh jaringan tubuh, selain 
itu hati juga mengubah zat buangan dan bahan racun agar 
mudah untuk diekskresikan ke empedu dan urin. Fungsi 
fisiologis hati yaitu sekresi empedu untuk mengemulsi lemak, 
penetralisir racun dan tempat penyimpanan energi yang siap 
untuk dipakai glikogen serta menguraikan hasil sisa protein 
menjadi asam urat untuk dikeluarkan oleh ginjal (Blakely and 
Bade, 1991). Wahyu (1997), hati berfungsi memproses zat 
dalam bahan pakan yang berpengaruh buruk terhadap ternak 
unggas khususnya asam phytat dan zat anti nutrisi lainya tidak 
dapat diserap tubuh ternak secara langsung. 

Semakin berat hati pada ayam menunjukan proses 
metabolisme zat-zat makanan belum oprimal (Meisji, 2012). 
Whittow (2002) menyatakan bahwa besar dan berat hati 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis hewan, besar 
tubuh, genetik serta pakan yang diberikan. Seperti halnya 
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jantung, hati juga dipengaruhi oleh tingginya kandungan 
protein dan NaCl pada pakan. Besarnya angka rata-rata berat 
hati ini mungkin disebabkan oleh kerja hati yang semakin 
berat pada proses detoksifikasi sehingga hati mengalami 
kebengkakan. Senyawa beracun akan mengalami proses 
detoksifikasi seluruhnya. Hal inilah yang dapat 
mengakibatkan kerusakan dan pembengkakan pada hati 
(Anonymous, 2007). Bobot hati akan dipengaruhi oleh ukuran 
tubuh, spesies dan jenis kelamin. Bobot hati juga dipengaruhi 
oleh bakteri patogen yang biasanya mengakibatkan 
pembengkakan hati (Sturkie, 1976). 

 
2.6.2 Gizzard  

Gizzard merupakan organ yang memiliki otot unik 
yang penting sekali dalam proses pencernaan mekanik pakan. 
Gizzard berfungsi memperkecil partikel pakan secara 
mekanik, jadi gizzard harus mempunyai lapisan otot yang 
tebal. Faktor yang mempengaruhi gizzard adalah ukuran 
ternak dan jenis pakan yang dikonsumsi. Pemberian grit 
dalam pakan dan bertambahnya kandungan serat kasar pada 
pakan dapat mempengaruhi gizzard (Moran, 1985). Gizzard 
memiliki fungsi untuk memecah dan mengiling partikel-
partikel berukuran besar menjadi lebih kecil untuk 
memudahkan pencernaan pada proses selanjutnya 
(Tambunan, 2007). Menurut Suparjo, Syarif danRaruarti 
(2003) bahwa gizzard merupakan tempat untuk mencerna 
makanan secara mekanis seperti halnya hati dan jantung, 
gizzard memberi respon pada serat kasar yang tinggi dalam 
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ransum. Adanya serat kasar yang tinggi dapat mempengaruhi 
kecernaan bahan makanan dan dapat memepengaruhi organ 
pencernaan dan organ dalam. 

Putnam (1991) yang menyatakan bahwa berat organ 
gizzard ayam pedaging pada umur 42 hari adalah sekitar 1,60 
– 2,30 % (g/100g BB). Ditambahkan oleh Brake et al., (1993) 
menyatakan bahwa gizzard ayam pedaging berkisar antara 1,5 
- 2,4 % dari bobot hidup. Ukuran dari ampela mudah berubah-
ubah bergantung pada jenis pakan yang bisa dimakan oleh 
unggas yang bersangkutan. Maya (2002) menyebutkan bahwa 
persentase gizzard dipengaruhi oleh umur, berat badan dan 
pakan. Pemberian pakan yang lebih banyak akan 
mengakibatkan beban gizzard lebih besar untuk mencerna 
makanan, akibatnya urat daging rempela akan lebih tebal 
sehingga memperbesar ukuran gizzard. Jika unggas bisa 
mendapatkan pakan yang kasar maka ukuran ampelanya bisa 
lebih besar, lebih kuat dan memiliki lapisan epitel lebih tebal 
(Ade, 2002). Akiba and Matsumoto (1998) menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan 
berat gizzard adalah serat kasar pakan, makin tinggi serat 
kasar dibutuhkan intensitas kerja yang lebih banyak bagi 
gizzard untuk mencerna. 

