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ABSTRACT 

 
 This research was conducted to investigate the effect 
of Azolla fermented meal in feed on broiler production. 
Seventy five unsex Lohmann chickens aged 21 days were 
allotted to 25 plots (3 chickens per plot). The treatments were 
P0: diet without fermented Azolla (control), P1: diet + 
fermented Azolla 2.5%, P2: diet + fermented Azolla 5%, P3: 
diet + fermented Azolla 7.5%, P4: diet + fermented Azolla 
10%. The variables measured were feed consumption, body 
weight gain, feed conversion, Income Over Feed Cost (IOFC) 
and index of production (IP). The data were analyzed using 
analysis of variance with Completely Randomized Design 
(CRD). If there were a significant differences among the 
treatments then it was followed by Duncan’s Multiple Range 
Test. The result showed that the dietary treatment did not show 
significant effect (P>0.05) on consumption, weight gain, feed 
conversion, income over feed cost and production index’s. It 
could be concluded  that utilization of fermented Azolla meal 
could be used until 10% in broiler feed. The best level of 
fermented Azolla meal was 2.5 % due to its highest IOFC.  
 
Keywords: broiler, finisher, Azolla, broiler production
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RINGKASAN 
 

Faktor penentu keberhasilan dalam usaha peternakan 
ayam pedaging adalah pemilihan bibit, pemberian pakan dan 
manajemen pemeliharaan. Anggraeny dan Umiyasih (2008) 
menyatakan bahwa 60 – 70% biaya produksi merupakan biaya 
pakan. Ketersediaan bahan pakan didalam negeri masih 
terbatas sehingga menyebabkan Indonesia melakukan impor 
bahan pakan. Kelemahan bahan pakan impor adalah harganya 
lebih mahal dan ketersediaannya tidak dapat diandalkan secara 
terus menerus. Azolla merupakan tanaman air yang berpotensi 
dijadikan bahan pakan.  

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam milik 
Bapak Iwan di Batu. Pengambilan data dilaksanakan mulai 
tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April Mei 
2015. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam 
pedaging MB202 umur 21 hari sebanyak 75 ekor yang 
ditempatkan pada kandang bersekat. Bahan pakan yang 
digunakan terdiri dari jagung, bekatul, konsentrat dan tepung 
Azolla terfermentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dan level optimal pengunaan tepung 
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Azolla terfermentasi dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan lapang menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan. Masing - 
masing ulangan terdiri dari 3 ekor ayam. Perlakuan yang 
diberikan adalah P0 = pakan tanpa tepung Azolla terfermentasi 
(kontrol), P1 = pakan + tepung Azolla terfermentasi 2,5%, P2 
= pakan + tepung Azolla terfermentasi 5%, P3 = pakan + 
tepung Azolla terfermentasi 7,5%, P4 = pakan + tepung Azolla 
terfermentasi 10%. Variabel yang diteliti yaitu penampilan 
produksi yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan, konversi pakan, income over feed cost (IOFC) dan 
indeks produksi. Data yang diperoleh ditabulasi menggunakan 
program Microsoft excel dan diolah dengan analisis ragam 
(ANOVA), untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 
dilakukan uji jarak berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
tepung Azolla terfermentasi dalam pakan sampai level 10% 
tidak berpengaruh (P<0,05) terhadap penampilan produksi 
ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan, konversi pakan income over feed cost dan indeks 
produksi. 

Penggunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan 
sampai level 10% menunjukkan penampilan produksi ayam 
pedaging fase finisher yang sama dengan kontrol. Semakin 
tinggi penggunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan 
dapat menurunkan nilai konversi pakan. Level penggunaan 
tepung Azolla terfermentasi terbaik adalah 2,5%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 
 Konsumsi daging dan telur ayam di Indonesia semakin 
meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk. 
Konsumsi rata – rata daging ayam per kapita dalam satu tahun 
mengalami peningkatan pertumbuhan 4,6%, konsumsi daging 
ayam per kapita pada tahun 2009 – 2013 adalah 3076, 3546, 
3650, 3494, dan 3650 kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian, 
2013). Peningkatan ini disebabkan berbagai faktor antara lain 
peningkatan populasi penduduk, peningkatan pengetahuan 
masyarakat tentang gizi, peningkatan pendapatan masyarakat 
dan peningkatan produk turunan hasil peternakan. Ariningsih 
(2005) menyatakan bahwa pendapatan yang semakin tinggi 
menunjukkan daya beli yang semakin meningkat dan semakin 
meningkat pula aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas 
lebih baik. Peningkatan konsumsi ayam pedaging tersebut 
harus diimbangi dengan produksi yang tinggi. Populasi ayam 
meningkat seiring dengan permintaan yang meningkat. 
Produksi ayam pedaging nasional pada tahun 2011 – 2014 
adalah 1.337.909, 1.400.468, 1.497.876, dan 1.524.907 ton 
(BPS, 2015). 
 Faktor penentu keberhasilan dalam usaha peternakan 
ayam pedaging adalah pemilihan bibit, pemberian pakan dan 
manajemen pemeliharaan. Pakan merupakan faktor yang 
paling dominan dibandingkan dengan bibit dan manajemen 
faktor lainnya. Anggraeny dan Umiyasih (2008) menyatakan 
bahwa 60 – 70% biaya produksi merupakan biaya pakan. 
Ketersediaan pakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 
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perlu ditingkatkan mengingat konsumsi dan produksi ayam 
pedaging meningkat setiap tahun. Pakan untuk ternak unggas 
umumnya berasal dari biji – bijian, daun leguminosa dan hasil 
limbah agroindustri. Bahan pakan dapat diklasifikasikan 
berdasarkan kandungan nutrisinya yaitu sumber energi, protein 
dan vitamin. Nutrisi utama penyusun pakan ternak terdiri dari 
protein dan energi. 
 Pakan ayam pedaging tersususun dari beberapa bahan 
pakan. Bahan pakan tersebut dapat digolongkan menjadi dua 
bagian yakni sumber energi dan sumber protein. Protein 
digunakan ternak untuk tumbuh dan membentuk sel, 
sedangkan energi digunakan untuk membantu proses 
metabolisme dalam tubuh ternak. Proses penyusunan pakan 
harus memperhatikan 3 faktor utama yakni kandungan nutrisi 
bahan pakan, harga bahan pakan dan ketersediaan bahan 
pakan. Pakan ayam pedaging tidak dapat diberikan secara 
tunggal karena  zat makanan yang terkandung dalam satu 
bahan pakan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup ayam 
pedaging, sehingga pakan harus tersusun dari beberapa bahan 
pakan yang memiliki kandungan utama protein dan energi. 
 Ketersediaan bahan pakan di Indonesia umumnya 
berasal dari biji – bijian yang ketersediaannya tidak 
berkesinambungan karena beberapa hal. Faktor – faktor yang 
mempengaruhi ketersediaan bahan pakan antara lain musim 
penanaman dan produktivitas tanaman yang rendah. Selain 
faktor diatas terdapat faktor lain yang menyebabkan bahan 
pakan di Indonesia terbatas diantaranya tidak ada industri 
pengolahan bahan pakan dan bahan pakan juga bersaing 
dengan kebutuhan pangan manusia. Bahan pakan sumber 
protein di Indonesia belum tersedia disebabkan tidak ada 
pengolahan minyak kedelai dan pengolahan minyak jagung 
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yang menghasilkan produk samping distiller's dried grains 
with solubles. Kedelai di Indonesia umumnya masih 
digunakan untuk industri makanan, sehingga menyebabkan 
tidak tersedianya bungkil kedelai yang diproduksi di 
Indonesia. 
 Ketersediaan bahan pakan lokal yang terbatas tersebut 
menyebabkan Indonesia melakukan impor bahan pakan. 
Bahan pakan energi umumnya didapatkan dari bahan baku 
lokal antara lain jagung, bekatul, umbi – umbian dan minyak. 
Bahan pakan sumber protein hampir keseluruhan adalah impor 
dari luar negeri antara lain meat bone meal, corn gluten meal, 
distiller's dried grains with solubles (DDGS) dan tepung ikan. 
Bahan pakan sumber protein yang tersedia di Indonesia salah 
satunya adalah tepung ikan, namun tepung ikan lokal memiliki 
kualitas dan kuantitas yang belum konsisten. Kondisi tersebut 
diakibatkan oleh tidak terdapat standart jenis ikan yang 
digunakan dan teknik pengolahan yang digunakan masih 
sederhana sehingga memungkinkan banyak zat makanan yang 
terbuang. Harga bahan pakan impor akan mengalami 
peningkatan apabila nilai tukar rupiah terhadap dollar 
melemah. Hal ini menyulitkan peternak karena pada kondisi 
tersebut harga penjualan ayam belum tentu mengalami 
peningkatan. Bahan pakan impor tersebut 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 pet ernak, 
khususnya peternak menengah kebawah. Kesulitan tersebut 
diakibatkan oleh pembelian bahan pakan harus dalam jumlah 
banyak dan harga bahan pakan yang mahal, sehingga perlu 
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dicari alternatif bahan pakan yang ketersediaannya mudah 
didapatkan oleh peternak menengah kebawah. 
 Azolla merupakan tanaman yang biasa hidup diatas 
permukaan air dan banyak ditemukan pada persawahan atau 
permukaan air yang tenang. Azolla berpotensi untuk dijadikan 
pakan unggas karena memiliki kandungan protein kasar yang 
tinggi. Pemanfaatan Azolla belum maksimal karena hanya 
digunakan untuk pembuatan pupuk tanaman. Azolla juga 
dimanfaatkan petani dalam budidaya mina padi. 
 Serat kasar yang terkandung dalam Azolla bervariasi 
tergantung pada umur tanaman, dimana semakin tua tanaman 
maka serat kasarnya akan tinggi. Pengurangan serat kasar 
tersebut dapat dilakukan dengan membuang akar tanaman dan 
hanya menyisakan bagian batang dan daun. Pada penelitian ini 
dilakukan fermentasi menggunakan Aspergillus oryzae untuk 
meningkatkan kecernaan dan mengurangi serat kasar Azolla. 
 Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini 
dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan tepung Azolla 
terfermentasi dalam pakan terhadap penampilan produksi 
ayam pedaging. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mencari persentase penggunaan tepung Azolla yang terbaik. 
Penampilan produksi ayam pedaging meliputi konsumsi 
pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, mortalitas, 
indeks produksi dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka 
dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pengaruh 
penggunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi 
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pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, mortalitas, 
indeks produksi dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi 
pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, mortalitas, 
indeks produksi dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi bagi mahasiswa, peneliti maupun peternak dan 
sebagai bahan informasi mengenai pengaruh pengunaan 
tepung Azolla terfermentasi dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, indeks produksi 
dan Income Over Feed Cost (IOFC). 
 
