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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bekatul merupakan hasil samping dari proses 

penggilingan padi, yang berasal dari lapisan terluar beras 

yaitu bagian antara butir beras dan kulit padi berwarna 

coklat. Bekatul belum banyak digunakan sebagai bahan 

baku makanan, hanya sebatas sebagai bahan pakan ternak 

sumber energi, dari kandungan gizinya bekatul dapat 

dijadikan bahan baku industri makanan dan industri 

farmasi. Bekatul memiliki manfaat yakni menurunkan 

kadar kolestrol darah karena kandungan g-oryzanol yang 

terkandung didalamnya, bekatul juga mengandung asam 

ferulat yang berperan melawan kerusakan oksidasi. 

Bekatul memiliki karakteristik cita rasa lembut dan agak 

manis, namun terkadang cita rasa bekatul digambarkan 

bau tengik dan asam. Hal ini karena bekatul mudah 

mengalami kerusakan. Penurunan kualitas bekatul 

ditandai dengan bau tengik dan struktur menggumpal, ini 

disebabkan aktivitas lipase yang menghidrolisi lemak 

bekatul menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Bekatul 

mudah didapatkan namun, mudah mengalami kerusakan 

serta terdapat banyak variasi kualitas dan harga akibat 

pemalsuan. Harga merupakan pertimbangan utama bagi 

peternak dalam penyusunan pakan ternak. Semakin 

murah suatu bahan pakan, maka semakin menarik bagi 

peternak. 
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Ketersediaan limbah pertanian seperti kayambang 

yang melimpah dan pertumbuhannya cepat serta untuk 

mengurangi ketergantungan bekatul, penggunaan 

kayambang menjadi bahan alternatif. Kayambang 

merupakan tumbuhan paku air yang perkembangannya 

sangat mudah dan petani menganggap sebagai gulma, 

umumnya di Indonesia tanaman ini disebut kayambang 

atau kiambang. Kayambang akan mengapung di atas 

permukaan air dan ketika air surut akan menempel pada 

tanah yang lembab. Berat kayambang dapat mencapai 

45,6-109,5 ton/hektar dalam bentuk segar. Penelitian 

mengenai pemanfaatan kayambang sebagai pengganti 

pupuk urea sudah banyak karena kayambang dapat 

mengikat nitrogen. Penyebaran kayambang di Indonesia 

terutama di Pulau Jawa banyak dan di sawah tumbuh 

bersama tanaman lainnya (Evi, 2007). Kayambang belum 

banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kayambang 

memiliki potensi untuk dijadikan pakan unggas karena 

ketersediaannya yang banyak, pertumbuhannya cepat dan 

tidak mengandung zat antinutrisi serta dari segi nutrisi 

memiliki protein kasar 15,9%, lemak kasar 2,1%, Ca 

1,27% dan P 0,79%, tetapi kandungan serat kasarnya 

tinggi yaitu sebesar 16,8% (Rosani, 2002). Kandungan 

energi metabolisme kayambang adalah 2200 Kkal/kg 

(Setiowati, 2001), serta mengandung β-karoten  sebesar  

111,24  mg/kg BK dan kandungan vitamin C sebesar 

3,20 mg/30 g (Gena, Mahfudz dan Sumarsono, 2015) 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 

untuk meniliti tentang pengaruh subtitusi bekatul dengan 

tepung kayambang dalam pakan, terhadap persentase 

karkas, lemak abdominal dan organ dalam ayam 

pedaging. Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data 

dan fakta mengenai pengaruh dan level optimal subtitusi 

bekatul dengan tepung kayambang.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh dan level optimal subtitusi bekatul 

dengan tepung kayambang (Salvinia molesta) dalam 

pakan terhadap persentase karkas, lemak abdominal dan 

organ dalam ayam pedaging. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dan level optimal subtitusi bekatul dengan tepung 

kayambang (Salvinia molesta) dalam pakan terhadap 

persentase karkas, lemak abdominal dan organ dalam 

ayam pedaging. 

1.4    Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, 

sebagai bahan pakan alternatif yang mampu 

menggantikan ketergantungan pada bekatul. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam 

usaha peternakan ayam pedaging. Biaya pakan memiliki 

menyumbang 60-70% dari seluruh biaya produksi dalam 

usaha peternakan. Pakan yang berkualitas akan 

menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan. Saat 

ini, dalam pengembangan usaha peternakan ayam 

pedaging banyak kendala dalam penyediaan bahan pakan 

yang ketersediaannya selalu kontinyu, harga yang mahal 

dan kadar zat makanan dalam bahan baku pakan masih 

rendah kualitasnya. Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi biaya pakan yaitu dengan 

mencampur pakan komersil dengan jagung untuk fase 

starter dan pada fase finisher ditambah dengan bekatul. 

Bekatul umumnya mudah didapat, namun terdapat variasi 

kualitas yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan bahan 

pakan alternatif pengganti bekatul. 

Kayambang merupakan tumbuhan paku air yang 

hidup di permukaan air, banyak terdapat di sawah, sungai 

dengan aliran yang lambat, saluran irigasi dan danau. 

Perairan dapat ditutupi hingga ketebalan 1 m karena 

pertumbuhannya yang cepat, namun tergantung pada 

lama dan tingkat pemadatan. Kayambang selama ini 

belum banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. 

Kayambang mempunyai potensi untuk dijadikan pakan 

ternak unggas bila dilihat dari kandungan nutrisinya 

(NRC, 1994). Keistimewaan kayambang di antaranya 

adalah banyak tersedia, pertumbuhannya cepat dan tidak 
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mengandung zat antinutrisi, namun memiliki kelemahan 

karena kandungan serat kasar tinggi (Setiowati, 2001).  

Kandungan nutrisi kayambang sebagai gulma air 

memiliki protein kasar 15,9%, lemak kasar 2,1%, Ca 

1,27% dan P 0,79%, tetapi kandungan serat kasarnya 

tinggi yaitu sebesar 16,8% (Rosani, 2002). Setiowati 

(2001) menambahkan bahwa kandungan energi 

metabolisme kayambang adalah 2200 Kkal/kg, serta 

Penggunaan Salvinia  molesta  yang  berpotensi sebagai 

bahan pakan lokal yang murah, mengandung β-karoten  

sebesar  111,24  mg/kg  BK dan kandungan vitamin C 

sebesar 3,20 mg/30 g (Gena, dkk., 2015). Analisis 

Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

pada tahun 2011, kayambang mengandung protein kasar 

sebesar 8,02% dan kayambang setelah fermentasi 

mengandung protein kasar sebesar 18,8%.  

Penelitian terdahulu Haloho dan Silalahi (1997) 

melaporkan bahwa penggunaan pakan gabungan 4% 

dedak halus + 8% tepung kayambang adalah terbaik 

untuk performa ayam pedaging. Evi (2007) menyatakan 

pemberian tepung kayambang 15% dalam pakan 

memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan, 

persentase lemak abdomen namun tidak memberikan 

pengaruh terhadap persentase karkas ayam pedaging. 

Zaman, Gatot dan Dyah (2013) dosis terbaik kayambang 

yang difermentasi dengan ragi tempe yang dapat dipakai 

sebagai suplemen pakan terhadap peningkatan biomassa 

ayam pedaging ditinjau dari peningkatan biomassa, 
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konsumsi pakan dan konversi pakan adalah 50%. 

Konsumsi pakan yang disubstitusi dengan kayambang 

yang telah difermentasi mengalami penurunan dengan 

adanya peningkatan dosis kayambang yang telah 

difermentasi. Destriana, Dwiloka dan Suprijatna (2012) 

menyatakan pengunaan  tepung  daun kayambang  

(Salvinia  molesta)  dalam pakan  menghasilkan  

penurunan kinerja  produksi  pada  ayam  pedaging. 