 
2.6.3 Jantung 

Murtidjo (1987) menyatakan bahwa rata-rata berat 
jantung ayam pedaging berkisar 0,6 % dari bobot badan. 
Menurut Putnam (1991) rata-rata berat jantung adalah sekitar 
0,6 - 1,30 % pada umur 42 hari. Faktor yang mempengaruhi 
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persentase jantung yaitu jenis, umur, besar serta aktifitas 
ternak tersebut. Semakin berat jantung maka aliran darah yang 
masuk maupun keluar semakin lancar, dan berdampak pada 
metabolisme yang ada di dalam tubuh ternak (Ressang, 1998). 

Frandson (1992) menyatakan bahwa jantung sangat 
rentan terhadap racun dan zat antinutrisi, pembesaran jantung 
dapat terjadi karena adanya akumulasi racun pada otot 
jantung. Menurut Maya (2002) menyatakan bahwa organ 
jantung sangat rentan terhadap racun dan zat anti nutrisi yang 
terdapat di dalam ransum, pada jantung yang terinfeksi oleh 
penyakit maupun racun akan terjadi pembesaran ukuran 
jantung. Sajidin (2000) menyatakan bahwa persentase jantung 
adalah sekitar 0,6 % dari bobot badan. 

 
2.6.4 Limpa 

Fungsi limpa adalah sebagai penyaring darah dan 
penyimpan zat besi untuk dimanfaatkan kembali dalam 
sintesis hemoglobin (Dellman dan Brown, 1989). 
Ditambahkan oleh Ressang (1998) selain menyimpan darah, 
limfa bersama hati dan sumsum tulang berperan dalam 
pembinasaan eritrosit-eritrosit tua, ikut serta dalam 
metabolisme nitrogen terutama dalam pembentukan asam urat 
dan membentuk sel-sel limfosit yang berhubungan dengan 
pembentukan antibodi. 

Putnam (1991) yang menyatakan bahwa persentase 
limpa ayam pedaging yang berumur 42 hari berkisar antara 
0,18 – 0,23 %. Ressang (1984) menyatakan bahwa aktivitas 
limpa dapat mengakibatkan limpa membesar ukurannya atau 
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bahkan mengecil karena limpa terserang penyakit atau benda 
asing. Adanya benda-benda asing di dalam limpa 
menyebabkan proses reaktif yang secara makroskopik terlihat 
sebagai bengkak limpa. Aktivitas limfa mengakibatkan limfa 
semakin membesar atau bahkan mengecil ukurannya karena 
limfa terserang penyakit atau gangguan benda asing. Salah 
satu fungsi limfa adalah membentuk zat limfosit yang 
berhubungan dengan pembentukan antibodi. Limfa 
mempunyai fungsi untuk menyaring darah, membuang 
partikel antigen yang sudah tua. Bagian limfa yang berfungsi 
sebagai kekebalan tubuh terdiri dari jaringan limfoid dan sel 
dendritik. (Suyanto, 2013). Menurut Bagus (2008) 
menyatakan bahwa limfa melakukan pembentukan sel 
limfosit untuk membentuk antibodi apabila zat makanan 
mengandung toksik, zat antinutrisi maupun penyakit. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2015 
sampai 28 Mei 2015 di peternakan Bapak Iwan Suharmadi, 
sumber sekar, Batu. Bahan pakan dan pakan dianalisis 
proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. 
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ternak 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam 
pedaging strain New Lohman MB 202 Platinum umur satu 
hari yang diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama 
Indonesia  yang berjumlah 75 ekor. Rata-rata bobot badan 
umur 21 hari yaitu 1059,9 ± 68,68 g/ekor dengan koefisien 
keragaman sebesar 6,48% (data dapat dilihat pada Lampiran 
3). Umur 1-21 hari pakan yang diberikan adalah pakan 
komersil, sedangkan pemberian pakan perlakuan diberikan 
pada umur 22-35 hari. 