1.5 Kerangka Pikir 
 Keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging 
ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu manajemen, bibit dan 
pakan. Biaya tertinggi dalam usaha peternakan disebabkan 
oleh faktor pakan yang berkisar 60 – 70% (Anggraeny dan 
Umiyasih, 2008). Beberapa faktor yang dipertimbangkan 
dalam pemilihan bahan pakan antara lain mengandung nutrisi, 
mudah didapat, tersedia sepanjang tahun dan harganya yang 
relatif lebih murah. Bahan pakan utama ayam pedaging terdiri 
dari sumber energi dan protein. Bahan pakan yang digunakan 
di Indonesia berasal dari impor karena bahan baku lokal belum 
tersedia secara kontinyu sehingga menyebabkan 
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ketergantungan terhadap bahan baku impor yang lebih mahal. 
Ketergantungan bahan pakan pada negara lain membuat harga 
produk peternakan menjadi lebih tinggi dan apabila negara 
pengekspor menghentikan ekspor bahan pakan maka akan 
menimbulkan masalah.  
 Azolla merupakan tanaman air yang mengapung pada 
permukaan air di persawahan. Salah satu limbah perairan yang 
berpotensi digunakan sebagai pakan adalah tumbuhan sejenis 
paku air (kayambang) yang disebut Azola (Azolla pinnata). 
Azolla potensial digunakan sebagai pakan karena banyak 
terdapat di perairan tenang seperti danau, kolam, sungai dan 
pesawahan, serta pertumbuhannya dalam waktu 3-4 hari dapat 
memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari berat segar. 
Azolla saat ini pemanfaatannya belum maksimal dan hanya 
digunakan sebagai pupuk tanaman (Hidayat dkk, 2011). 
 Unggas tidak dapat mencerna serat kasar dengan baik 
karena unggas tidak memiliki enzim pencerna serat. 
Kandungan serat kasar yang tinggi pada bahan pakan dapat 
menurunkan daya cerna pakan yang berakibat pada 
terhambatnya pertambahan bobot badan. Walugembe (2013) 
menyatakan bahwa ayam pedaging yang diberikan pakan 
mengandung serat kasar tinggi dapat menurunkan 
pertambahan bobot badan ayam. Azolla memiliki protein kasar 
yang tinggi namun juga memiliki kandungan serat kasar yang 
tinggi (12,7%) (Alalade and Iyayi, 2006). Kandungan serat 
kasar yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ayam 
pedaging.  
 Proses fermentasi dapat menurunkan kandungan serat 
kasar Azolla sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
kecernaan dan penggunaannya dalam pakan. Abun (2007) 
menyatakan bahwa proses fermentasi adalah suatu aktivitas 
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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.  
 Proses fermentasi selain merubah kandungan zat 
makanan dalam pakan juga dapat menambah enzim 
dalam bahan pakan sehingga proses pencernaan oleh 
tubuh ternak dapat terbantu. Rohmani (2003) menyatakan 
bahwa keuntungan ganda yang diperoleh dari fermentasi 
limbah yaitu kandungan protein meningkat dan enzim 
yang diproduksi kapang membantu dalam kecernaan 
bahan. 
 Kemampuan mikroba dalam menghasilkan enzim 
dan mengubah substrat dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain jenis mikroba, volume inokulum, lama 
inkubasi dan media tumbuh (substrat). Pemilihan jenis 
mikroba harus diperhatikan agar hasil yang didapat 
sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu jenis mikroba 
yang dapat digunakan untuk fermentasi bahan pakan 
adalah Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae memiliki 
kemampuan menghasilkan enzim selulase yang lebih 
baik pada substrat yang mengandung kandungan serat 
kasar lebih tinggi dan dapat menghasilkan enzim selulase 
tertinggi diantara kapang Aspergillus niger dan 
Eupenicillium japonicum (Rohmani, 2003). 
 Basak, et al (2002) melaporkan bahwa ayam 
pedaging vencobb yang mendapat pakan mengandung 
5% tepung Azolla menghasilkan bobot hidup dan 
efisiensi protein tertinggi diantara perlakuan. Naghshi et 
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al (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. Penggunaan tepung 
Azolla diatas 10% dalam pakan pedaging fase stater dan 
fnisher menurunkan performa ayam pedaging. 
 Alalade and Iyayi (2006) menyatakan bahwa 
performa ayam petelur Nera Brown umur dua minggu 
yang mendapat ransum mengandung 10% tepung Azolla 
menghasilkan pertambahan bobot badan tertinggi 
diantara perlakuan yakni 98,62 g/ekor/minggu dan 
menghasilkan konsumsi pakan terendah diantara 
perlakuan sebesar 231,28 g/ekor/minggu. Penggunaan 
tepung azolla 10% juga menghasilkan efisiensi pakan 
terendah diantara perlakuan sebesar 2,54. 
 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka 
dilakukan penelitian pengaruh pengunaan tepung Azolla 
terfermentasi dalam pakan terhadap penampilan produksi 
ayam pedaging yang meliputi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, indeks 
produksi dan Income Over Feed Cost (IOFC). Konsep 
kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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1.6 Hipotesa 

Pengunaan tepung Azolla terfermentasi dalam 
pakan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi 
konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 
pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

Peningkatan konsumsi daging ayam 
4,6%/kapita/tahun (Kementerian 

Pertanian, 2013) 

Ketersedian bahan baku lokal belum 
mencukupi kebutuhan 

Azolla tanaman paku liar 

Pemanfaatan Azolla kurang 
maksimal (kompos) (Hidayat, 

dkk 2011) 

Kandungan nutrisi EM 2039 
kkal/kg, PK 21,4%, LK 2,7%, 
dan SK 12,7%, abu 16,2%, Ca 
1,16% dan P 1,29% (Alalade 

and Iyayi 2006) 

Azolla 5% dalam pakan ayam 
pedaging (Basak et al. 2002) 

Kandungan SK Azolla 12,7% 
(Alalade and Iyayi 2006) 

Tepung Azolla sebagai bahan pakan dalam pakan ayam pedaging fase finisher 

Konsumsi 
pakan 

Pertambahan 
bobot badan 

Indeks produksi IOFC Konversi 
pakan 

 

Impor bahan pakan untuk pemenuhan 
kebutuhan 

Kebutuhan sarana produksi ternak 
meningkat. Biaya pakan ayam pedaging 

73% (Syahruddin, dkk. 2014) 
 

Harga pakan mahal dan ketergantungan 

Fermentasi untuk 
meningkatkan protein dan 

kecernaan (Rohmani, 2003) 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Azolla Pinnata  
2.1.1 Deskripsi Tanaman Azolla 
 Tanaman Azolla atau paku air merupakan tanaman 
yang biasa hidup diatas 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 dkk, 2011). Azolla spp. adalah paku air yang 
hidup mengambang pada permukaan air yang hidup 
bersimbiosis dengan Anabaena azollae dan merupakan alga 
yang mampu memfiksasi nitrogen bebas (Hasan and 
Chakrabarti, 2009). Tanaman Azolla pinnata dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 Gambar 2. Tanaman Azolla pinnata 