Angka konversi pakan pada ayam pedaging yang tinggi 

dipengaruhi  oleh penurunan  pertambahan  bobot  badan 

dengan  konsumsi  pakan  yang  sama. Tepung  daun  

kayambang  (Salvinia molesta)  dalam  pakan  tidak 

memberikan  pengaruh  persentase karkas  ayam  

pedaging.  Profil  perlemakan darah  yang  ditunjukkan  

pada  total kolesterol  darah  dan  trigliserida  darah yang  

meningkat  masih  dalam  batas normal  dengan  

pemberian  tepung  daun kayambang  dalam  pakan  

ayam pedaging. Penelitian terbaru Andhika ,Sukamto dan 

Dwiloka (2014), level pemberian sampai dengan 18% 

tepung daun kayambang (Salvinia molesta) dalam pakan 

mengakibatkan penurunan kualitas pakan sehingga 

pemanfataan protein juga menurun yang ditunjukkan 

dengan penurunan nilai konsumsi protein, asupan 

protein, massa protein daging dan rasio efisiensi protein.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pemanfaatan kayambang (Salvinia 

molesta) sebagai subtitusi bekatul dalam pakan terhadap 

persentase karkas, lemak abdominal dan organ dalam 
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ayam pedaging. Skema kerangka pikir disajikan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6.   Hipotesis 

 Penggunaan tepung kayambang (Salvinia molesta) 

sebagai subtitusi bekatul dapat meningkatkan persentase 

karkas, persentase organ dalam serta menurunkan lemak 

abdominal. 

Ayam pedaging 

Pakan 

Pakan komersial 

Pakan alternatif 

Pemanfaatan limbah 

pertanian 

Kayambang 

ME 2391,97 kkal/kg, PK 

16,72%, LK 1,52%, SK 

30,08%, Ca 1,72%, P 0,79%, 

ß-karoten 111,24 mg/kg BK  

Bahan pakan 

pengganti bekatul 

Persentase 

karkas 

Persentase lemak 

abdominal 

Persentase 

organ dalam 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Kayambang (Salvinia molesta) 

Kayambang adalah tanaman apung yang bebas 

hidup di air, mempunyai rimpang horizontal (terletak di 

bawah permukaan air) dan lebih menyukai daerah tropis 

dan subtropis. Kayambang berasal dari bahasa latin yaitu 

dari kata Azollaceae, yang merupakan tumbuhan paku air 

dan mempunyai 6 spesies.  Pertumbuhan optimal pada 

suhu 20-300C. Kayambang merupakan salah satu 

tanaman yang hidup di air dan para petani menggapnya 

sebagai gulma karena dapat menyebabkan pendangkalan 

sungai serta penguapan air dan unsur hara yang cukup 

besar (Bangun, 1986). Kayambang secara agronomis 

dapat tumbuh dengan sangat cepat, beratnya dapat 

mencapai 45,6-109,5 ton/hektar dalam bentuk segar 

(Donaldson dan Rafferty, 2003).  

Kayambang memiliki potensi sebagai bahan pakan 

di antaranya adalah banyak tersedia, pertumbuhannya 

cepat dan tidak mengandung zat antinutrisi, namun 

memiliki kelemahan karena kandungan serat kasar tinggi 

(Setiowati, 2001). Kandungan kayambang sebagai bahan 

pakanyaitu protein kasar 15,9%, lemak kasar 2,1%, Ca 

1,27% dan P 0,79%, tetapi kandungan serat kasarnya 

tinggi yaitu sebesar 16,8% (Rosani, 2002). Setiowati 

(2001) menyatakan kandungan energi metabolisme 

kayambang adalah 2200 Kkal/kg). Tanaman  paku  air  

yang  dianggap sebagai  gulma cenderung dibersihkan  
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dari  permukaan  air  oleh petani dan kemudian dibuang, 

sebagian diantaranya  digunakan  untuk  pupuk hijau  

bagi  tanaman  pertanian (Gena, dkk., 2014). 

Kayambang sangat mudah berkembang, penduduk 

Indonesia menyebutnya kayambang atau kiambang. 

Kayambang pada daerah persawahan akan mengambang 

diatas permukaan air dan bila air surut akan menempel 

pada tanah yang lembab. Pemanfaatan Kayambang 

sebagai pupuk pengganti urea telah banyak dilaporkan 

karena dapat mengikat nitrogen yang cukup besar. 

Spesies yang banyak terdapat di Indonesia terutama di 

pulau Jawa adalah kayambang, dan biasa tumbuh 

bersama – sama padi di sawah (Evi, 2007). Klasifikasi 

Salvinia molesta menurut USDA (2002) adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom  : Plantae 

 Sub kingdom  : Tracheobionta 

 Divisi   : Pteridophyta 

 Kelas   : Filicopsida 

 Ordo                       : Hidropteridales 

 Famili                 : Salviniaceae 

 Genus                 : Salvinia  

 Spesies                : Salvinia molesta 
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Gambar 2. Kayambang (Salvinia molesta) 

 

2.1.1. Habitat Kayambang 

Kayambang berasal dari Amerika Selatan dan 

merupakan tumbuhan air yang digambarkan 

sebagai salah satu gulma yang merugikan di dunia 

Donaldson dan Rafferty (2003). Menurut Bangun 

(1986), kayambang merupakan gulma tanaman 

padi, tetapi tidak menurunkan produksi padi, jadi 

tumbuhan ini termasuk gulma yang tidak 

merugikan tanaman lain. 

Kayambang merupakan tumbuhan air yang 

banyak terdapat di sawah, kolam, sungai, genangan 

air, danau payau dan saluran air.  Kayambang dapat 

menjadi sangat banyak dan menutupi permukaan 

air yang diam atau aliran yang lambat (Donaldson 

dan Rafferty, 2003). Haloho dan Silalahi (1997) 

mengemukakan bahwa kayambang merupakan 

tumbuhan air yang hidup terapung bebas di atas 
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permukaan air, yang pertumbuhan dan 

perkembangan sangat cepat sehingga menutupi 

permukaan air. Kayambang dapat dijumpai mulai 

dari dataran rendah sampai ketinggian 1800 m 

diatas permukaan laut, di Indonesia banyak 

terdapat di Sumatra, Jawa dan Kalimantan 

(Bangun, 1986). Angin atau arus air dapat 

menyebabkan tanaman ini menumpuk di satu 

tempat sehingga mengurangi jumlah cahaya dan 

oksigen menembus permukaan air serta 

mengakibatkan perubahan ekosistem. 

2.1.2. Morfologi Kayambang 

Kayambang memiliki batang, daun dan akar. 

Batang bercabang tumbuh mendatar, berbuku-

buku, ditumbuhi bulu dan panjangnya dapat 

mencapai 30 cm. Buku-buku pada kayambang 

terdapat sepasang daun yang mengapung dan 

sebuah daun yang tenggelam. Daun yang 

mengapung berbentuk oval dengan panjang tidak 

lebih dari 3 cm, tangkai pendek ditutupi banyak 

bulu dan berwarna hijau (Donaldson dan Rafferty, 

2003). Daun yang tenggelam menggantung dengan 

panjang mencapai 8 cm, berbelah serta terbagi-bagi 

dan berbulu halus. Penampilannya mirip akar, akan 

tetapi sebenarnya daun yang berubah bentuk dan 

mempunyai fungsi sebagai akar (Donaldson dan 

Rafferty, 2003). 
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Kayambang memiliki dua tipe daun yang 

sangat berbeda.  Daun yang tumbuh di permukaan 

air berbentuk cuping agak melingkar, berklorofil 

sehingga berwarna hijau dan permukaannya 

ditutupi rambut berwarna putih agak transparan. 

Rambut-rambut ini mencegah daun menjadi basah 

dan juga membantu kayambang mengapung.  Daun 

tipe kedua tumbuh di dalam air berbentuk sangat 

mirip akar, tidak berklorofil dan berfungsi 

menangkap hara dari air seperti akar, umumnya 

dianggap sebagai akar kayambang (Donaldson dan 

Rafferty, 2003). Kayambang tidak menghasilkan 

bunga karena masuk golongan paku-pakuan, seperti 

tanaman paku air lainnya (misalnya semanggi air 

dan azolla), kayambang juga bersifat heterospor, 

memiliki dua tipe spora: makrospora yang akan 

tumbuh menjadi protalus betina dan mikrospora 

yang akan tumbuh menjadi  protalus  jantan 

(Sullivan dan Postle, 2012). 

2.1.3. Kandungan Zat Makanan Kayambang 

Kayambang ditinjau dari kandungan 

nutrisinya bisa dikatakan cukup bersaing dengan 

sumber pakan konvensional. Hal ini dapat dilihat 

dari kandungan protein pada tabel 1 dan nilai 

energi metabolis. Berikut ini merupakan kandungan 

zat makanan yang terkandung dalam kayambang 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil analisis kandungan zat makanan 

kayambang dari berbagai sumber. 