 
3.2.2 Tepung Azolla pinnata Fermentasi 

Tanaman Azolla pinnata yang digunakan diperoleh dari 
Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Bagian 
tanaman Azolla (Azolla pinnata) yang digunakan dalam 
penelitian ini hanya bagian batang dan daun, bagian akar 
dibuang karena kandungan serat kasarnya mencapai 14,7% 



24 

(Cherryl, et al. 2014). Tanaman Azolla yang dipisahkan dari 
akarnya kemudian dilakukan fermentasi menggunakan kapang 
Aspergillus oryzae fungsi dari proses ini adalah untuk 
meningkatkan protein dan kecernaan tepung Azolla. 
Pembuatan tepung Azolla pinnata fermentasi dapat dilihat 
pada Lampiran 2. Starter yang digunakan untuk fermentasi 
Azolla adalah Aspergillus oryzae. Dosis starter yang 
digunakan mengacu pada penelitian Nurhayati, dkk (2006) 
yaitu 0,6% dicampur dengan molases (Saccharum 
officinarum) 0,4% dari total substrat 
  Aspergillus oryzae memerlukan beberapa mikro nutrien 
untuk dapat tumbuh dengan maksimal, mikro nutrien yang 
digunkan antara lain : NPK, ZA, urea dan KCL yang 
diperoleh dari toko pertanian. Dosis pemberian mikro nutrien 
5 g KCl, 25 ZA, 15 g urea, dan 5 g NPK dalam 1 kg substrat 
(Nurhayati, 2006). Inkubasi substrat dilakukan selama 72 jam 
(Mursyid, 2005).  
 
3.3.3 Pakan 

Pakan yang digunakan untuk percobaan ini disusun sesuai 
dengan kebutuhan  pakan ayam pedaging periode starter dan 
finisher. Pakan periode starter umur 1-21 hari yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pakan komersial produksi PT. 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Pakan ayam periode finisher 
umur 22 hari sampai panen adalah pakan basal menggunakan 
campuran konsentrat, jagung (Zea mays), bekatul (Oryza 
sativa) dan minyak serta pakan perlakuan ditambahkan tepung 
Azolla pinnata fermentasi (TAF). Kandungan zat makanan 
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bahan pakan penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. Kandungan 
zat makanan pakan dan susunan ransum pakan fase finisher 
dapat dilihat pada Tabel 6. 
Tabel 5. Kandungan zat makanan bahan pakan penelitian 

 
Keterangan :    

a) Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2014) 

b) Wahju 2004 
c) Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2015)  
d) National Research Council (1994) *ME menggunakan 

perhitungan 70% dari GE (Patrick and Schaible, 1990) 
 

Pakan perlakuan disusun dengan iso protein dan 
energi. Kandungan zat makanan pakan perlakuan dalam 
penelitian ini sudah sesuai dengan SNI (2006) yang 
menyatakan kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase finisher 
antara lain: energi metabolis (Kkal/kg) minimal 2900, protein 
kasar minimal 18 %, lemak kasar maksimal 8,0 %, serat kasar 
maksimal 6,0 %. Semakin tinggi level penggunaan tepung 
Azolla pinnata fermentasi dalam pakan akan meningkatkan 
kandungan serat dalam pakan. 
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Tabel 6. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan  
perlakuan (fase finisher) 

 
 
3.2.4 Peralatan dan Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
kandang litter yang bersekat sebanyak 25 petak dengan 
ukuran  panjang x lebar x tinggi tiap petak adalah 70 x 80 x 
70 cm. Setiap petak dilengkapi dengan alas sekam dan lampu 
60 watt yang berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. 
Setiap petak kandang ditempati tiga ekor ayam. 

Peralatan dan perlengkapan kandang yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Peralatan analisis proksimat untuk mengevaluasi 

kandungan zat makanan bahan pakan. 
b. Lampu untuk penghangat dan penerangan. 
c. Timbangan digital untuk menimbang organ dalam. 
d. Tempat pakan dan minum. 
e. Grinder dengan saringan ukuran 1mm untuk 

menghaluskan Azolla pinnata fermentasi. 
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3.3 Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah percobaan lapang dengan rancangan acak lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan dan masing masing perlakuan 
diulang  5 kali, sehingga terdapat  25 unit percobaan, setiap 1 
unit percobaan terdiri dari 3 ekor ayam pedaging. Total ayam 
pedaging yang digunakan sebanyak 75 ekor. 
 Perlakuan yang diberikan untuk percobaan ini adalah 
penggunaan tepung Azolla pinnata terfermentasi dalam pakan, 
dilakukan pada 4 level penggunaan. Perlakuan pakan yang 
diberikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
P0 = Pakan tanpa penggunaan tepung Azolla fermentasi    
          (TAF) sebagai kontrol 
P1 = Pakan dengan tepung Azolla fermentasi  2,5 %  
          dalam pakan 
P2 = Pakan dengan tepung Azolla fermentasi  5 % dalam  
          pakan 
P3 = Pakan dengan tepung Azolla fermentasi 7,5 % dalam  
          pakan 
P4 = Pakan dengan tepung Azolla fermentasi 10 % dalam  
          pakan 
 