Sumber: www.phytoimages.siu.edu dan calgaryaquarium 
societyhap.ihostvm.com 
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 Menurut Arifin (1996), tanaman Azolla dalam 
taksonomi tumbuhan mempunyai klasifikasi sebagai berikut,  
Kingdom : Plantae 
Subkingdom : Tracheobionta 
Kelas   : Leptosporangiopsida 
Ordo   : Salviniales 
Genus   : Azolla 
Spesies  : A. filiculoides, A. carolianana, A. pinnata, 

A. Carolinna 
 Azolla dapat bertahan hidup pada pH air berkisar 3,5 – 
10 dan untuk pertumbuhan yang optimum membutuhkan pH 
media berkisar 4,5 - 7,0. Azolla tumbuh secara optimal apabila 
mendapat penyinaran penuh, penurunan pertumbuhan dapat 
terjadi cepat apabila tanaman berada dibawah naungan berat. 
Umumnya Azolla membutuhkan penyinaran berkisar 25 – 50% 
sinar matahari penuh untuk pertumbuhan normal. Suhu 
optimum untuk pertumbuhan semua spesies Azolla sekitar 25 
0C, kecuali jenis A. mexicana yang membutuhkan suhu 
optimum untuk pertumbuhannya 30 0C (Hasan and 
Chakrabarti 2009). Menurut Hove and Baillonville (1987), 
kondisi standar untuk pertumbuhan Azolla antara lain suhu 31 
– 20 oC, 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 digunakan 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 
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satu ton Azolla setiap minggu dengan luas kolam sebesar 650 
m2 (Hasan and Chakrabarti 2009). 

  
2.1.2 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 
and Chakrabarti, 2009). Tanaman Azolla mengandung protein 
kasar yang tinggi (21 – 25%). Kandungan serat pada tanaman 
Azolla pinnata berkisar 12,5 – 15%. Hal tersebut membuat 
penggunaan tepung Azolla dalam pakan menjadi terbatas. 
Tepung Azolla dalam pakan ikan bawal dapat digunakan 
sebagai sumber protein pakan. Haetami, dkk (2005) 
menyatakan bahwa penggunaan tepung Azolla sampai tingkat 
43,5% dalam ransum tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan 
bawal air tawar. Kandungan zat makanan tepung Azolla 
pinnata dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kandungan zat makanan Azolla pinnata 

Bahan 
Pakan 

Zat makanan 
BK EM 

(kkal/kg) PK LK SK Abu Ca P 

Azolla p1  - 23,4 3,7 14,7 24.26 2.58 0.26 
Azolla p2  1759 21,3 2,3 12,5 - 0.58 0.44 
Azolla p3  2039 21,4 2,7 12,7 16.2 1.16 1.29 
Azolla p4 90,8 - 25,7 3,4 15.7 15.76 - - 

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

Keterangan : BK : bahan kering, EM : energi metabolis, PK : 
protein kasar, LK : lemak kasar SK : serat kasar, 
Ca : kalsium dan P : fosfor. 

 
  Asam amino merupakan komponen dari protein yang 
sangat penting bagi pertumbuhan ayam pedaging. Kandungan 
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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 menghasilkan 
zat makanan yang lebih rendah dan kandungan serat kasar 
yang lebih tinggi. Kandungan asam amino essensial berbagai 
spesies Azolla dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Kandungan asam amino esensial dari berbagai spesies 

Azolla 
Spesies Azolla 

Asam amino (% bahan kering) 

Arg Hist Iso Leu Lys Met 
+cys 

Phen 
+try Thr Val 

A. microphylla 1,90 0,47 1,07 2,29 1,62 0,43 2,17 1,13 1,07 
A. caroliniana 1,58 0,40 0,85 1,96 1,34 0,46 1,93 1,03 0,86 
A. filiculoides 1,04 0,28 0,57 1,42 1,04 0,47 1,29 0,68 0,79 
A. nilotica 1,56 0,37 0,84 1,71 1,27 0,52 1,51 0,91 0,81 
A. pinnata 
var.imbricata 1,43 0,33 0,76 1,79 1,15 0,21 1,57 0,86 0,88 

A. mexicana 1,33 0,32 0,75 1,66 1,06 0,51 1,45 0,85 0,75 
A. pinnata 
var. Pinnata 1,32 0,32 0,81 1,71 0,96 0,23 1,45 0,84 0,97 

A. pinnata 1,15 - 0,93 1,65 0,98 0,52 1,69 0,87 1,18 

Sumber : Hasan and Chakrabarti (2009). 
Keterangan : Arg = agrinin, Hist = histidin, Iso = isoleusin, 

Leu = leusin, Lys = lisin, Met = metionin, Cys = 
sistin, Phen = phenilalanin try = tirosin, Thr = 
threonin dan Val = valin 

 
  Kandungan zat makanan lainnya yang terkandung 
dalam Azolla pinnata adalah karoten. Lejeu, 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 Azolla dapat berkurang 
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selama proses 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%. 
  Alalade and Iyayi (2006) menyatakan bahwa 
kandungan protein kasar tepung daun didominasi oleh serat 
kasar yang tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi 
menyebabkan protein yang terkandung dalam tepung Azolla 
sukar diserap oleh unggas. Basak et al (2002) menunjukkan 
bahwa perlakuan penggunaan tepung Azolla level 5 - 15% 
dalam pakan ayam pedaging umur 1, 2, 3 dan 4 minggu tidak 
berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Konsumsi pakan akan 
meningkat secara signifikan pada umur 5 dan 6 minggu. 
Nagshi, et al. (2014) menunjukkan bahwa penggunaan tepung 
Azolla dalam pakan dapat meningkatkan konsumsi pakan. 
Wahju (2004) menyatakan bahwa serat kasar dalam pakan 
tidak dapat dimanfaatkan oleh ternak unggas karena unggas 
tidak memiliki enzim yang dapat mencerna serat kasar. Basak 
et al (2002) menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan 
tepung Azolla level 5 - 15% dalam pakan ayam pedaging umur 
1, 2, 3, dan 4 minggu tidak berpengaruh terhadap pertambahan 
bobot badan. Pertambahan bobot badan akan meningkatkan 
secara signifikan pada umur 5 dan 6 minggu. Tamany et al. 
(1992) dalam Basak et al. (2002) melaporkan bahwa 
kandungan lignin yang tinggi sebesar 17,48% menyebabkan 
pertumbuhan yang buruk pada pakan perlakuan yang 
mengandung 10 dan 15% tepung Azolla. Nagshi et al (2014) 
menyatakan bahwa serat kasar yang tinggi dalam pakan yang 
mengandung tepung Azolla dalam jumlah tinggi dapat 
menurunkan kecernaan, penyerapan dan ketersediaan zat 
makanan sehingga menurunkan  pertambahan bobot badan. 
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Alalade and Iyayi (2006) menyatakan bahwa semakin banyak 
penggunaan tepung Azolla mengurangi pertambahan bobot 
ayam pedaging. Kandungan serat kasar tepung Azolla tinggi 
menyebabkan ayam pedaging mencerna energi metabolis dan 
protein rendah bila dibandingkan dengan perlakuan kontrol 
tanpa tepung Azolla. Basak, et al (2002) menyatakan bahwa 
pengaruh penggunaan Azolla sangat nyata (p<0,01) terhadap 
konversi pakan dimana semakin tinggi penggunaan Azolla 
dapat meningkatkan konversi pakan hingga sebesar 2,7. 
 