Zat makanan 
(%) 

Hasil analisis dari berbagai 
sumber 

a b c d 
Air  6,75 - 9,50 - 
BK 93,25 - 90,50 86.62 
PK 15,90 - 17,34 16,72 
SK 16,80 - 22,94 30,08 
LK 2,10 - 0,70 1,52 
NDF - 70,95 - - 
ADF - 59,60 - - 
Lignin - 37,21 - - 
Silika - 2,91 - - 
Selulosa - 8,11 - - 
Hemiselulosa - 11,35 - - 
Energi  
Bruto 
(Kkal/kg) 

 
- 

 
3529,00 

 
- 

 
3417,10 

Energi 
metabolisc 

- 2200,00 - 2391,97 

Keterangan : 
a. Hasil analisis Laboratorium biokimia dan enzimatik Balai 

Penelitian dan Bioteknologi Tanaman Pangan (2001). 
b. Hasil analisis Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, 

Fakultas Peternakan IPB (2001). 
c. Hasil analisis Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, 

Fakultas Peternakan IPB (1999). 
d. Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan UB (2014). 
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2.2.   Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan hasil rekayasa 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomi dan ciri 

khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, 

konversi pakan rendah, siap dipotong pada usia relatif 

muda dan menghasilkan kualitas daging berserat lunak 

(North dan Bell, 2002). Budidaya ayam pedaging telah 

dikembangkan sejak lama sehingga kemajuan 

penampilan ayam pedaging pada saat ini semakin baik 

(Fathullah, Iriyanti dan Ibnu, 2013). Pond dan Pond 

(2000) menyatakan bahwa ayam pedaging dijual antara 

umur 5-8 minggu dengan bobot hidup antara 1,5-2,5 

kg/ekor  dan pemeliharaan secara intensif. Ayam 

pedaging telah mengalami seleksi untuk dikondisikan 

tumbuh cepat dan efisien dalam pemakaian pakan. Masa 

pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua periode 

awal dengan umur 1 – 3 minggu dan periode akhir 

dengan umur lebih dari 3 minggu (NRC, 1994). 

Pertumbuhan ayam pedaging dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain genetik, pakan, kontrol penyakit, 

kandang dan manajemen produksi (Pond dan Pond, 

2000). Fathullah, dkk. (2013), ayam pedaging dapat 

tumbuh cepat dan bisa dipotong dalam waktu 35 hari atau 

lebih karena pedaging merupakan hasil seleksi bibit 

unggul. North dan Bell (2002) menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan ayam pedaging dipengaruhi oleh tipe ayam, 

strain ayam, jenis kelamin, konsumsi pakan, kondisi 

lingkungan, suhu dan penyakit. 
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Ayam pedaging memiliki karakteristik sifat yaitu 

ukuran tubuh besar, berlemak, gerak ayam yang lambat 

dan pertumbuhan badan yang cepat (Soeparno, 2005). 

Ayam pedaging saat ini sangat berkembang pesat dan 

besar peranannya dalam mewujutkan usaha peternakan di 

Indonesia serta kesadaran masyarakan akan pentingnya 

pemenuhan gizi, maka untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut harus diimbangi dengan konsumsi daging yang 

cukup dan berkualitas. Soeparno (2005), beternak ayam 

pedaging memiliki prospek yang bagus sebagai penghasil 

daging. Ayam pedaging memiliki keunggulan seperti 

pertumbuhan yang cepat, konversi pakan rendah dan siap 

untuk dipanen pada usia 5-6 minggu. 

Ayam pedaging sangat diminati oleh peternak 

karena pertumbuhannya yang cepat serta dapat dipanen 

dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ayam pedaging 

dilihat dari segi genetiknya sangat baik dikembangkan 

untuk diambil dagingnya. Ayam pedaging adalah istilah 

yang digunakan untuk menyebut strain ayam hasil 

budidaya teknologi yang memiliki karakteristik 

ekonomis, siap potong pada usia muda dan mampu 

menghasilkan daging dengan protein yang tinggi (Lesson 

dan Summers, 2001) 

2.3.   Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Pakan merupakan salah satu unsur penting dalam 

usaha perunggasan. Kandungan nutrisi dalam pakan 

harus terpenuhi dengan baik ketika masa pertumbuhan 

terutama kandungan protein. Protein merupakan salah 
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satu unsur penting bagi pertumbuhan ayam pedaging, 

apabila ayam pedaging kekurangan kandungan protein 

maka akan menghambat pertumbuhannya. Kebutuhan zat 

makanan untuk ayam tipe pedaging cukup beragam 

sesuai dengan tahap perkembangan ayam dan jenis ayam 

pedaging tersebut, apakah pedaging komersial, pullet 

breeder dan sebagainya. Kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging strain Lohmann dapat menggunakan pakan 

lengkap BR I pada umur 1 - 21 hari dan pakan lengkap 

BR II setelah umur 21 hari, atau dapat juga menggunakan 

konsentrat ayam pedaging dengan perbandingan 

konsentrat dan jagung 40 % : 60 % untuk umur 1-21 hari 

dan konsentrat 30 % : jagung 60 % : bekatul 10 % untuk 

umur 22 hari dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam pakan adalah kandungan energi, protein, 

keseimbangan asam amino, lemak, serat kasar, serta 

kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004). Standar 

kebutuhan zat makanan ayam pedaging disajikan pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. 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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Sumber energi berasal dari karbohidrat, lemak dan 

protein didalam pakan. Ayam pedaging dapat 

mencocokkan energi yang cukup untuk pertumbuhan 

maksimal dengan jarak kebutuhan ME 2800 - 3400 

Kkal/kg pakan. Energi dibutuhkan sebagai sumber 

kekuatan untuk hidup dan berproduksi. Ayam pedaging 

membutuhkan protein dan asam amino dengan 

kandungan yang cukup tinggi untuk pembentukan daging 

dan mempercepat pertumbuhannya. Selain itu protein 

juga sangat penting bagi pertumbuhan yaitu untuk 

membangun dan membentuk jaringan tubuh ternak, 

membentuk enzim-enzim untuk kebutuhan reproduksi, 

mencukupi energi dengan mengubah protein menjadi 

energi (Wahju, 2004). 

Rizal (2006) menyatakan bahwa serat kasar pada 

tanaman merupakan karbohidrat stuktural yang terdiri 

dari selulosa, lignin dan hemi-selulosa yang hanya dapat 

dipecah oleh enzim selulase, akan tetapi dalam alat 

pencernaan ayam tidak diproduksi enzim selulase ini, 

oleh karena itu pemberiannya dalam pakan unggas 

terbatas yaitu 3 – 6 % pada ayam pedaging. Serat kasar 

masih dibutuhkan dalam jumlah kecil pada unggas, yang 

berperan sebagai bulky, yaitu memperlancar pengeluaran 

feses. Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah 

kecil, akan tetapi jika kebutuhannya tidak terpenuhi akan 

sangat mempengaruhi pertumbuhan, produksi dan 

kesehatan ayam (Wahju, 2004). Gauthier (2002) 

menyatakan bahwa pH dan lama waktu transit pakan 
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dalam saluran pencernaan ayam pedaging dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Lama waktu transit pakan dalam bentuk tepung 

dan pH pada bagian saluran pencernaan ayam 

pedaging 

Bagian saluran 
pencernaan 

Lama waktu 
transit (menit) 

pH 

Tembolok 50 5,5 
Proventrikulus 90 2,5-3,5 
Gizzard 5-8 5,0-6,0 
Duodenum 20-30 6,5-7,0 
Jejenum 50-70 7,0-7,5 
Ileum 25 8,0 

Sumber : Gauthier (2002) 

2.4.   Karkas Ayam Pedaging 

Tujuan akhir pemeliharaan ayam pedaging yaitu, 

memproduksi produk daging dengan kualitas yang sesuai 

dengan selera konsumen, yaitu karkas yang baik. Karkas 

adalah bagian tubuh unggas setelah dipotong, 

dihilangkan bulunya, dikurangi kepala, kaki (ceker) dan 

isi perut (Rizal, 2006). Haroen (2003) menyatakan bahwa 

persentase karkas ayam pedaging berkisar antara  60-

70%.  Persentase  pemotongan  pada  ayam  pedaging,  

ayam  lokal  dan  kalkun meningkat selama pertumbuhan, 

peningkatan umur dan kenaikan bobot potong. Lesson 

dan Summers (2000) menyatakan bahwa persentase 

karkas ayam pedaging sangat bervariasi antara 65-75 % 

dari bobot badan. 
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Kualitas karkas dan daging ditentukan oleh faktor 

sebelum pemotongan antara lain genetik, spesies, bangsa, 

tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan serta proses 

pemotongan diantaranya metode pelayuan, stimulasi 

listrik, metode pemasakan, pH karkas, bahan tambahan, 

termasuk enzim pengempuk daging, hormon, antibiotik, 

metode penyimpanan dan preservasi, serta macam otot 

daging, sedangkan kualitas karkas dinilai berdasarkan 

konformasi, perdagingan, perlemakan di bawah kulit, 

tingkat kebersihan dari bulu halus, derajat kemerahan dan 

perobekan kulit serta bebas dari tulang patah (Soeparno, 

2005).  