3.4 Tata letak kandang penelitian 

Pengacakan kandang perlakuan dalam penelitian pada 
setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama 
untuk diberi perlakuan tertentu atau obyektif dalam 
penempatannya. 
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Bobot Hati (g) 

Bobot Hidup (100g) 

 
Gambar 3. Tata letak kandang penelitian 

 
3.5 Koleksi Data. 

Tahap ini dilakukan selama satu hari. Data yang 
diambil selama penelitian ini terdiri dari : Data bobot hati,  
gizzard, jantung dan  limpa. 

 
3.6 Variabel Pengamatan 
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
Bobot organ dalam yang terdiri dari : Bobot hati, gizzard, 
jantung dan limpa. 
3.6.1 Bobot Hati 
 Bobot hati diperoleh dari bobot hati dibagi bobot 
hidup dikali 100g. 
 
 Bobot hati (g/100g BB)  =   
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Bobot Gizzard (g) 

Bobot Hidup (100g) 

Bobot Jantung (g) 

Bobot Hidup (100g) 

Bobot Limpa (g) 

Bobot Hidup (100g) 

3.6.2 Bobot Gizzard 
Bobot gizzard diperoleh dari bobot gizzard dibagi bobot 

hidup dikali 100g 
 
 Bobot gizzard (g/100g BB)  =  
 
 
3.6.3 Bobot Jantung 

Bobot jantung diperoleh dari bobot jantung dibagi bobot 
hidup dikali 100g 
 
 Bobot jantung (g/100g BB)  =  
 
 
3.6.4 Bobot Limpa 

Bobot limpa diperoleh dari bobot limpa dibagi bobot 
hidup dikali 100g 
 
 Bobot jantung (g/100g BB)  =  
 
 
3.7 Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil penelitian diolah dengan 
menggunakan analisis varian (ANOVA). Data penelitian 
dianalisis dengan menggunakan analisis rancangan acak 
lengkap (RAL). Apabila hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan sangat nyata (P<0,01) atau berbeda nyata (P<0,05) 
terhadap perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
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Berganda Duncan’s Yitnosumarto (1993) model matematika 
rancangan acak lengkap (RAL) sebagai berikut : 

 
Yij = µ+α+∑ij 
 Dimana : 
 Yij : Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan 
ulangan-j 
 µ : Nilai rata-rata (mean) harapan 
 α : Pengaruh perlakuan ke-i 
 ∑ij : Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan-j 
 i : 1,2,3,4,5 
 j : 1,2,3,4,5 

 
3.8 Batasan Istilah 

1. Azolla 
pinnata 

: Tanaman paku yang tumbuh mengapung 
diatas air. Bagian tanaman yang 
digunakan  adalah batang dan daun. 

2. Organ 
Dalam  

: Organ dalam ayam pedaging yang 
meliputi hati, gizzard, jantung dan limpa 
yang diamati dan diukur yang sudah 
dikeluarkan sebelumnya. 

3. Bobot 
Organ 
Dalam  

: Bobot organ dalam diperoleh dengan 
cara menimbah organ dalam yang 
dikeluarkan pada saat perhitungan karkas 
meliputi hati, gizzard, jantung dan limpa. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Organ Dalam 
 Hasil penelitian mengenai pengaruh perlakuan terhadap 
nilai rata-rata bobot organ dalam ayam pedaging meliputi 
gizzard, jantung, hati dan limpa ditunjukkan pada Tabel 7.  

Tabel 7. Rata-rata Bobot Organ Dalam (g/100g BB)  

 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
 
4.2 Bobot Gizzard 

Pengaruh penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan terhadap berat gizzard dapat dilihat 
pada Tabel 7. diketahui berat gizzard diperoleh dari yang 
tetinggi sampai terendah adalah P4 (1,91±0,06), P3 
(1,89±0,18), P2 (1,68±0,11), P1 (1,66±0,08) dan P0 
(1,62±0,10) g/100g BB. Data berat gizzard semua perlakuan 
dapat dilihat pada Lampiran 4. Berat gizzard diperoleh dengan 
cara menimbang organ gizzard yang telah dibersihkan bagian 
dalamnya dari sisa-sisa bolus pakan, angka yang diperoleh 
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dari berat gizzard kemudian dibagi bobot hidup dan dikalikan 
100g. 