2.2 Ayam Pedaging 
  Ayam pedaging merupakan unggas yang dipelihara 
khusus untuk tujuan produksi daging dan memiliki sifat 
pertumbuhan yang cepat.  Ayam pedaging adalah ayam yang 
digemukkan dan dipasarkan pada umur 5- 6 minggu dengan 
bobot hidup sekitar 1,4 – 1,8 kg (Abun, 2007). Secara fisik 
ayam broiler memiliki warna dominan putih, pertumbuhan 
cepat, mempunyai karakteristik daging yang baik seperti 
bagian dada yang lebar, bentuk badan yang dalam dan hasil 
daging yang banyak (Ensminger et al., 1990) Ayam pedaging 
merupakan ternak yang ekonomis bila dibandingkan dengan 
ternak lain. Menurut Purnama (2006), ciri – ciri ayam 
pedaging yaitu ukuran badan relatif lebih besar, padat, 
kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak 
lamban dan tenang serta lambat dewasa kelamin. Ayam 
pedaging pada minggu ke-4 memiliki bobot badan 1,480 
kg/ekor dengan konversi pakan 1,431. Achmanu dan Muharlin 
(2011) menyatakan bahwa keberhasilan dalam usaha 
peternakan unggas komersial ditentukan oleh bibit, pakan dan 
manajemen pemeliharaan. 
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2.3 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 
 Anggraeny dan Umiyasih (2008) menyatakan bahwa 
pada budidaya ternak secara intensif, pakan merupakan biaya 
terbesar yang dapat mencapai 70% dari biaya produksi. 
Menurut Syahruddin, et al (2014), pakan adalah komponen 
harga terbesar dalam sistem produksi peternakan unggas. Pada 
peternakan ayam petelur harga pakan adalah 80% dari total 
biaya variabel, 73% pada ayam pedaging, 53% pada 
peternakan itik pedaging dan 61,65% pada peternakan itik 
petelur.  
 Ayam pedaging merupakan jenis unggas yang 
pertumbuhan bobot badannya sangat cepat, sehingga 
memerlukan zat makanan yang berkualitas baik. Penyusunan 
pakan untuk ayam pedaging harus disesuaikan dengan umur 
atau fase pemeliharaan. Fase pemeliharaan pada ayam 
pedaging terbagi menjadi dua bagian yaitu fase starter (0 – 21 
hari) dan fase finisher (21 – 35 hari). Kebutuhan zat – zat 
makanan untuk unggas tergantung pada faktor intrinstik yaitu 
spesies unggas, tipe, bangsa, klas, strain begitu juga jenis 
kelamin dan umur. Faktor lain yang berpengaruh terhadap 
kebutuhan zat makanan adalah faktor ekstrinsik, faktor 
lingkungan daerah tropis atau subtropis serta ketinggian 
tempat dataran rendah atau dataran tinggi yang berkaitan 
dengan suhu dan kelembaban lingkungan sekitar (Achmanu 
dan Muharlien, 2011). Menurut Wahju (2004) kebutuhan zat 
makanan untuk ayam pedaging fase starter dan finisher dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase stater dan 
finisher 

Zat makanan Periode 
 Starter Finisher 

Metobolis energy 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 
 
  Pakan untuk ayam pedaging harus mengandung 
energi cukup untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, 
menyokong pertumbuhan dan mempertahankan suhu 
tubuh. Ayam pedaging juga membutuhkan protein yang 
seimbang, fosfor, kalsium, mineral dan vitamin (Wahju, 
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2004). Achmanu dan Muharlien (2011) menambahkan 
bahwa nutrisi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 
bahan pakan unggas adalah kandungan protein kasar, 
lemak kasar, serat kasar, Ca dan P serta disesuaikan 
dengan umur dan tujuan pemeliharaan. Standar Nasional 
Indonesia (2006) menyatakan bahwa persyaratan mutu 
untuk ayam pedaging fase finisher harus memiliki kandungan 
serat maksimal 6%. Bahri dan Rusdi (2008) menyatakan 
bahwa serat kasar yang tinggi menyebabkan zat makanan yang 
berada dalam pakan sulit dicerna dan akan mudah terikut 
keluar bersama eksreta. Wahju (2004) menyatakan bahwa 
serat kasar dalam pakan tidak dapat dimanfaatkan oleh ternak 
unggas karena unggas tidak memiliki enzim yang dapat 
mencerna serat kasar.  
 Kandungan zat makanan dalam pakan berguna untuk 
memenuhi hidup pokok dan produksi. Fungsi energi bagi 
ternak unggas adalah untuk mempertahankan suhu badan agar 
normal dapat melakukan reaksi fisik dan biologis atau 
mempertahankan agar tubuh hangat dan menjaga agar tubuh 
tidak kedinginan. Fungsi berikutnya dari energi adalah 
melangsungkan pertumbuhan normal dan produksi, seperti 
membuat daging, lemak, telur, bulu, kuku, sisik serta gerak 
(Pond et al., 1995). Protein dalam tubuh ternak memiliki 
fungsi antara lain  membangun dan menjaga/memelihara 
protein  jaringan dan organ tubuh, menyediakan asam – asam 
amino tubuh dan menyediakan komponen tertentu dari DNA 
(Tilman, dkk 1998). Ayam yang diberi pakan dengan 
kandungan protein rendah dapat mengakibatkan menurunnya 
laju pertumbuhan dan produksi. 
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2.4 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) dan Neurospora crassa (kapang 
oncom merah). Proses fermentasi menggunakan kapang dapat 
merubah senyawa-senyawa yang ada didalam 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 limbah yaitu 
kandungan protein meningkat dan enzim yang diproduksi 
kapang membantu dalam kecernaan bahan (Rohmani, 2003). 
Produksi enzim selulase dan manase kapang dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
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Tabel 4. Produksi enzim selulase dan manase pada berbagai 
jenis kapang 

 Substrat 
Pollard Tangkos 

Aktivitas selulase 
(U/mg prtoein) 

  

Aspergillus oryzae 60,7 391 
Rhizopus oryzae 22,8 124 
Eupenicillium 
japonicum 

22,7 332 

Aktivitas manase 
(U/mg prtoein) 

  

Aspergillus oryzae 0,5 0,35 
Rhizopus oryzae 0,33 0,03 
Eupenicillium 
japonicum 

0,21 10,1 

Sumber: Rohmani (2003) 
 
 Kemampuan mikroba menghasilkan enzim tergantung 
pada jenis bakteri, volume inokulum dan media tubuh 
mikroba. Pemilihan jenis bakteri untuk fermentasi harus 
memperhatikan jenis substrat yang akan digunakan. Dosis 
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 Tabel 4 (Rohmani, 2003). 
 Mikroba memerlukan mikro nutrien untuk dapat hidup 
dan berkembang secara optimal. Nurhayati, dkk (2006) 
menyatakan bahwa substrat yang telah dingin diberi larutan 
campuran mikro nutrien dengan dosis 5 g KCl, 25 ZA, 15 g 
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urea dan 5 g NPK. Selanjutnya diberi Aspergillus niger 
sebanyak 6 g per kg substrat yang dicampur dengan molasis 4 
g. Lama fermentasi 3 hari pada bungkil inti sawit dapat 
meningkatkan kadar protein kasar (PK) dan nilai kecernaan 
bahan kering (KBK) secara in vitro kehilangan bahan kering 
(BK) yang minimal (Supriyati, dkk 1998). Fermentasi onggok 
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 dan Zuprizal 2005). 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 300 C. 
 
2.5 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 
2.5.1 Konsumsi Pakan 

Menurut Achmanu dan Muharlien (2011), pakan 
dengan kandungan energi tinggi membuat unggas akan 
mengkonsumsi pakan lebih rendah dan sebaliknya. Wahju 
(2004) menyatakan bahwa tingkat energi dalam pakan 
menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi. Bila 
kandungan energi dalam pakan rendah konsumsi akan tinggi 
dan konsumsi akan turun apabila jumlah kandungan energi 
dalam pakan tinggi. Konsumsi pakan tergantung ayam yang 
bersangkutan dan bergantung pada besarnya, keaktifannya dan 
temperatur lingkungan yang bertujuan untuk pertumbuhan dan 
alat untuk mempertahankan produksi. Konsumsi pakan 
diperoleh dengan cara menghitung jumlah ransum yang 
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dikonsumsi selama periode pemeliharaan (Sujana, dkk 2011). 
Leeson and Summers (2008) menambahkan bahwa konsumsi 
pakan sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Konsumsi 
pakan akan mengalami penurunan pada temperatur lingkungan 
yang tinggi.  

Kualitas bahan pakan perlu diperhatikan agar pakan 
yang telah diformulasikan itu mampu diperoleh ternak yang 
bersangkutan dan jumlah zat – zat makanan yang dibutuhkan 
dapat dipenuhi karena masing – masing ternak mempunyai 
keterbatasan dalam mengkonsumsi pakan (Wahju, 2004). 
Apabila semua zat gizi yang dibutuhkan ternak terpenuhi 
maka penampilan produksi ternak dapat tercapai secara 
maksimal (National Research Council, 1994). Menurut Jaelani 
(2011), konsumi pakan berkaitan erat dengan pertambahan 
bobot badan dan konversi pakan. Kebutuhan zat makanan 
unggas sebagian besar diperoleh dari pakan yang dikonsumsi. 
Secara umum semakin banyak pakan yang dikonsumsi maka 
pertumbuhan unggas akan semakin baik. Menurut Abun 
(2007), meningkatnya pakan yang dikonsumsi akan 
memeberikan kesempatan pada tubuh ternak untuk menyerap 
zat –zat nutrisi yang lebih banyak sehingga kebutuhan zat – 
zat makanan terpenuhi. Samli, et al. (2006) menyatakan bahwa 
peningkatan level serat kasar berpotensi menurunkan 
konsumsi pakan karena semakin tinggi serat kasar 
menyebabkan pakan bersifat bulky sehingga unggas tidak akan 
mampu mengkonsumsi pakan dengan jumlah banyak akibat 
keterbatasan tembolok dalam menyimpan pakan. 