Semakin berat ayam yang dipotong, persentase 

karkasnya semakin tinggi. Perbedaan persentase karkas 

pada ayam jantan maupun betina tergantung pada tingkat 

umur masing-masing ayam tersebut. Bobot hidup ayam 

pedaging pada jantan betina yang sama, persentase 

karkasnya lebih besar pada ayam jantan dibandingkan 

dengan persentase karkas pada betina.  

Daging ayam lebih digemari masyarakat daripada 

daging yang lainnya, karena daging ayam mudah 

dimasak serta masa pertumbuhan dan pemeliharaannya 

pendek. Daging unggas tersusun atas komponen-

komponen bahan pangan seperti protein, lemak dan 

karbohidrat. Kadar masing-masing tersebut besarnya 

berbeda tergantung dari jenis atau ras dan jenis kelamin 

unggas tersebut (Lesson dan Summers, 2000). Menurut 

Rizal (2006), bertambahnya umur ayam akan 
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mengakibatkan pula meningkatnya kadar protein pada 

semua jaringan otot, berbeda dengan jaringan kulit yang 

semakin menurun. Kadar lemak juga akan meningkat 

dengan bertambahnya umur, sebaliknya kadar air dalam 

jaringan otot dan kulit akan menurun dengan 

bertambahnya umur ternak. 

2.5.   Lemak abdominal ayam pedaging 

Lemak abdominal didapatkan dari lemak yang 

terdapat pada sekeliling gizzard dan lapisan yang 

menempel antara otot abdominal dan usus (Soeparno, 

2005). Lesson dan Summers (2000) menyatakan bahwa 

dalam keadaan normal bobot lemak abdominal berkisar 

antara 1,6 - 3,5 % dari bobot hidup. North dan Bell 

(2002) menyatakan bahwa persentase lemak abdomen 

ayam berkisar antara 2,64 - 3,3% dari bobot hidup. 

Menurut Lesson dan Summers (2001), kandungan lemak 

abdominal  yang terdapat pada ayam pedaging dikatakan 

berlebihan apabila lemak tersebut mencapai 3 - 5 %. 

North dan Bell (2002) menyatakan bahwa lemak 

abdominal adalah salah satu bentuk jaringan yang 

digunakan untuk menyimpan energi dalam tubuh, yang 

disimpan dibawah kulit dan sekitar dalam perut. 

Deposisi lemak ayam pedaging umumnya dalam 

bentuk lemak rongga tubuh dan lemak bawah kulit. 

Lemak terdiri dari lemak abdominal, lemak rongga dada 

dan lemak pada alat pencernaan (Mahfudz, Maulana, 

Atmomarsono dan Sarjana, 2009). Deposisi lemak pada 

abdominal merupakan hal yang tidak menguntungkan 
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karena menyebabkan masalah selama prosesing 

selanjutnya seperti pada penggorengan, lemak ini akan 

memperbesar cooking loss dan terdapatnya kolesterol 

yang mengganggu kesehatan (Soeparno, 2005). 

Kelebihan lemak dapat disebabkan dari 

kandungan energi dalam pakan yang berlebih sehingga 

terjadi deposit lemak dalam tubuh ayam pedaging 

(Wahju, 2004). Deaton, Mcnaughton, Recee dan Lott 

disitasi Gultom, Supratman dan Abun (2013) lebih lanjut 

menyatakan bahwa peningkatan persentase lemak 

abdominal dipengaruhi oleh umur dan level energi pakan, 

dimana dengan meningkatnya umur dan level energi 

pakan maka semakin tinggi kandungan lemak abdominal. 

Palo, Sell, Piguer, Salanova dan Vilaseca, (1995) 

menyatakan bahwa secara kuantitatif semakin pendek 

umur pemeliharaan, jumlah lemak abdomen karkas 

semakin menurun tetapi tidak memberikan efek yang 

nyata terhadap persentase bobot lemak abdomen. 

2.6.   Berat Organ Dalam Ayam Pedaging 

Organ dalam  ayam pedaging merupakan suatu 

bagian dari sistem pencernaan unggas yang berfungsi 

mengubah zat makanan yang masuk melalui pakan yang 

dikonversikan untuk produktivitas seperti daging dan 

telur, untuk mengetahui berat organ dalam pada ayam 

pedaging yaitu dengan cara menimbang organ-organ 

dalam seperti gizzard, pankreas, jantung, hati serta usus 

halus (Blakely dan Bade, 1991). 
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Berat organ dalam diperoleh dengan menimbang 

organ-organ dalam yang telah dikeluarkan pada saat 

perhitungan karkas yaitu gizzard, pankreas, jantung dan 

hati (Frandson, 1992). Bobot organ dalam ayam pedaging 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Persentase organ dalam pada ayam pedaging. 

Umur 
(hari) 

Berat Organ Dalam (%) Sumber 

 Hati Jantung Gizzard  
35 2,19-

2,87 
0,41-
0,54 

1,51-2,52 Achmad, 
Muharlien 
dan Sjofjan 

(2013) 
35 1,98-

2,31 
0,46-
0,5 

1,85-1,97 Suyanto, 
Achmanu 

dan 
Muharlien 

(2013) 

 

2.6.1. Hati  

Hati merupakan jaringan berwarna merah 

kecoklatan yang terdiri dari dua lobus besar, 

terletak pada lengkungan duodenum dan rempela. 

Hati memiliki peranan penting dan fungsi yang 

komplek dalam proses metabolisme tubuh. 

Nurhayati (2010), hati berperan dalam metabolisme 

karbohidrat, lemak, protein, zat besi, sekresi 

empedu, fungsi detoksifikasi, pembentukan sel 

darah merah serta metabolisme dan penyimpanan 
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vitamin. Hernandez, Madrid, Garcia, Orengo dan 

Megias (2004), hati akan membuat dan 

mensekresikan empedu yang digunakan untuk 

proses pencernaan serta digunakan untuk 

penyerapan lemak pada tractus gastrointestinal. 

Empedu yang dihasilkan di dalam hati nantinya 

akan disimpan sementara dalam kantung empedu 

yang akan digunakan untuk proses pencernaan.  

Ukuran, konsistensi dan warna hati 

tergantung pada bangsa, umur dan status individu 

ternak. Persentase bobot hati sangat dipengaruhi 

oleh umur, namun tidak bergantung pada jenis 

kelamin (Putnam, 1991). Mclelland (1990) 

menyatakan bahwa hati yang normal berwarna 

coklat kemerahan atau coklat terang dan apabila 

keracunan warna hati akan berubah menjadi 

kuning, kelainan pada hati ditandai dengan adanya 

perubahan warna hati, pembesaran dan pengecilan 

pada salah satu lobus serta tidak ditemukannya 

kantong empedu. Gejala-gejala klinis pada jaringan 

hati tidak selalu teramati. Berat hati ayam pedaging 

normal yaitu berkisar antara 1-2% dari bobot badan 

(Frandson, 1992). Putnam (1991) menyatakan 

bahwa persentase hati bekisar antara 1,7-2,8% dari 

bobot badan. 

Hati tersusun atas dua lobus, salah satu fungsi 

hati adalah mensekresikan cairan empedu, cairan 

yang lengket berwarna sedikit kuning kehijauan 
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yang mengandung asam-asam empedu. Asam-asam 

ini jika masuk ke dalam ujung bawah duodenum 

membantu pencernaan lemak. Empedu tidak 

mengandung enzim pencernaan. Fungsi utama hati 

adalah untuk menetralkan kondisi asam dari saluran 

usus dan mengawali pencernaan lemak dengan 

membentuk emulsi (Hernandez, 2004). 