Hasil analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 5. 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan memberikan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap berat gizzard. Berarti semakin 
meningkatnya level penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan, maka berat gizzard juga semakin 
meningkat sangat nyata dibandingkan dengan pakan kontrol. 
Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya bahwa kandungan 
serat kasar semua perlakuan berkisar antara 3,2-3,8 %. Serat 
kasar tertinggi terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar 3,8% 
yang diperoleh berat gizzard sebesar 1,91±0,06 g/100g BB. 
Semakin banyak mengkonsumsi bahan pakan berserat tinggi 
ayam pedaging akan meningkatkan aktifitas gizzard untuk 
mencerna pakan yang mengakibatkan otot pada gizzard akan 
berkembang dan mengakibatkan bobot gizzard meningkat. 
Retnani, Suprapti, Firmansyah, Herawati dan Mutia (2009), 
serat kasar yang tinggi di dalam pakan menyebabkan kerja 
gizzard akan semakin meningkat untuk mengecilkan ukuran 
partikel pakan sehingga ukuran gizzard juga akan semakin 
besar. Menurut Hetland, Svihus and Choctt (2005), unggas 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan 
metabolisme penyerapan serat kasar dengan semakin 
membesarnya ukuran organ dalam seperti gizzard. Amaefule, 
et al., (2006) menyatakan bahwa penambahan serat kasar 
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pada pakan akan meningkatkan berat gizzard dan saluran 
pencernaan lainnya. 

Berat gizzard pada penelitian ini berkisar antara 1,62-
1,91 g/100g BB. Hal ini sesuai dengan pendapat Putnam 
(1991) yang menyatakan bahwa berat organ gizzard ayam 
pedaging pada umur 42 hari adalah sekitar 1,60-2,30 g/100g 
BB. Amerah and Ravindran (2008) menyatakan bahwa 
ukuran gizzard akan bertambah sesuai dengan perlakuan 
pakan yang diberikan, namun peningkatan ukuran gizzard 
tidak berpengaruh pada efisiensi pakan. Hetland, et al. (2005), 
aktivitas gizzard distimulasi oleh struktur serat kasar yang 
terkandung dalam pakan. Pakan dengan kandungan serat 
kasar yang tinggi akan mengalami proses yang lebih lama 
dalam gizzard. 
 
4.3  Bobot Hati 

Berdasarkan Tabel 7. diketahui berat hati selama 
penelitian dari yang tertinggi sampai yang terendah berturut-
turut adalah P0 (2,42±0,18), P1 (2,18±0,45), P2 (2,17±0,29), P4 
(2,05±0,12) dan P3 (1,99±0,17) g/100g BB. Data berat hati 
semua perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 8. Berat hati 
diperoleh dengan cara menimbang organ hati, angka yang 
diperoleh kemudian dibagi dengan berat hidup dan dikalikan 
100g.  

Hasil analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 9. 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan memberikan perbedaan yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap berat hati. Proses pembedahan bagian 
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abdominal ayam kemudian dikeluarkan organ dalamnya dapat 
diamati kondisi dan warna hati, rata-rata kondisi hati dalam 
keadaan normal, permukaannya halus dan tidak ditemukan 
kerusakan pada hati. Rata-rata warna hati yang diamati dari P0 
sampai P4 warnanya sama yaitu coklat kemerahan. Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan tidak berpengaruh negatif terhadap 
metabolisme tubuh ayam pedaging terutama berat dan kondisi 
hati. Hal ini sesuai pendapat McLelland (1990), hati yang 
normal berwarna coklat kemerahan apabila terjadi keracunan 
warna hati berubah kuning. Kelainan fisik pada hati ditandai 
dengan berubahnya warna hati, pembengkakan dan 
pengecilan pada salah satu bagian serta tidak ada kantung 
empedu.  