Penghitungan konsumsi pakan dilakukan setiap 
minggu menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
Konsumsi pakan = Pakan yang diberikan – sisa pakan 
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2.5.2 Pertambahan bobot badan 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 
parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan 
produksi pada usaha ayam pedaging. Pertambahan bobot 
badan ayam pedaging dipengaruhi oleh potensi genetik ayam 
pedaging, pakan dan manajemen. Menurut Rifqi (2008), 
pertumbuhan ayam pedaging sangat cepat sejak baru lahir 
hingga umur delapan minggu. Keadaan demikian akan 
menguntungkan peternak untuk memasarkan ayam pedaging 
pada awal pertumbuhan yaitu pada umur lima hingga enam 
minggu. Rebh, et al (2014) menyatakan bahwa keuntungan 
yang didapat dari produksi ayam pedaging adalah tergantung 
kecepatan pertumbuhan ayam pedaging untuk menghasilkan 
pertambahan bobot badan yang maksimal dalam periode 
pemeliharaan yang singkat. 

Kemampuan ternak unggas untuk mengubah pakan 
yang diberikan menjadi daging dapat diketahui melalui 
pertambahan bobot badan dari ternak tersebut. Pertambahan 
bobot badan merupakan salah satu indikator untuk mengukur 
pertumbuhan ayam (Anggoradi, 1991). Jaelani (2011) 
menyatakan bahwa nilai bobot badan akhir dipengaruhi oleh 
kecepatan pertumbuhan. Tahap-tahap pertumbuhan ternak 
membentuk gambaran sigmoidal pada grafik pertumbuhan. 
Rumus penghitungan pertambahan bobot badan adalah sebagai 
berikut: 

PBB = Bobot akhir – bobot awal (gram/ekor/minggu) 
 

2.5.3 Konversi pakan 
 NRC (1994) menyatakan bahwa konversi pakan 
merupakan hubungan antara jumlah pakan yang dibutuhkan 
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untuk menghasilkan satu satuan berat badan atau produksi 
telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan 
adalah suhu lingkungan, bentuk fisik pakan, komposisi pakan 
dan kandungan zat makanan yang terdapat dalam pakan. 
Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan 
yang dikonsumsi dengan kenaikan bobot badan dalam periode 
dan satuan yang sama (Sujana dkk, 2011). Menurut Wahju 
(2004), nilai konversi pakan dapat digunakan untuk mengukur 
efisiensi penggunaan pakan. Semakin rendah nilai konversi 
pakan maka semakin tinggi nilai efisiensi pakan dan 
menandakan semakin baik pertumbuhan unggas yang 
dipelihara. Menurut Pond et al. (1995), angka konversi pakan 
untuk ayam pedaging yang dipelihara selama lima minggu 
adalah 1,5-1,6. Newilda dkk (2014) menyatakan bahwa faktor 
– faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah 
kandungan energi yang cukup, kecukupan zat makanan dalam 
ransum, suhu lingkungan dan kondisi kesehatan ayam. 
 Angka konversi pakan menunjukkan tingkat efisiensi 
penggunaan pakan. Angka konversi pakan menunjukkan 
tingkat penggunaan pakan dimana jika angka konversi 
semakin kecil maka penggunaan pakan semakin efisien dan 
sebaliknya jika angka konversi semakin besar maka 
penggunaan pakan tidak efisien. Penghitungan konversi 
ransum dilakukan dengan cara membagi konsumsi pakan 
dengan bobot badan yang dihasilkan. Rumus penghitungan 
konversi pakan adalah sebagai berikut : 
 

Konversi = 
Jumlah pakan yang dikonsumsi (g/ekor) 

Bobot badan ternak (g/ekor) 
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2.5.4 Income over feed cost (IOFC) 
 Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan 
pendapatan yang dihitung dengan cara penerimaan dikurangi 
biaya pakan selama satu periode pemeliharaan. Fadilah (2005) 
menambahkan bahwa IOFC merupakan salah satu indikator 
untuk menentukan keuntungan ekonomis dalam usaha 
peternakan. Amri (2007) menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi IOFC adalah harga pakan, konsumsi pakan, 
bobot badan akhir (produksi telur), konversi pakan dan 
mortalitas. Keuntungan suatu usaha peternakan dipengaruhi 
beberapa faktor. Penghitungan IOFC adalah sebagai berikut : 
 

IOFC = Pendapatan – pengeluaran biaya pakan 
 

Keterangan : 
1. Pendapatan = ( bobot badan ayam (kg) x harga (kg) ) 
2. Pengeluaran = ( pakan yang dikeluarkan (konsumsi) x harga 

pakan ) 
 

2.5.5 Indeks produksi 
  Indeks produksi (IP) merupakan parameter untuk 
mengetahui tingkat efisiensi produksi dari usaha peternakan. 
Indeks produksi dapat digunakan untuk mengevaluasi 
keberhasilan dalam proses produksi. Penilaian indeks produksi 
didasarkan pada bobot badan akhir, persentase jumlah ayam 
yang hidup, konversi ransum dan umur panen. Semakin tinggi 
bobot badan dan semakin efisien dalam penggunaan pakan 
maka nilai IP yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Nilai 
indeks produksi ayam pedaging fase finisher hasil penelitian 
Indaryati dkk (2012) sebesar 474, sedangkan Utami dkk 
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(2013) sebesar 344. Menurut Fadilah (2005), kriteria penilaian 
indeks produksi (IP) sebagai berikut : 

1. Kurang dari 160 = tidak efisien 
2. 161 – 180  = efisiensi rendah 
3. 181 – 200  = cukup efisien 
4. Lebih dari 200  = efisien 

 Menurut Fadilah (2005), indeks produksi (IP) dapat 
dihitung dengan cara sebagai berikut: 
 

IP = (BB x %hidup x 100) (FCR x umur panen) 
Keterangan : 
BB   = bobot badan akhir 
% hidup = persentase jumlah ayam yang hidup 
FCR   = konversi pakan 
Umur panen = lama pemeliharaan (hari) 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 

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, Malang, Jawa Timur. 
 
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 100 ekor dengan rata - rata bobot 
badan 39,5 g dan koefisien keragaman 9,6%. Harga bibit ayam 
umur sehari per box adalah Rp 450.000. Pakan perlakuan 
diberikan ketika ternak berumur 21 hari. Bobot badan ayam 
pedaging umur 21 hari dapat dilihat pada Lampiran 1. Bobot 
ayam pedaging umur 21 hari memiliki rata - rata bobot badan 
1059,9 g dan koefisien keragaman 6,48%. Ayam yang 
digunakan tidak dibedakan jenis kelaminnya (unsexed).  

3.2.2 Tepung Azolla terfermentasi 
Tanaman Azolla yang digunakan diperoleh dari Desa 

Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Bagian tanaman 
Azolla yang digunakan dalam penelitian ini hanya bagian 
batang dan daun, sedangkan bagian akar dibuang karena 
kandungan serat kasarnya tinggi. Umur tanaman Azolla yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah 3 minggu. 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. 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 0,4% dari total 
substrat. 
 Aspergillus oryzae memerlukan beberapa mikro 
nutrien untuk dapat tumbuh dengan maksimal. Mikro nutrien 
yang digunakan antara lain NPK, ZA, urea dan KCL yang 
diperoleh dari toko pertanian di Batu. Dosis pemberian mikro 
nutrien adalah 5 g KCl, 25 ZA, 15 g urea dan 5 g NPK dalam 
1 kg substrat (Nurhayati dkk. 2006). Inkubasi substrat 
dilakukan selama 72 jam (Mursyid dan Zuprizal 2005). 
Diagram proses pembuatan tepung Azolla pinnata fermentasi 
dengan Aspergillus oryzae dapat dilihat pada Gambar 3. 

3.2.3 Peralatan dan Kandang 
Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang litter yang bersekat sebanyak 25 petak dengan ukuran  
panjang x lebar x tinggi setiap petak adalah 70 x 80 x 70 cm. 
Setiap petak dilengkapi dengan alas sekam dan lampu 25 watt 
yang berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. Setiap petak 
kandang ditempati lima 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. 
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c. Timbangan digital untuk menimbang pakan ternak, 
perlakuan dan sisa pakan. 

d. Tempat pakan dan minum. 
e. Grider ukuran 1 mm untuk menghaluskan Azolla pinnata. 
f. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara. 
g. Thermometer untuk mengukur suhu udara kandang. 