Bobot hati akan dipengaruhi oleh ukuran 

tubuh, spesies dan jenis kelamin. Bobot hati juga 

dipengaruhi oleh bakteri patogen yang biasanya 

mengakibatkan pembengkakan hati (Suyanto, dkk., 

2013). Berat hati ayam pedaging umur 5 minggu 

sebesar 1,89% pada perlakuan kontrol dengan 

pakan basal berbasis bahan baku jagung kuning dan 

bungkil kedelai (Supriyadin, 2006). Kelainan-

kelainan hati secara fisik biasanya ditandai dengan 

adanya perubahan warna hati, pembengkakan dan 

pengecilan pada salah satu lobi atau tidak adanya 

kantung empedu. Gejala-gejala klinis gangguan 

pada jaringan hati tidak selalu teramati karena 

kemampuan regenerasi jaringan hati yang tinggi 

(Achmad, dkk., 2012). 

2.6.2. Jantung  

Jantung berfungsi sebagai pemompa darah 

dalam sistem transportasi atau sirkulasi tubuh. 

Ukuran jantung dipengaruhi oleh jenis, umur, besar 

dan aktivitas hewan. Jantung yang semakin berat 

maka aliran darah yang masuk maupun yang keluar 
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jantung akan semakin besar dan efek tersebut akan 

berdampak pada berbagai metabolisme yang ada di 

dalam tubuh ternak. Persentase jantung ayam 

pedaging sekitar 0,42-0,70% dari bobot hidup 

(Putnam, 1991). 

Frandson (1992) menyatakan bahwa jantung 

sangat rentan terhadap racun dan zat antinutrisi, 

pembesaran jantung dapat terjadi karena adanya 

akumulasi racun pada otot jantung. Haroen (2003) 

menyatakan bahwa bobot jantung relatif terhadap 

bobot potong dipengaruhi oleh faktor genotif, pola 

pemberian pakan dan akan semakin menurun 

dengan bertambahnya umur. 

2.6.3. Gizzard (rempela)  

Gizzard terdiri atas serabut-serabut otot yang 

kuat, gizzard memiliki penggosok seperti grit, batu, 

kerikil. Rempela disebut juga perut otot yang 

terletak antara proventrikulus dan usus halus bagian 

atas yang mempunyai peranan penting dalam 

sistem pencernaan unggas.  Rempela berbentuk 

oval atau bulat telur dengan dua lubang saluran di 

ujung-ujungnya. Rempela mempunyai dua pasang 

otot yang kuat dan mengandung lendir yang tebal. 

Bagian dalam rempela terdapat lapisan berwarna 

kuning yang sangat keras dan kuat serta dapat 

dilepaskan. Otot rempela akan berkontraksi bila 

ada makanan yang masuk ke dalamnya (North dan 

Bell, 2002). 
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Rempela berfungsi untuk menggiling dan 

menghancurkan makanan menjadi partikel-partikel 

yang lebih kecil dan biasanya dibantu oleh grit. 

Grit yang ada dalam rempela berfungsi untuk 

mengoptimalkan pencernaan karena dapat 

meningkatkan motilitas makanan, aktivitas 

menggiling makanan dan meningkatkan kecernaan 

pakan (Sutrisna, 2012). Putnam (1991) menyatakan 

bahwa bobot rempela berkisar antara 1,6-2,3% dari 

bobot hidup. Maya (2002) menyebutkan persentase 

gizzard dapat dipengaruhi oleh umur, berat badan 

dan pakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 

Februari 2014 sampai dengan 17 Februari  2014 untuk 

analisa bahan pakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. Penelitian lapang dilaksanakan pada 

tanggal 16 Maret sampai dengan 22 April 2015 di 

Labolatorium Lapang Sumber Sekar milik Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

  

3.2.  Materi Penelitian 

      3.2.1. Ayam Pedaging 

Penelitian menggunakan ayam pedaging 

sebanyak 80 ekor. Strain ayam pedaging yang 

digunakan adalah Lohman berasal dari PT. Japfa 

Comfeed Indonesia, yang tidak dibedakan jenis 

kelaminnya (unsexed). Penelitian ini ayam 

pedaging yang diberi perlakuan adalah ayam yang 

berumur 21 hari dengan bobot rata-rata 

934,90±72,95 g dan koefisien keragaman 7,8% 

yang dipelihara pada kandang koloni. 

      3.2.2. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah kandang litter yang bersekat dan setiap 

petak dilengkapi dengan alas sekam dan lampu 25 
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watt yang berfungsi sebagai pemanas dan 

penerangan. 

Perlengkapan kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari atas : 

1. Bahan kimia dan alat yang digunakan untuk 

Analisis Proksimat tepung kayambang. 

2. Alat penepungan di ruang grinding Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

3. Lampu sebagai penerangan sekaligus sebagai 

pemanas. 

4. Peralatan yang digunakan selama penelitian 

timbangan O’haus kapasitas 1300 g dengan 

ketelitian 0,05 g yang digunakan untuk 

menimbang DOC, timbangan digital 

kapasitas 5 kg yang digunakan menimbang 

pakan dan ayam, hygrometer dan 

thermometer, tempat pakan dan minum, 

plastik, gunting dan baskom. 

5. Peralatan pendukung seperti kalkulator, 

meteran, kamera dan laptop. 

6. Peralatan kebersihan meliputi: sapu, lap, 

ember dan desinfektan. 

      3.2.3. Tepung Kayambang (Salvinia molesta) 

Pembuatan tepung kayambang dilakukan 

dengan cara membersihkan kayambang dari 

kotoran. Lalu dikeringkan dengan sinar matahari 

untuk mengurangi kadar air dari kayambang segar 

tersebut, lalu di oven dengan suhu 60 ºC selama 24 
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jam. Kayambang yang sudah kering kemudian 

dijadikan tepung dengan cara digiling hingga halus. 

Skema pembuatan tepung kayambang dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema pembuatan tepung kayambang 

 

Kayambang segar dibersihkan dari 

kotoran 

Pengeringan sinar matahari 2, 3 hari 

Pengeringan oven 600C selama 24 jam 

Menggiling halus seluruh bagian 

kayambang(1 mm) 

Tepung kayambang 

P0 = Pakan tanpa tepung kayambang (TKY) 
P1 = Pakan dengan penggunaan bekatul 7,5% + TKY 2,5% 
P2 = Pakan dengan penggunaan bekatul 5% + TKY 5% 
P3 = Pakan dengan penggunaan bekatul 2,5% + TKY 7,5% 
P4 = Pakan dengan penggunaan bekatul 0% + TKY 10% 
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         3.2.4. Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa pakan jadi (BR1) produksi PT. Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk untuk ayam umur 1-20 

hari (Starter). Sementara pada ayam periode 

finisher umur 21 hari sampai panen pakan yang 

diberikan adalah pakan campuran konsentrat, 

jagung dan bekatul serta pakan perlakuan. 

Kandungan bahan pakan perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 5. dan susunan dan kandungan zat 

makanan hasil perhitungan dalam penelitian 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 5. Kandungan bahan pakan perlakuan  

Bahan Pakan ME 
(Kkal/kg) 

PK 
(%) 

LK 
(%) 

SK 
(%) 

Konsentrat 1 2300 42,96 6,24 4,96 
Jagung 2 3370 9,45 3,15 4,78 
Bekatul 2 2887 12,15 12,06 8,98 
TKY 2 2391,97 16,72 1,52 30,08 

Sumber :  1) Hasil Analisa Lab. Nutrisi dan Makanan 
Ternak (2013) 

                 2) Hasil Analisa Lab. Nutrisi dan Makanan 
Ternak (2014) 
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Tabel 6. Susunan dan kandungan zat makanan hasil 

perhitungan dalam penelitian. 
Bahan 
pakan 

Perlakuan 
P0 P1 P2 P3 P4 

Konsentrat 31 31 31 31 31 
Jagung 59 59 59 59 59 
Bekatul 10 7,5 5 2,5 0 
TKY 0 2,5 5 7,5 10 
Total  100 100 100 100 100 
ME 
(Kkal/kg) 

2990 2977,62 2965,24 2952,87 2940,49 

PK (%) 20,11 20,22 20,34 20,45 20,57 
SK (%) 5,25 5,78 6,31 6,84 7,37 
LK (%) 4,99 4,74 4,47 4,21 3,94 

 

3.3.   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan di lapang dan Laboratorium dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian sebanyak 5 

perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 4 

kali.Setiap unit percobaan terdiri dari empat ekor ayam 

pedaging umur 21 hari dan total ayam pedaging yang 

digunakan sebanyak 80 ekor. Susunan perlakuan sebagai 

berikut : 
P0 = Pakan kontrol tanpa tepung kayambang (TKY) 