Rata-rata berat hati dari penelitian diketahui berkisar 
antara 1,99-2,42 g/100g BB. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini masih sesuai dengan yang dilaporkan oleh 
Putnam (1991) bobot hati  ayam pedaging  berkisar antara 
1,70-2,80 g/100g BB. Bobot hati sangat dipengaruhi oleh 
umur tetapi tidak tergantung dengan jenis kelamin. Whittow 
(2002) menyatakan bahwa besar dan berat hati dipengaruhi 
oleh beberapa faktor seperti jenis hewan, besar tubuh, genetik 
serta pakan yang diberikan. Natsir (2008) menyatakan bahwa 
berat hati juga dipengaruhi oleh kandungan serat kasar yang 
terkandung dalam pakan dan jumlah zat makanan yang 
diserap. 
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Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya bahwa 
setiap pakan perlakuan mengandung lemak kasar berkisar 
antara 5,8-6,9. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahju (2004) 
kebutuhan lemak kasar ayam pedaging sekitar 5-8%. 
Tingginya kandungan lemak dalam pakan mengakibatkan 
kerja hati dua kali lipat dari normalnya untuk menghasilkan 
empedu yang lebih banyak sehingga berat hati lebih tinggi 
dari normal. 

  
4.4 Bobot Jantung 

Pengaruh penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan dengan level 2,5%, 5%, ,7,5% dan 
10% terhadap berat jantung dapat dilihat pada Tabel 7. Berat 
jantung diperoleh dengan cara menimbang organ jantung yang 
dibagi dengan bobot hidup dan dikali 100g. Penelitian ini 
diperoleh hasil berat jantung dari tertinggi sampai terendah 
pada perlakuan P3 (0,64±0,05), P2 (0,58±0,08), P4 
(0,58±0,05), P1 (0,57±0,06) dan P0 (0,53±0,05) g/100g BB. 
Data berat jantung semua perlakuan dapat dilihat pada 
Lampiran 6.  

Hasil analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 7. 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan memberikan perbedaan yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap berat jantung. Berarti dintara 
perlakuan dan kontrol tidak terdapatnya perbedaan. Hal ini 
bisa dikatakan bahwa perlakuan dalam pakan berpengaruh 
positif atau aman pada proses metabolisme ayam pedaging 
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yang ditandai dengan berat jantung yang tidak berbeda nyata 
setelah penggunaan tepung Azolla pinnata fermentasi dengan 
level yang berbeda dalam pakan. Hasil analisis Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya bahwa setiap pakan perlakuan mengandung protein 
kasar 20,06%, serat kasar 3,02%, lemak kasar 5,8%. Sesuai 
dengan pendapat Pamungkas, Sutarno dan Edwi (2012) 
bahwa pakan yang mengandung protein kasar, serat kasar, 
energi serta mineral yang nilainya sama tidak berpengaruh 
pada jantung karena pembesaran jantung disebabkan adanya 
penambahan jaringan otot jantung dan penebalan pada 
dinding jantung.  

Berat jantung dari hasil penelitian ini berkisar antara 
0,53-0,64 g/100g BB. Hasil berat jantung yang diberi tepung 
Azolla pinnata fermentasi dalam pakan masih dalam kisaran 
normal yang dikemukakan oleh Widianingsih (2008), rata-rata 
berat jantung ayam pedaging umur 35 hari berkisar antara 
0,57-0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung 
Azolla pinnata fermentasi dalam pakan membuat kondisi 
jantung bekerja secara normal dan tidak ada kelainan fisik 
seperti pembengkakan pada jantung. Kusmayadi (2004) 
menyatakan bahwa berat jantung relatif terhadap berat potong 
dipengaruhi oleh faktor genotif, pola pemberian pakan dan 
akan semakin menurun dengan bertambahnya umur. Menurut 
Maya (2002), jantung sangat rentan terhadap racun dan zat 
antinutirisi yang terdapat dalam pakan, jantung yang 
terinfeksi oleh penyakit maupun racun akan terjadi 
pembesaran berat jantung. 
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4.5 Bobot Limpa 
 Berdasarkan Tabel 7. diketahui berat limpa selama 
penelitian dari yang tertinggi sampai yang terendah berturut-
turut adalah P2 (0,12±0,02), P3 (0,11±0,04), P0 (0,11±0,01), P4 

(0,10±0,02) dan P1 (0,10±0,03)  g/100g BB. Data berat hati 
semua perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 10. Berat limpa 
diperoleh dengan cara menimbang organ limpa, angka yang 
diperoleh kemudian dibagi dengan berat hidup dan dikalikan 
100g.  