 

 
Gambar 3. Diagram pembuatan tepung Azolla terfermentasi 

 

Azolla Pinnata

Tiriskan

Akar Azolla dipisahkan

Daun dan batang Azolla 
pinnata

Cuci dan dibersihkan dari kotoran 
yang terikut

Sterilisasi 100 0C selama 30 menit (Pasaribu, 2007)

Pendinginan

Inokulasi substrat dengan Aspergillus oryzae 
0,6% (Nurhayati dkk, 2006)

Inkubasi selama  72 jam (Mursyid dan 
Zuprizal 2005)

Panen dan 
pengeringan

Penggilingan 

Tepung Azolla pinnata terfermentasi

Akar
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3.2.4 Pakan 
Pakan yang digunakan untuk percobaan ini disusun 

sesuai dengan kebutuhan  nutrisi ayam pedaging periode 
starter dan finisher. Pakan periode starter umur 1-21 hari yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pakan komersial (BR1) 
produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Harga pakan 
komersial (BR1) sebesar Rp 6600/kg. Pakan ayam periode 
finisher umur 22 hari sampai panen adalah pakan basal 
menggunakan campuran konsentrat, jagung dan bekatul serta 
pakan perlakuan ditambahkan tepung Azolla terfermentasi. 
Harga pakan perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Kandungan zat makanan bahan pakan dan pakan komersial 
BR 1 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dapat dilihat 
pada Tabel 5 sedangkan kandungan zat makanan pakan dan 
susunan ransum pakan fase finisher dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 5. Kandungan zat makanan bahan pakan penelitian 

Bahan Pakan EM 
(Kkal/Kg) SK (%) PK (%) LK (%) 

Pakan jadi BR – 1a 3000 6 21 6 
Jagungb 3370 2 8,6 3,9 
Konsentartb 2300 4,96 42,96 6,24 
Bekatulc 2860 3 12 12 
Tepung Azolla 
pinnatad 

1648* 12,17 21,62 2,91 

Minyake 8600   100 
Keterangan : 
a. Label pakan complete feed BR1 
b. Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2014) 
c. Wahju (2004) 
d. Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2015) 
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e. National Research Council (1994) 
*Energy Metabolism (EM) menggunakan perhitungan 70% 
dari Gross Energy (GE) (Patrick and Schaible, 1980) 

 
Pakan perlakuan disusun dengan iso protein dan 

kalori. Kandungan zat makanan pakan perlakuan dalam 
penelitian ini sudah sesuai dengan anjuran Wahju (2004) yang 
menyatakan bahwa kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase 
finisher antara lain energi metabolis (Kkal/kg) minimal 3200, 
protein kasar minimal 20%, lemak kasar maksimal 8,0% dan 
serat kasar maksimal 5,0%. Semakin tinggi level penggunaan 
tepung Azolla dalam pakan akan meningkatkan kandungan 
serat dalam pakan.  
 
Tabel 6. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan 

perlakuan (fase finisher) 
Bahan 
pakan 

Perlakuan pakan (%) 
PO P1 P2 P3 P4 

Jagung 60 58,9 57,9 57,9 56,3 
Konsentrat 32,9 32,3 31,4 30,8 30,1 
Bekatul 6,4 4,9 4,3 1,9 1,1 
Tepung 
Azolla 0 2,5 5 7,5 10 

Minyak 
kelapa 0,7 1,4 1,5 1,9 2,5 

Total 100 100 100 100 100 
Kandungan zat nutrisi (hasil perhitungan)  
ME 
(Kkal/kg) 3021,94 3029,57 3007,81 3000,97 3000,87 

PK (%) 20,06184 20,06998 20,06584 20,06058 20,06676 
SK (%) 3,02384 3,23133 3,45294 3,65543 3,86896 
LK (%) 5,86096 6,37337 6,37896 6,52627 6,99694 
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3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan lapang 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 terfermentasi dalam pakan dan 
dilakukan pada 4 level penggunaan yakni : 
P0= Pakan tanpa penggunaan tepung Azolla fermentasi 
P1= Pakan dengan tepung Azolla fermentasi  2,5% 
P2= Pakan dengan tepung Azolla fermentasi  5% 
P3= Pakan dengan tepung Azolla fermentasi 7,5% 
P4= Pakan dengan tepung Azolla fermentasi 10% 
 
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. 
Tata letak kandang penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.  
 
3.4 Prosedur Penelitian 
a. Sanitasi kandang 

Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan 
chick in adalah pembersihan kandang dan sanitasi. 
Pembersihan dimulai dengan pengeluaran sisa kotoran yang 
berada kandang. Setelah kandang dibersihkan langkah 
selanjutnya yakni mencuci kandang dengan air detergen. 
Kandang dicuci hamakan menggunkan formalin. Takaran yang 
digunakan adalah 10 ml dalam 5 liter air. Pengapuran lantai 
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dengan dosis 150 g/m2dilakukan agar mikroorganisme tidak 
dapat hidup. 
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Gambar 4. Tata letak kandang penelitian 

b. persiapan kandang dan peralatannya 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 

menyiapkan peralatan kandang untuk DOC yang terdiri dari 
lampu 25 watt, penyekat,  litter (sekam), chick guard, 
thermometer, hygrometer dan tempat pakan. Persiapan 
kandang brooding dimulai dengan pemasangan chick guard 
seluas 2 m2, kemudian pemasangan litter dengan ketebalan 7 
cm dan pemberian alas menggunakan koran bekas. Pemberian 
tirai pada seluruh ruang kandang agar udara tidak masuk 
kedalam kandang. Lampu 25 watt dipasang pada tempat 
brooding sebagai penghangat sekaligus penerangan. Tempat 
pakan dan tempat minum ditempatkan pada sekeliling chick 
guard. Selanjutnya memberikan kode pada masing – masing 
kandang sesuai dengan perlakuan. 
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c. Pemeliharaan ayam 
Ayam pedaging dipelihara mulai umur satu hari 

(DOC) hingga umur 35 hari. Kegiatan yang dilakukan 
menjelang DOC datang adalah menyalakan pemanas 3 jam 
sebelum DOC datang. Pada masa starter umur 1-3 minggu 
100 ekor ayam pedaging dipelihara dalam kandang brooding 
dengan luas 2 m2. Kegiatan pertama kali ketika ayam datang 
adalah menimbang seluruh bobot badan ayam. Frekuensi 
pemberian pakan pada minggu pertama dilakukan lebih 
banyak dan frekuensi pemberian pakan berkurang ketika ayam 
mulai tua. 
 
d. Koleksi data 

Tahap koleksi data dilakukan selama 40 hari. Data 
yang diambil selama penelitian terdiri dari data suhu, 
kelembaban, bobot badan awal, bobot badan akhir, konsumsi 
dan sisa pakan. Pengambilan pakan sisa perlakuan dan data 
suhu kandang dilakukan setiap hari. Penimbangan bobot badan 
dilakukan setiap seminggu sekali dan dilaksanakan pada pagi 
hari. 
 
3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
penampilan produksi yang terdiri dari beberapa parameter 
antara lain : 
1. Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang telah 
dikonsumsi oleh ternak. Konsumsi pakan dapat dihitung 
dengan cara menghitung jumlah pakan yang diberikan dan 
dikurangi jumlah sisa pakan. Penghitungan konsumsi pakan 
dilakukan setiap hari. Menurut Jaelani (2011), selisih antara 
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ransum yang disediakan pada awal penelitian dengan sisa 
ransum pada akhir penelitian dihitung dalam gram. Rumus 
penghitungan konsumsi pakan adalah sebagai berikut : 
 
Konsumsi pakan = Jumlah pakan disediakan – Jumlah pakan 

sisa (g/ekor/hari) 
 
2. Pertambahan bobot badan 
 Pertambahan bobot badan adalah selisih antara bobot 
badan potong dengan bobot badan awal. Menurut Jaelani 
(2011), penghitungan pertambahan bobot badan adalah 
sebagai berikut : 

PBB = 
W2 – W1 

 T1 
Keteranagan: 
W1 = Bobot badan awal minggu (g), 
W2 = Bobot badan akhir minggu (g) 
T1 = Waktu 
 
3. Konversi pakan 
 Konversi pakan adalah nilai efisiensi dari pengubahan 
pakan menjadi bentuk produk oleh ternak. Konversi pakan 
dapat dihitung dengan cara membagi pakan yang dikonsumsi 
dengan bobot badan yang dihasilkan dan satuan yang 
digunakan sama. Menurut Jaelani (2011), rumus penghitungan 
konversi pakan sebagai berikut: 

Koversi pakan = 
Ʃ Pakan yang dikonsumsi (g) 

Ʃ Bobot badan (g) 
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4. Indeks produksi 
 Indeks produksi (IP) merupakan parameter untuk 
mengetahui tingkat efisiensi produksi dari usaha peternakan. 
Indeks produksi dapat digunakan untuk mengevaluasi 
keberhasilan dalam proses produksi. Menurut Fadilah (2005), 
penghitungan indeks produksi dapat dihitung menggunakan 
rumus sebagai berikut : 

 
IP = (BB x % hidup x 100)/(FCR x umur panen) 

 
5. Income over feed cost (IOFC) 

IOFC adalah pendapatan dari usaha peternakan yang 
diperoleh dari penjualan produksi ternak dikurangi dengan 
biaya pakan selama periode pemeliharaan. IOFC dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
IOFC  = (BB (kg) x harga ayam/kg) – ( jumlah konsumsi 

pakan (kg) x harga pakan/kg ) 
 
3.6 Analisa Statistik 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan 
satu minggu sekali. Data yang diperoleh diolah menggunakan 
program Microsoft Excel. Selanjutnya dianalisis menggunakan 
analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan. Variabel 
yang diamati meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 
badan (PBB), konversi pakan, mortalitas, indeks produksi dan 
Income Over Feed Cost (IOFC). Model matematika dari 
rancangan acak lengkap (RAL) adalah sebagai berikut : 
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Yij = µ + α+ Єij 
Keterangan : 
Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 
µ = nilai tengah umum 
α = pengaruh perlakuan ke-i 
Єij = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 
i = 0,1, 2, 3, 4 
j = 1,2,3,4,5 
 
3.7 Batasan Istilah 
1. Azolla : tanaman paku yang tumbuh mengapung 

diatas air. Bagian tanaman yang 
digunakan  adalah batang dan daun, 
sedangkan akar tanaman tidak 
digunakan pada penelitian ini. 