P1 = Pakan dengan penggunaan bekatul 7,5% + TKY 2,5% 

P2 = Pakan dengan penggunaan bekatul 5% + TKY 5% 

P3 = Pakan dengan penggunaan bekatul 2,5% + TKY 7,5% 

P4 = Pakan dengan penggunaan bekatul 0% + TKY 10% 
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Sistematika penelitian mengenai pengaruh subtitusi 

bekatul dengan tepung kayambang (Salvinia molesta) 

dalam pakan terhadap persentase karkas, lemak 

abdominal dan organ dalam ayam pedaging dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sistematika penelitian 

Tepung kayambang 

Subtitusi bekatul dengan tepung kayambang pada pakan : 

P0 = Pakan kontrol tanpa tepung kayambang (TKY) 

P1 = Pakan dengan penggunaan bekatul 7,5% + TKY 2,5% 

P2 = Pakan dengan penggunaan bekatul 5% + TKY 5% 

P3 = Pakan dengan penggunaan bekatul 2,5% + TKY 7,5% 

P4 = Pakan dengan penggunaan bekatul 0% + TKY 10% 

Perlakuan pakan umur 21-35 hari 

Ayam pedaging diambil 1 ekor secara acak untuk 

pengukuran variabel 

Persentase  

karkas (%) 

Persentase lemak 

abdominal (%) 

Persentase organ 

dalam (hati, jantung 

dan gizzard) (%) 

Menggunakan RAL dengan 5 perlakuan, 

4 ulangan  4 ekor/plot 

 

Formulasi pakan: 

1. Jagung 

2. Konsentrat 

3. Bekatul 
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3.4.   Tata Letak Pengacakan Kandang Penelitian 

Tata letak pengacakan kandang perlakuan dalam 

penelitian pada setiap unit percobaan harus memiliki 

peluang yang sama untuk diberi perlakuan tertentu atau 

obyektif dalam penempatannya dalam urutan-urutan 

percobaan. Pengacakan perlakuan dilakukan dengan cara 

menggunakan tabel bilangan acak, sistem lotere secara 

manual, atau menggunakan komputer (Suhaemi, 2011). 
1 

P5
U1 

2 
P3
U1 

3 
P1
U1 

4 
P2
U4 

5 
P4
U4 

6 
P5
U3 

7 
P2
U1 

8 
P3
U4 

9 
P1
U3 

10 
P2
U3 

20 
P4
U1 

19 
P5
U2 

18 
P3
U2 

17 
P1
U2 

16 
P1
U4 

15 
P3
U3 

14 
P4
U2 

13 
P2
U2 

12 
P5
U4 

11 
P4
U3 

Gambar 5. Tata letak pengacakan kandang 

3.5.   Variabel Pengamatan 

Pengambilan data untuk variabel yang diukur 

dilakukan pada saat ayam panen atau berumur 35 hari, 

variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Persentase karkas 

Persentase karkas dihitung dengan berat 

karkas dibagi dengan bobot hidup dikalikan 

100%. Berikut ini rumus persentase karkas (%) 

adalah: 

% Karkas = 
�����	������	(�)

�����	�����	(�)
 x 100%  

(Suyanto, dkk., 2013) 
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2. Persentase lemak abdominal 

Persentase lemak abdominal dihitung 

dengan bobot lemak dibagi dengan bobot hidup 

dikalikan 100%. Berikut ini rumus persentase 

lemak abdominal adalah: 

% Lemak Abdominal = 
�����	�����	���������	(�)

�����	�����	(�)
 x 100%  

(Fathullah, dkk., 2013) 

 

3. Organ dalam 

Organ dalam ada tiga yang dihitung yaitu 

hati, jantung dan gizzard. Persentase berat 

setiap organ dalam dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

% Berat organ dalam = 
�����	�����	�����	(�)

�����	�����	(�)
 x 100%  

(Suyanto, dkk., 2013) 

3.6.   Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

ditabulasi dengan program excel dan dianalisis dengan 

ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 ulangan, apabila terjadi pengaruh 

perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. Menurut Suyanto, dkk. (2013) adapun model 

matematik untuk Rancangan Acak Lengkap sebagai 

berikut : 
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Yij = µ + πi + βij  

Dimana : 
Yij = Nilai pengantar pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 
µ = Nilai tengah umum 
πi = Pengaruh perlakuan ke-i 
βij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1,2,3, 4 dan 5 

j = 1,2,3 dan 4 

 

3.6. Batasan Istilah 

Karkas  : Bagian dari tubuh unggas tanpa darah, 
bulu, leher, kepala, kaki (ceker) dan 
organ dalam (Rizal, 2006). 

Lemak 
abdominal 

: Lemak yang terletak diantara 
proventikulus, gizzard, duodenum dan 
disekitar kloaka. 

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

Tepung 
kayambang 
 

: Tanaman apung yang bebas hidup di 
air, mempunyai rimpang horizontal 
(terletak di bawah permukaan air) 
yang sudah dibersihkan, dikeringkan, 
dioven dan digiling namun tidak 
dipisahkan batang, daun dan akarnya 
(utuh). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Subtitusi Bekatul dengan Tepung 

Kayambang Terhadap Persentase Karkas, 

Persentase Lemak Abdominal dan Persentase 

Organ Dalam Ayam Pedaging. 

Data hasil penelitian pengaruh subtitusi bekatul 

dengan tepung kayambang (Salvinia molesta) dalam 

pakan terhadap persentase karkas, persentase lemak 

abdominal dan persentase organ dalam ayam pedaging 

umur 35 hari ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Persentase berat karkas, lemak abdominal dan 

organ dalam. 
Variabel Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 
 Karkas(%) 67,72 ± 1,58 69,03 ± 2,49 68,87 ± 1,27 68,36 ± 1,57 65,99 ± 2,35 

 Lemak 
Abdominal(%) 

1,82 ± 0,15 1,88 ± 0,11 1  1,96 ± 0,22  1,81 ± 0,34 1,72 ± 0,55 

 Berat organ(%): 
- Hati 
-  
- Jantung 

 
1,94 ± 0,47 
0,48 ± 0,03 

 
 1,82 ± 0,11 
 0,52 ± 0,06 

 
11      1,90 ± 0,14 

  0,56 ± 0,08 

 
 1,83 ± 0,11 

   0,50 ± 0,05 

 
1,71 ± 0,20 
0,53 ± 0,17 

- Gizzard 
 

1,49 ± 0,13 
 

1,48 ± 0,19    1,59 ± 0,17 
 

      1,61 ± 0,17 
 

1,66 ± 0,26 
 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase 

Karkas 

Pengaruh subtitusi bekatul dengan tepung 

kayambang (Salvinia molesta) dalam pakan terhadap 

persentase karkas dapat dilihat pada Tabel 7 Bobot 
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karkas diperoleh dengan menimbang karkas yang telah 

dikurangi bulu, kaki, kepala, leher dan organ dalam, 

angka yang sudah diperoleh lalu dibagi bobot hidup 

kemudian dikalikan 100%, dapat diketahui persentase 

karkas pada perlakuan P1 sebesar 69,03 ± 2,49% dan 

pada perlakuan P2 68,87 ± 1,27% cenderung lebih tinggi 

dari pada perlakuan P3 68,36 ± 1,57%, perlakuan P0 

67,72 ± 1,58% serta pada perlakuan P4 sebesar 65,99 ± 

2,35% untuk mengetahui pengaruh subtitusi bekatul 

dengan tepung kayambang maka dilakukan analisis 

statistik. 

