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RINGKASAN 

 

Ketersediaan bekatul mengikuti ketersediaan padi karena limbah 

dari pemisahan padi menghasilkan bekatul. Permasalahan yang terjadi 

yaitu penanaman padi dilakukan pada musim penghujan sehingga 

ketersediaan bekatul pada musim kemarau lebih sedikit. Hasilnya 

adalah ketersediaan pakan (bekatul) menjadi tidak kontinyu dan 

menyebabkan fluktuasi harga pakan dipasaran. Azolla pinnata 

berpotensi untuk dijadikan pakan unggas karena kandungan protein 

kasar yang tinggi. Namun kekurangan Azolla pinnata adalah 

kandungan serat kasarnya yang juga tinggi. Oleh karena itu, untuk 

memberdayagunakan Azolla pinnata perlu diberikan perlakuan, salah 

satunya adalah dengan fermentasi dengan menggunakan Aspergillus 

oryzae. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pangaruh substitusi 

tepung Azolla pinnata terfermentasi sebagai pengganti bekatul dalam 

pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging dan persentase lemak 

abdominal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai bahan pakan 

alternatif yang mampu menggantikan ketergantungan pada bekatul. 

Materi penelitian adalah ayam pedaging strain Lohman yang 

berjumlah 100 ekor yang tidak dibedakan jenis kelaminnya (unsex) dan 

pemeliharaan dilakukan selama 35 hari. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah percobaan lapang dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga terdapat 25 unit 

percobaan dan setiap unit percobaan terdiri dari 4 ekor. Pakan yang 

digunakan dibedakan menjadi 2, pada periode starter menggunakan 
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pakan komersil dan pada periode finisher menggunakan pakan 

campuran jagung, konsentrat, dan bekatul. Adapun perlakuan yang 

digunakan pada saat penelitian yaitu: P0 pakan tanpa menggunakan 

tepung Azolla pinnata fermentasi, P1 substitusi bekatul 2,5% dengan 

tepung Azolla pinnata fermentasi, P2 substitusi bekatul 5% dengan 

tepung Azolla pinnata fermentasi, P3 substitusi bekatul 7,5% dengan 

tepung Azolla pinnata fermentasi, dan P4 substitusi bekatul 10% 

dengan tepung Azolla pinnata fermentasi. Variabel yang diukur adalah 

persentase karkas, persentase potongan karkas paha, persentase 

potongan karkas sayap, persentase potongan karkas dada, dan 

persentase lemak abdominal. Data dianalisis dengan ragam (ANOVA), 

apabila terdapat perbedaan antar perlakuan diuji dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, penggunaan tepung Azolla 

pinnata terfermentasi sebagai bahan substitusi bekatul dalam pakan 

ayam pedaging memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap persentase bobot karkas, persentase potongan karkas, dan 

persentase lemak abdominal. Hasil terbaik untuk variabel persentase 

bobot karkas adalah P1 (69,75 ± 3,11). Sedangkan hasil terbaik untuk 

variabel persentase potongan karkas dada, potongan karkas paha, 

potongan karkas sayap, dan lemak abdominal adalah P3 dengan nilai 

masing-masing  yaitu (35,08 ± 1,62), (14,99 ± 0,98), (5,68 ± 0,47), dan 

(1,73 ± 0,38). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

penggunaan tepung Azolla pinnata terfermentasi sebagai bahan 

substitusi bekatul dalam pakan ayam pedaging tidak dapat 

meningkatkan nilai persentase bobot karkas, persentase potongan 

karkas, dan persentase lemak abdominal. Pemberian substitusi tepung 

Azolla pinnata terfermentasi sebanyak 7,5% memberikan hasil terbaik 

pada variabel persentase potongan karkas dan persentase lemak 

abdominal. 