2. Penampilan 
produksi 

: penampilan produksi yang diuji dalam 
penelitian ini meliputi konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi 
pakan, indeks produksi dan Income 
Over Feed Cost (IOFC). 

3. Konsumsi 
pakan 

: jumlah pakan yang dikonsumsi ayam 
pedaging selama periode pemeliharaan. 

4. Pertambahan 
bobot badan 

: kenaikan pertambahan bobot badan 
selama periode pemeliharaan. 

5. Mortalitas : tingkat kematian ayam pedaging selama 
periode pemeliharaan. 

6. Indeks 
Produksi 

: nilai indeks produksi yang terdiri dari 
daya hidup, pertambahan bobot badan 
dan umur ternak. 

7. Income over 
feed cost 

: pendapatan yang didapatkan setelah 
penerimaan dikurangi biaya pakan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui respon 
dari pemberian tepung Azolla terfermentasi terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging fase finisher yang dapat 
dilihat dari beberapa parameter antara lain konsumsi pakan 
(g), pertambahan bobot badan (g), efisiensi pakan (FCR), 
income over feed cost (IOFC) dan indeks produksi. Hasil 
pengamatan beberapa parameter tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 7. Sedangkan data suhu dan kelembaban kandang 
selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
Tabel 7. Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan 

(g/ekor/2 minggu), pertambahan bobot badan 
(g/ekor/2 minggu), konversi pakan, IOFC 
(Rp/ekor/2 minggu) dan indeks produksi ayam 
pedaging fase finisher 

Perlakuan 
Variabel 

Konsumsi 
pakan (g/ekor) 

PBB 
(g/ekor) 

Konversi 
pakan 

IOFC 
(Rp/ekor) 

Indeks 
produksi 

P0 2.005+91,82 992+65,41 2,00+0,10 6385+808,20 360+37,43 
P1 2.053+109,99 940+98,84 2,00+0,10 6543+1020,55 360+48,27 
P2 2.109+72,43 983+92,28 2,12+0,05 5931+595 325+28,57 
P3 2.013+122,09 987+67,04 2,13+0,09 6030+892,33 321+40,91 
P4 2.036+61,71 932+45,28 2,22+0,04 5604+402,27 296+18,09 

 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 
 Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang telah 
dikonsumsi oleh ayam pedaging. Konsumsi pakan dapat 
diketahui dengan menghitung jumlah pakan yang diberikan 
dikurangi pakan sisa. Hasil rata – rata konsumsi pakan ayam 
pedaging fase finisher selama penelitian ini dari yang tertinggi 
sampai yang terendah adalah perlakuan P2 (2.109+72,43), P1 
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(2.053+109,99), P4 (2.036+61,71), P3 (2.013+122,09) dan P0 
(2.005+91,82) g/ekor/2 minggu. Konsumsi pakan rata – rata 
secara numerik meningkat dengan penambahan pakan 
perlakuan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan 
sampai level 10% tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap 
konsumsi pakan. Hasil uji statistik konsumsi pakan ayam 
pedaging dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Basak, et al. (2002) yang 
menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung Azolla 5 - 
15% dalam pakan ayam pedaging umur 1, 2, 3 dan 4 minggu 
tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Konsumsi pakan 
akan meningkat secara signifikan pada umur 5 dan 6 minggu. 

Konsumsi pakan secara numerik mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan pakan kontrol. Samli, et al. 
(2006) menyatakan bahwa peningkatan level serat kasar 
berpotensi menurunkan konsumsi pakan karena semakin tinggi 
serat kasar menyebabkan pakan bersifat bulky sehingga unggas 
tidak mampu mengkonsumsi pakan dalam jumlah banyak 
akibat keterbatasan tembolok menyimpan pakan. Kandungan 
serat kasar tepung Azolla terfermentasi pada penelitian ini 
sebesar 12,7% (lihat Tabel 7). Berdasarkan tabel tersebut 
terlihat bahwa kandungan serat kasar pakan perlakuan (P0) 
3,02 (P1) 3,23; (P2) 3,45; (P3) 3,65 dan (P4) 3,86. Kandungan 
serat kasar yang tinggi tersebut tidak berdampak buruk pada 
konsumsi ayam pedaging. Konsumsi pakan cenderung 
meningkat seiring dengan penambahan tepung Azolla 
terfermentasi. Kondisi tersebut diduga diakibatkan ketika 
proses fermentasi kandungan serat Azolla terombak sehingga 
sifat bulky sedikit berkurang. Menurut Abun (2007), proses 
fermentasi adalah suatu aktivitas mikroorganisme terhadap 
senyawa molekul organik komplek seperti protein, karbohidrat 
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dan lemak yang mengubah senyawa – senyawa tersebut 
menjadi molekul – molekul yang lebih sederhana, mudah larut 
dan kecernaannya tinggi. Aspergillus niger memiliki 
kemampuan menghasilkan enzim selulase (Rohmani, 2003). 
Kondisi tersebut memungkinkan kandungan serat Azolla 
terurai menjadi bentuk yang lebih sederhana dan sifat bulky 
menjadi berkurang. Hasil penelitian Nagshi, et al. (2014) 
menunjukkan bahwa penggunaan tepung Azolla dalam pakan 
dapat meningkatkan konsumsi pakan. Kerapatan jenis masing 
– masing pakan perlakuan pada penelitian adalah P0: 642, P1: 
619, P2: 605, P3: 587 dan P4: 565. Hal ini terlihat bahwa 
penggunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan yang 
semakin banyak akan menurunkan kerapatan jenis pakan. 
Kerapatan jenis pakan terendah terdapat pada perlakuan (P4) 
yakni sebesar 565 g/liter. 

Kandungan serat kasar antar perlakuan dalam 
penelitian ini masih dibawah standar, sehingga pada 
kandungan serat kasar tersebut unggas masih bisa 
mentoleransi dan tidak menurunkan konsumsi pakan. 
Kandungan serat tersebut masih dibawah standar yang 
dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia (2006) yang 
menyatakan bahwa persyaratan mutu untuk ayam pedaging 
fase finisher harus memiliki kandungan serat maksimal 6%. 
Bahri dan Rusdi (2008) menambahkan bahwa serat kasar yang 
tinggi menyebabkan zat makanan yang berada dalam pakan 
sulit dicerna dan akan mudah terikut keluar bersama eskreta. 
Wahju (2004) menyatakan bahwa serat kasar dalam pakan 
tidak dapat dimanfaatkan oleh ternak unggas karena unggas 
tidak memiliki enzim yang dapat mencerna serat kasar. 
Penelitian ini menggunakan tepung Azolla yang sudah 
difermentasi dengan Aspergillus oryzae, sehingga kandungan 
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serat kasar tepung Azolla lebih mudah dicerna oleh saluran 
pencernaan ternak unggas. 

Konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor antara lain palatabilitas pakan, bentuk pakan, 
kandungan zat makanan dan densitas pakan. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap konsumsi ayam pedaging fase finisher. 
Konsumsi pakan yang tidak berpengaruh nyata diantara 
perlakuan tersebut diakibatkan oleh kandungan energi pakan 
yang relatif sama sehingga konsumsi pakan tidak berpengaruh 
lebih rendah maupun tinggi. Kandungan energi metabolisme 
dalam pakan dapat mempengaruhi konsumsi ayam pedaging. 
Pada penelitian ini pakan disusun dengan iso energi sebesar 
3000 kkal. Kandungan energi pakan perlakuan secara 
berurutan adalah P0:3021,94, P1:3017,96, P2:3006,94, 
P3:3000,97 dan P4:3000,87. Hasil penelitian mengenai 
konsumsi pakan ini sesuai dengan pendapat Wahju (2004) 
yang menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 
konsumsi pakan unggas adalah kandungan energi metabolisme 
dalam pakan. Kandungan energi pakan yang rendah akan 
meningkatkan konsumsi pakan. Hal ini terjadi karena unggas 
akan terus mengkonsumsi pakan sebelum energi tercukupi, 
begitupun sebaliknya apabila kandungan energi dalam pakan 
tinggi maka unggas akan mengkonsumsi pakan lebih rendah. 