Hasil analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 11. 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung Azolla pinnata 
fermentasi dalam pakan memberikan perbedaan yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap berat limpa. Bobot limpa tidak nyata 
dipengaruhi oleh perlakuan ransum yang berarti bahwa fungsi 
limpa sebagai tempat penyimpan sel-sel darah merah dan 
darah putih dalam sirkulasi yang normal (Nesheim , Richard 
and  Leeslie, 1979). Menurut Ganong (1979), bobot limpa 
bervariasi sejalan dengan meningkatnya bobot tubuh dan 
volume darah. Rata-rata berat limpa dari penelitian diketahui 
berkisar antara 0,10-0,12 g/100g BB. 

Hal ini tidak banyak berbeda dibandingkan  dengan 
hasil penelitian Herawati (1985), yang melaporkan bahwa 
bobot  limpa adalah 0,11 – 0,16 g/100g BB. Sementara  
penelitian Mulyadi (2001) menunjukkan bahwa bobot limpa 
ayam pedaging berkisar antara 0,10 – 0,18 g/100g BB. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.Kesimpulan 

Penambahan tepung Azolla pinnata fermentasi 
sebanyak 10% dalam ransum pakan memberikan 
pengaruh pertambahan bobot gizzard dan tidak 
memberikan pengaruh terhadap bobot hati, jantung dan 
limpa. 

 
5.2.  Saran 

Penggunaan tepung Azolla pinnata fermentasi ke 
dalam pakan dapat digunakan sebagai alternatif bahan 
pakan ternak ayam, sebaiknya pemberian tidak lebih dari 
10 % dalam ransum pakan ayam pedaging fase finisher.  
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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Suhu (0C) dan kelembaban (%) kandang 
selama pelaksanaan penelitian. 
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Lampiran 2. Alur pembuatan tepung Azolla pinnata 
fermentasi  
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Lampiran  3. Data penimbangan ayam  umur 21 hari 
untuk penentuan rancangan penelitian. 
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Sd = �349102
74

 

= 68,685 

KK = 68,685
1059,907

 x 100 % = 6,480 % 

 

Ayam pedaging pada penelitian ini seragam (homogen) 
karena koefisien keragaman kurang dari 10%. 
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Lampiran 4.  Data bobot hidup dan bobot gizzard (g/100g) 
ayam pedaging. 
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Lampiran 5. Analisis ragam bobot gizzard (g/100g) ayam 
pedaging. 

 

 
 

a. Faktor Koreksi (FK) 
FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 
  = (43,79)2 = 76,7026 
         25 

b. Jumlah Kuadrat Total  
JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 
  = (1,732+1,492 +........ + 1,812) – 
76,7026 
  = 77,3657 – 76,7026 
  = 0,6631 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 
   Ulangan 
  = 8,082+8,312 +........ + 9,53 2 – 76,7026 
            5 
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  = 77,0725 – 76,7026 
  = 0,3699 

d. Jumlah Kuadrat Galat  
JK galat =  JK total- JK perlakuan 
  = 0,6631 – 0,3699 
  = 0,2932 

e. db Perlakuan  =  t-1  
= 5 – 1 
= 4 

f. db Galat  = t (r-1) 
= 5 (5-1) 
= 20 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 
KT perlakuan = JK perlakuan 
     db perlakuan 
  = 0,3699 
        4 
  = 0,0925 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 
KT galat = JK galat 
     db galat 
  = 0,2932 
        20 
  = 0,0147 
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i. F hitung 
F hitung  = KT Perlakuan 
        KT Galat 
  = 0,0925 
     0,0147 
  = 6,30705 

TABEL ANOVA 

 

Keterangan : **Fhitung > F tabel 0,01 menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap bobot gizzard maka dilanjutkan ke uji jarak 
berganda duncan. 

Uji Duncan : 

SE= 
√𝑲𝑻.𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕

𝒓
 

      = 
√0,0147

5
 

     = 0,044721 
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Tabel Uji Duncan 1% 

 

Rataan Perlakuan 

 
Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan 
pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

  



62 

Lampiran 6. Data bobot hidup dan bobot jantung (g/100g) 
ayam pedaging. 
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Lampiran 7. Analisis ragam bobot jantung (g/100g) ayam 
pedaging. 