Hasil analisis dapat dilihat pada Lampiran 4 yang 

menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan tepung 

kayambang sebagai subtitusi bekatul memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap persentase 

karkas, hal ini diduga karena kandungan serat kasar yang 

tinggi dalam pakan dengan semakin meningkatnya 

penggunaan tepung kayambang sebagai subtitusi bekatul, 

sehingga konsumsi pakan akan menurun yang 

menyebabkan turunnya bobot badan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Destriana, dkk. (2014) tentang pemberian 

tepung daun kayambang pada ayam pedaging yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan tepung 

daun kayambang hingga 18% dalam pakan menyebabkan 

penurunan konsumsi yang berdampak pada persentase 

karkas. Hal ini disebabkan karena kandungan serat yang 

tinggi dalam tepung daun kayambang.  
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Shanin dan Azeem (2006) menyatakan bahwa 

karkas ayam yang diberi pakan dengan kandungan serat 

tinggi memiliki proporsi bobot karkas yang lebih rendah 

daripada ayam yang diberi pakan dengan kandungan 

serat yang rendah. Amaludin, Suswoyo dan Roesdiyanto 

(2013), meningkatnya  taraf  serat  kasar  dalam  pakan  

akan  menurunkan kecernaan  zat  makanan,  sehingga  

imbangan  energi  dan  protein  yang  diserap  tubuh  

menurun. Penurunan  imbangan  energi  dan  protein  

menyebabkan  pembentukan  komponen  tubuh 

berkurang,  akibatnya  semakin  tinggi  serat  kasar  

dalam  pakan  menyebabkan  bobot  atau persentase dada 

menurun. Suciani, Parimartha, Sumardani, Bidura, 

Kayana dan  Lindawati (2011) menambahkan bahwa 

ayam pedaging tidak dapat mencerna serat kasar yang 

terlalu tinggi yang akan menyebabkan efisiensi 

penggunaan  zat-zat  makanan mengalami penurunan. 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa rendahnya konsumsi 

pakan menyebabkan nutrisi yang terkandung dalam 

pakan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan 

tidak mencukupi untuk pemenuhan produksi termasuk 

pembentukan daging. Persentase karkas biasanya 

meningkat sesuai dengan meningkatnya bobot hidup. 

Nurhayati (2007), produksi karkas berhubungan erat 

dengan bobot badan dan besarnya karkas ayam pedaging, 

perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat 

kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada 

dada. Rizal  (2006)  menyatakan bahwa  protein  
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mempunyai  pengaruh sangat  besar  dalam  pertumbuhan  

jaringan tubuh ayam. Konsumsi protein yang tinggi akan  

menghasilkan  pertumbuhan  yang lebih cepat sehingga 

mempengaruhi karkas ayam pedaging. Menurut Wahju 

(2004) protein berfungsi dalam pembentuk jaringan baru, 

mempertahankan jaringan lama dan mengganti jaringan 

yang rusak, sehingga laju pertumbuhan dan bobot badan 

ayam meningkat yang akan diikuti dengan peningktanan 

persentase ayam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

persentase yang diperoleh yaitu 67,99% dengan kisaran 

antara 65,99 – 69,03%. Lesson dan Summers (2000) 

menyatakan bahwa persentase karkas ayam pedaging 

sangat bervariasi antara 65-75 % dari bobot badan. 

Suyanto, dkk. (2013) menambahkan bahwa persentase 

karkas ayam pedaging yaitu berkisar antara 67,73– 

69,67%, jadi pengaruh perlakuan terhadap persentase 

karkas memberikan hasil yang baik, dimana masih dalam 

kisaran normal.  Haysedan dan Marion disitasi Risnajati 

(2012) bobot karkas yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yaitu umur, bobot potong, besar dan 

komformasi tubuh, perlemakan, kualitas dan kuantitas 

pakan serta strain yang dipelihara. 

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak 

Abdominal 

Pengaruh subtitusi bekatul dengan tepung 

kayambang dalam pakan terhadap persentase lemak 

abdominal dapat dilihat pada Tabel 7 menunjukkan 
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bahwa rata-rata lemak abdominal pada perlakuan P4 

sebesar (1,72 ± 0,55) %, perlakuan P3 (1,81 ± 0,34) %, 

cenderung lebih rendah persentase lemak abdominalnya 

dibandingkan dengan perlakuan P0 (1,82 ± 0,15) %, 

perlakuan P1 (1,88 ± 0,11) % dan perlakuan P2 sebesar 

(1,96 ± 0,22) %. 

Hasil statistik pada Lampiran 5 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung kayambang sebagai pengganti 

bekatul dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P > 0,05) terhadap persentase lemak 

abdominal, sehingga diantara pakan perlakuan dengan 

pakan kontrol tidak ada perbedaan. Hal ini diduga karena 

kandungan energi dan protein dalam pakan perlakuan 

relatif sama, sehingga menghasilkan persentase lemak 

abdominal yang sama. Wahju (2004) menyatakan pakan 

sangat mempengaruhi banyaknya total lemak pada 

penyebaran ke bagian-bagian tubuh ayam pedaging. 

Kandungan nutrisi yang terkandung dalam pakan adalah 

faktor yang mempengaruhi banyaknya lemak dalam 

tubuh ternak, hal ini disebabkan karena banyaknya 

kandungan energi yang dikonsumsi ternak. Resnawati 

(2004), penimbunan lemak  dapat  terjadi  karena  

kelebihan  energi setelah  digunakan  untuk  memenuhi  

kebutuhan pokok  dan  untuk  produksi  dan  penimbunan 

lemak ini dipengaruhi oleh bangsa, galur, sistem kandang 

dan  umur. Deaton, dkk. disitasi Gultom, dkk. (2013) 

lebih lanjut menyebutkan bahwa peningkatan persentase 

lemak abdominal dipengaruhi oleh umur dan level energi 
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pakan, dimana dengan meningkatnya umur dan level 

energi pakan maka semakin tinggi kandungan lemak 

abdominal. Palo, dkk. (1995) menambahkan bahwa 

secara kuantitatif semakin pendek umur pemeliharaan, 

jumlah lemak abdomen karkas semakin menurun tetapi 

tidak memberikan efek yang nyata terhadap persentase 

bobot lemak abdominal. 

Tingginya lemak abdominal pada P0, P1 dan P2 

diduga karena tingginya bobot badan yang diikuti dengan 

tingginya bobot lemak abdominal. Persentase lemak 

abdominal ayam pedaging pada penelitian ini berkisar 

antara 1,72-1,96%. Resnawati (2004) menyatakan bahwa 

persentase lemak abdominal ayam pedaging umur 5 

minggu yaitu berkisar antara 1,50-2,11%. Achmad, dkk. 

(2012), persentase lemak abdominal ayam pedaging yang 

diberi kultur bakteri Brevibacterium sp mix sebesar 1,77-

3,92%. jadi pengaruh perlakuan terhadap persentase 

lemak abdominal memberikan hasil yang baik, dimana 

semakin tinggi subtitusi kayambang lemak abdominalnya 

menurun. Deaton, dkk. disitasi Gultom, dkk. (2013) 

menyatakan bahwa semakin bertambahnya bobot badan 

maka berat lemak abdominal cenderung meningkat, 

begitu juga sebaliknya. 

4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Organ 

Dalam  

Organ dalam  ayam pedaging merupakan suatu 

bagian dari sistem pencernaan unggas yang berfungsi 

mengubah zat makanan yang masuk melalui pakan yang 
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dikonversikan untuk produktivitas seperti daging dan 

telur, untuk mengetahui berat organ dalam pada ayam 

pedaging yaitu dengan cara menimbang organ-organ 

dalam seperti gizzard, pankreas, jantung, hati serta usus 

halus (Blakely dan Bade, 1991). Berat organ dalam 

diperoleh dengan menimbang organ-organ dalam yang 

telah dikeluarkan pada saat perhitungan karkas yaitu 

gizzard, pankreas, jantung dan hati (Frandson, 1992). 

Persentase organ dalam ayam pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

4.4.1. Persentase Hati 

Pengaruh subtitusi bekatul dengan tepung 

kayambang dalam pakan terhadap persentase hati 

dapat dilihat pada Tabel 7 menunjukkan bahwa 

rata-rata persentase hati pada perlakuan P4 sebesar 

(1,71 ± 0,20) %, perlakuan P1 (1,82 ± 0,11) %, 

perlakuan P3 (1,83 ± 0,11)%, perlakuan P2 (1,90 ± 

0,14) % dan perlakuan P0 sebesar (1,94 ± 0,47)%. 