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 
  = (14,49)2 = 8,3984 
         25 

b. Jumlah Kuadrat Total  
JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 
  = (0,552+0,552 +........ + 0,492) – 8,3984 
  = 8,5223 – 8,3984 
  = 0,1239 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 
   Ulangan 
  = 2,632+2,862 +........ + 2,91 2 – 8,3984 
            5 
  = 8,4313 – 8,3984 
  = 0,0329 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  
JK galat =  JK total- JK perlakuan 
  = 0,1239 – 0,0329 
  = 0,091 

e. db Perlakuan  =  t-1  
= 5 – 1 
= 4 

f. db Galat  = t (r-1) 
= 5 (5-1) 
= 20 
 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 
KT perlakuan = JK perlakuan 
     db perlakuan 
  = 0,0329 
        4 
  = 0,0082 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 
KT galat = JK galat 
     db galat 
  = 0,091 
        20 
  = 0,0045 
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i. F hitung 
F hitung  = KT Perlakuan 
        KT Galat 
  = 0,0082 
     0,0045 
  = 1,81 

TABEL ANOVA 

 
Keterangan : F hitung < F tabel 0,05 maka perlakuan menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap bobot jantung  
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Lampiran 8. Data bobot hidup dan bobot hati (g/100g) 
ayam pedaging. 
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Lampiran 9. Analisis ragam bobot hati (g/100g) ayam 
pedaging. 

 

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 
  = (54,08)2 = 116,9859 

         25 
b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 
  = (2,122+2,522 +........ + 2,062) – 116,9858 
  = 118,8818 – 116,9858 
  = 1,8959 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 
   Ulangan 
  = 12,112+10,922 +........ + 10,25 2 – 116,9858 
            5 
  = 117,5336 – 116,9858 
  = 0,5478 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  
JK galat =  JK total- JK perlakuan 
  = 1,8959 – 0,5478 
  = 1,3481 

e. db Perlakuan  =  t-1  
                   = 5 – 1 

= 4 
f. db Galat   = t (r-1) 

= 5 (5-1) 
= 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 
KT perlakuan = JK perlakuan 
     db perlakuan 
  = 0,5478 
        4 
  = 0,1369 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 
KT galat = JK galat 
     db galat 
  = 1,3481 
        20 
  = 0,0674 
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i. F hitung 
F hitung  = KT Perlakuan 
        KT Galat 
  = 0,1369 
     0,0674 
  = 2,03 

TABEL ANOVA 

Keterangan : F hitung < F tabel 0,05 maka perlakuan menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap bobot hati 
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Lampiran 10. Data bobot hidup dan bobot limpa (g/100g) 
ayam pedaging. 
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Lampiran 11. Analisis ragam bobot limpa (g/100g) ayam 
pedaging. 

 

 
a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ij Yij )2 

           t x r 
  = (2,67)2 = 0,2852 
         25 

b. Jumlah Kuadrat Total  
JK total = ( ∑ij Y2ij ) – FK 
  = (0,092+0,122 +........ + 0,112) – 0,2852 
  = 0,3033 – 0,2852 
  = 0,0181 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 
JK Perlakuan = ∑ Yi2 + ...... + Yj2- FK 
   Ulangan 
  = 0,532+0,492 +........ + 0,51 2 – 0,2852 
            5 
  = 0,2863 – 0,2852 
  = 0,0012 
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d. Jumlah Kuadrat Galat  
JK galat =  JK total- JK perlakuan 
  = 0,0181 – 0,0011 
  = 0,017 

e. db Perlakuan  =  t-1  
= 5 – 1 
= 4 

f. db Galat  = t (r-1) 
= 5 (5-1) 
= 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 
KT perlakuan = JK perlakuan 
     db perlakuan 
  = 0,0012 
        4 
  = 0,0003 
 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 
KT galat = JK galat 
     db galat 
  = 0,017 
        20 
  = 0,0008 
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i. F hitung 
F hitung  = KT Perlakuan 
        KT Galat 
  = 0,0003 
     0,0008 
  = 0,35 

TABEL ANOVA 

 
Keterangan : F hitung < F tabel 0,05 maka perlakuan menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap bobot limpa 
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Lampiran 12. Dokumentasi kegiatan selama penelitian  

 

 