Persentase hati diperoleh dengan cara menimbang 

bobot hati lalu angka yang telah diperoleh dibagi 

dengan bobot hidup kemudian dikalikan dengan 

100%. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P > 0,05). Hal ini diduga karena kayambang yang 

tidak mengandung zat antinutrisi yang dapat 

membuat kerja hati semakin berat dalam 

mendetoksifikasi racun, zat antinutrisi sehingga 
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menyebabkan pembengkakan hati. Berat hati dapat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya penyerapan zat 

makanan dan tidak memberikan pengaruh pada pH 

serta pertumbuhan mikroba sehingga fungsi dari 

hati tidak maksimal (Natsir, 2008). Menurut 

Whittow (2000) bahwa besar kecilnya bobot hati 

dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain jenis 

hewan, besar dan bobot tubuh, genetik serta pakan 

yang diberikan, hal ini menyebabkan tingginya 

kandungan protein dan NaCl pada pakan, sehingga 

besar kecilnya hati diduga karena kinerja hati yang 

semakin berat pada  proses  detoksifikasi sehingga 

hati mengalami kebengkakan. Nurhayati (2010) 

menyatakan bahwa hati memiliki peran yang 

penting di dalam tubuh karena memiliki beberapa 

fungsi yaitu sekresi empedu, metabolisme lemak, 

metabolisme protein dan zat besi, menghasilkan 

cairan empedu, fungsi detoksifikasi, pembentukan 

darah merah, metabolisme dan penyimpanan 

vitamin. Hati dan pankreas berperan dalam proses 

detoksifikasi. Proses detoksifikasi perlu dilakukan 

untuk membuang racun serta limbah hasil 

metabolisme tubuh. 

Fungsi fisiologis hati yaitu sekresi empedu 

untuk mengemulsi lemak, penetralisir racun, 

tempat penyimpanan energi yang siap untuk 

dipakai glikogen serta menguraikan hasil sisa 
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protein menjadi asam urat untuk dikeluarkan oleh 

ginjal (Blakely dan Bade, 1991). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase hati yang diperoleh selama penelitian 

yaitu 1,71-1,94% dengan rata-rata 1,84%. Putnam 

(1991) menyatakan persentase hati bekisar antara 

1,7-2,8% dari bobot badan dipengaruhi oleh umur. 

Suyanto, dkk. (2013) menyatakan persentase bobot 

hati berkisar antara 1,98-2,3% dengan penggunaan 

tepung kemangi dalam pakan, sehingga pengaruh 

perlakuan terhadap persentase hati memberikan 

persentase berat yang normal dimana persentase 

berat hati masih dalam kisaran normal. 

4.4.2. Persentase Jantung 

Pengaruh subtitusi bekatul dengan tepung 

kayambang dalam pakan terhadap persentase 

jantung dapat dilihat paada Tabel 7 menunjukkan 

bahwa rata-rata persentase jantung pada perlakuan 

P0 sebesar (0,48 ± 0,03) %, perlakuan P3 (0,50 ± 

0,05) %, perlakuan P1 (0,52 ± 0,06)%, perlakuan 

P4 (0,53 ± 0,17) % dan perlakuan P2 sebesar (0,56 

± 0,08) %. Persentase jantung diperoleh dengan 

cara menimbang bobot jantung lalu angka yang 

telah diperoleh dibagi dengan bobot hidup 

kemudian dikalikan dengan 100%. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 7 

menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P > 0,05). Perlakuan 
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tidak memberikan pengaruh karena penggantian 

bekatul dengan tepung kayambang sampai dengan 

10% tidak mengandung racun, zat antinutrisi 

ataupun benda asing sehingga tidak menyebabkan 

kontraksi jantung yang berlebihan, tidak 

memberikan dampak negatif terhadap metabolisme 

tubuh ayam yang dilihat dari kondisi orgam dalam 

seperti jantung yang tetap normal. Frandson (1992) 

menyatakan bahwa kandungan racun dan zat 

antinutrisi dalam pakan sangat rentan terhadap 

pembesaran jantung dan dapat terjadi karena 

adanya akumulasi racun pada otot jantung. Maya 

(2002) menyatakan racun dan zat antinutrisi yang 

terdapat di dalam pakan, dapat mempengaruhi 

jantung karena jantung sangat rentan terhadap 

racun dan zat antinutrisi, jantung yang terinfeksi 

penyakit maupun racun akan mengalami 

pembesaran ukuran jantung. Haroen (2003) 

menyatakan bahwa bobot jantung relatif terhadap 

bobot potong dipengaruhi oleh faktor genotif, pola 

pemberian pakan dan akan semakin menurun 

dengan bertambahnya umur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase jantung yang diperoleh yaitu 0,48-

0,56% dengan rataan 0,52% dari bobot badan. 

Menurut Putnam (1991) persentase jantung ayam 

pedaging sekitar 0,42-0,70% dari bobot hidup. 

Suyanto, dkk. (2013) menyatakan bahwa 
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persentase jantung ayam pedaging yang diberian 

tepung kemangi adalah sekitar 0,46-0,5% dari 

bobot badan, jadi penggunaan perlakuan 

memberikan pengaruh cukup baik  terhadap 

persentase jantung, dimana persentase jantung 

masih dalam kisaran normal. 

4.4.3. Persentase gizzard 

Pengaruh subtitusi bekatul dengan tepung 

kayambang dalam pakan terhadap persentase 

gizzard dapat dilihat paada Tabel 7 menunjukkan 

bahwa rata-rata bobot gizzard pada perlakuan P1 

sebesar (1,66 ± 0,26), perlakuan P0 (1,49 ± 0,13) 

%, perlakuan P2 (1,61 ± 0,17) %, P3 (1,48 ± 0,19) 

% dan perlakuan P4 sebesar (1,59 ± 0,17) %. 

Persentase gizzard diperoleh dengan menimbang 

gizzard yang sebelumnya bagian dalamnya telah 

dibersihkan dari sisa-sisa pakan, hasil penimbangan 

lalu dibagi dengan bobot hidup dan dikalikan 

100%. 

Hasil analisis pada Lampiran 8 menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P > 0,05) 

terhadap persentase gizzard. Subtitusi bekatul 

dengan tepung kayambang sampai level 10% 

mampu meningkatkan persentase gizzard, karena 

dalam tepung kayambang terdapat kandungan serat 

kasar yang cukup tinggi, hal ini menyebabkan kerja 

dari gizzard dalam mencerna pakan semakin berat. 

Randa, Wahtuni, Joseph, Triely, Rukmiasih, Hafid 
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dan Parakkasi (2002)  menyatakan bahwa 

peningkatan berat gizzard dapat dipengaruhi oleh 

faktor kandungan serat kasar dalam pakan, semakin 

tinggi kandungan serat dibutuhkan intensitas kerja 

yang lebih banyak bagi gizzard untuk mencerna. 

Sutrisna (2012) menambahkan bahwa kandungan 

serat kasar yang tinggi dalam pakan akan 

meningkatkan aktivitas gizzard dalam  menggiling 

makanan dan dapat mengakibatkan urat daging 

gizzard menjadi lebih tebal karena terjadinya 

kontraksi yang lebih aktif oleh otot gizzard serta 

disebabkan juga karena sifat bulky dari pakan 

berserat tinggi. 

Suparjo, Syarif dan Raruati (2003) 

menyatakan bahwa gizzard  adalah tempat dimana 

makanan dicerna secara mekanis, gizzard memberi 

respon pada serat kasar yang tinggi dalam pakan. 

Adanya serat kasar yang tinggi dapat 

mempengaruhi kecernaan bahan makanan dan 

dapat mempengaruhi organ pencernaan dan organ 

dalam. Maya (2002) menyebutkan bahwa 

persentase gizzard dapat dipengaruhi oleh umur, 

berat badan dan pakan. Pemberian pakan yang 

lebih banyak akan mengakibatkan beban gizzard 

lebih besar untuk mencerna pakan, akibatnya urat 

daging rempela akan lebih tebal sehingga 

memperbesar ukuran gizzard.   
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase gizzard yang diperoleh selama 

penelitian yaitu 1,49 – 166% dengan rata-rata 

1,57%, Putnam (1991) menyatakan bahwa bobot 

rempela berkisar antara 1,6-2,3% dari bobot hidup. 

Maya (2002) menambahkan bahwa persentase 

gizzard ayam pedaging berkisar antara 1,6-2,5%. 

Jadi penggunaan perlakuan memberikan hasil 

cukup baik terhadap persentase gizzard. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

 Tepung kayambang (Salvinia molesta) dapat 

digunakan sebagai subtitusi bekatul dalam pakan dan 

memberikan hasil yang tidak berbeda  terhadap 

persentase karkas, lemak abdominal dan organ dalam 

(hati, jantung dan gizzard) ayam pedaging. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan suapaya 

penggunaan kayambang dalam pakan sebaiknya 

dilakukan teknologi pengolahan agar kandungan serat 

dalam kayambang dapat berkurang serta penggunaannya 

tidak lebih dari 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 