Konsumsi pakan tertinggi dihasilkan oleh perlakuan 
P2 sebesar 2.109+72,43 g. Konsumsi pakan yang tinggi 
tersebut dapat berasal dari kandungan lemak kasar dalam 
pakan. Monfaredi (2005) et al. menyatakan bahwa 
suplementasi lemak/minyak dalam pakan dapat meningkatkan 
konsumsi pakan. Konsumsi pakan terkait dengan palatabilitas 
suatu bahan pakan. Semakin disukai suatu bahan pakan maka 
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akan meningkatkan konsumsi pakan. Kandungan lemak kasar 
pada penelitian ini meningkat seiring dengan penggunaan 
tepung Azolla terfermentasi. Hal ini terjadi karena tepung 
Azolla terfermentasi memiliki kandungan protein tinggi namun 
memiliki energi metabolis yang rendah sehingga diperlukan 
tambahan bahan pakan sumber energi dengan protein rendah 
yakni minyak. Kandungan zat makanan pada masing - masing 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. Pada tabel tersebut 
terlihat bahwa kandungan lemak kasar meningkat pada pakan 
perlakuan dengan penambahan tepung Azolla terfermentasi. 
 
4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan 
 Pertambahan bobot badan (PBB) dapat dihitung 
dengan cara menghitung selisih antara bobot badan awal 
dengan bobot badan akhir. Hasil rata – rata pertambahan bobot 
badan ayam pedaging fase finisher selama penelitian ini dari 
yang tertinggi sampai yang terendah adalah: P0 (992+65,41), 
P3 (987+67,04), P2 (983+92,28), P1 (940+98,84), dan P4 
(932+45,28) g/ekor/2 minggu. Pertambahan bobot badan rata – 
rata secara numerik menurun dengan penambahan pakan 
perlakuan terhadap pertambahan bobot badan. Standart bobot 
badan ayam pedaging strain Lohman MB202 dapat dilihat 
pada Lampiran 5. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
perlakuan sampai level 10% tidak berpengaruh (P>0,05) 
terhadap pertambahan bobot badan. Hasil uji statistik bobot 
badan ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Basak,et al. (2002) 
yang menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung 
Azolla 5 - 15% dalam pakan ayam pedaging umur 1, 2, 3 dan 4 
minggu tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan. 
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Pertambahan bobot badan akan meningkat secara signifikan 
pada umur 5 dan 6 minggu. 
 Pertambahan bobot badan secara numerik mengalami 
penurunan dengan penambahan tepung Azolla terfermentasi 
dalam pakan. Menurut Basak (2002), penggunaan tepung 
Azolla  dalam pakan dengan proporsi diatas 10% 
menghasilkan pertambahan bobot badan yang rendah. Kondisi 
ini diduga oleh tingginya kandungan level NDF pada tepung 
Azolla. Serat kasar merupakan pembatas penggunaan bahan 
pakan dalam ternak unggas. Menurut Tamany et al. dalam 
Basak (2002) melaporkan bahwa kandungan lignin yang tinggi 
(17,48%) menyebabkan pertumbuhan yang buruk pada pakan 
perlakuan yang mengandung 10 dan 15% tepung Azolla. 
Nagshi, et al.(2014) menyatakan bahwa serat kasar yang tinggi 
dalam pakan mengandung tepung Azolla  dalam jumlah tinggi 
dapat menurunkan kecernaan, penyerapan dan ketersediaan zat 
makanan sehingga menurunkan  pertambahan bobot badan. 
Pengaruh fermentasi tepung Azolla dalam penelitian ini kurang 
terlihat. Hal ini diduga pada masa inkubasi selama 3 hari 
kandungan serat kasar Azolla belum menurun secara optimal. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
fermentasi antara lain jenis mikroba, lama inkubasi dan 
substrat yang digunakan. Alalade and Iyayi (2006) 
menyatakan bahwa semakin banyak penggunaan tepung azolla 
mengurangi pertambahan bobot ayam pedaging. Kandungan 
serat kasar tepung Azolla yang tinggi menyebabkan ayam 
pedaging mencerna energi metabolis dan protein rendah bila 
dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa tepung Azolla. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa penggunaan 
tepung Azolla terfermentasi dalam pakan sampai level 10% 
tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap pertambahan bobot 
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badan. Pertambahan bobot badan yang tidak nyata tersebut 
diakibatkan oleh konsumsi pakan dan zat makanan yang relatif 
sama antar perlakuan, meskipun susunan pakan antar 
perlakuan berbeda. Konsumsi pakan yang sama 
mengakibatkan nutrisi yang terserap dalam tubuh antar 
perlakuan sama. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya 
kesamaan pertambahan bobot badan antar perlakuan. Kondisi 
tersebut mengindikasikan bahwa pakan yang mengandung 
tepung Azolla terfermentasi memiliki kualitas yang sama 
dengan dengan bahan pakan konvensional. Kualitas zat 
makanan tepung Azolla terfermentasi tersebut diakibatkan oleh 
proses fermentasi.  

Hasil penelitian Walugembe (2013) tentang 
penggunaan pakan kaya serat dalam pakan ayam petelur dan 
ayam pedaging menunjukkan bahwa serat kasar yang tinggi 
dalam pakan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 
pada ayam petelur tetapi menghasilkan pertambahan bobot 
badan yang menurun pada ayam pedaging. Hasil penelitian 
tersebut sesuai dengan pendapat Bahri dan Rusdi (2008) yang 
menyatakan bahwa serat kasar yang tinggi menyebabkan zat 
makanan yang berada dalam pakan sulit dicerna dan akan 
mudah terikut keluar bersama kotoran. Wahju (2004) 
menyatakan bahwa serat kasar dalam pakan tidak dapat 
dimanfaatkan oleh ternak unggas karena unggas tidak 
memiliki enzim yang dapat mencerna serat kasar. Serat kasar 
pada tepung Azolla terfermentasi dimungkinkan menurun 
sehingga mudah dicerna oleh unggas. Penurunan  ini 
diakibatkan oleh proses fermentasi. Kandungan serat pakan 
antar perlakuan sama yakni dibawah 4% atau masih dibawah 
standar yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia 
(SNI) (2006) yakni persyaratan mutu untuk ayam pedaging 
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fase finisher harus memiliki kandungan serat maksimal 6%. 
Kandungan serat kasar tersebut menyebabkan pertambahan 
bobot badan ayam pedaging menjadi tidak berbeda antar 
perlakuan, kandungan serat kasar pakan perlakuan masih 
mampu ditoleransi oleh tubuh ternak tanpa menganggu 
pertambahan bobot badan ternak. Rata – rata konsumsi pakan 
dan protein ayam pedaging selama fase finisher dapat dilihat 
pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Rata – rata konsumsi pakan dan protein selama fase 

finisher 

Perlakuan 
Konsumsi 

pakan 
(g/ekor) 

Konsumsi 
protein 
(g/ekor) 

Konsumsi 
energi 

(Kkal/ekor) 

PBB 
(g/ekor) 

P0 2.005+91,82 402,20 6058,98 992+65,41 
P1 2.053+109,99 411,83 6219,70 940+98,84 
P2 2.109+72,43 423,06 6343,47 983+92,28 
P3 2.013+122,09 403,80 6040,95 987+67,04 
P4 2.036+61,71 408,42 6109,77 932+45,28 

 
Konsumsi protein pada ayam pedaging akan 

berkorelasi pada pertambahan bobot badan ayam pedaging. 
Berdasarkan analisis statistik pada Lampiran 4 menyatakan 
bahwa perlakuan tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan. 
Kondisi tersebut mengakibatkan konsumsi protein antar 
perlakuan tidak mengalami perbedaan yang sangat jauh. 
Konsumsi protein yang meningkat akan berpengaruh pada 
pertambahan bobot badan ayam pedaging yang tinggi. Protein 
dalam tubuh ternak memiliki fungsi antara lain membangun 
dan menjaga/memelihara protein  jaringan dan organ tubuh, 
menyediakan asam – asam amino tubuh dan menyediakan 
komponen tertentu dari DNA (Tilman dkk 1998). Ayam yang 
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diberi pakan dengan kandungan protein rendah dapat 
mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan dan produksi. 

Konsumsi kandungan energi yang sama pada 
penelitian ini menyebabkan pertumbuhan ayam pedaging 
menjadi sama. Konsumsi energi metabolis antar perlakuan 
pada penelitian ini sama. Hal ini disebabkan oleh konsumsi 
pakan antar perlakuan yang tidak berbeda nyata. Fungsi energi 
bagi ternak unggas adalah untuk mempertahankan suhu badan 
agar normal dapat melakukan reaksi fisik dan biologis atau 
mempertahankan agar tubuh hangat dan menjaga agar tubuh 
tidak kedinginan. Fungsi berikutnya dari energi adalah 
melangsungkan pertumbuhan normal dan produksi seperti 
membuat daging, lemak, telur, bulu, kuku, sisik serta gerak 
(Pond et al. 1995). Kelebihan konsumsi energi dalam pakan 
dapat disimpan dalam tubuh ternak dalam bentuk lemak yang 
akan digunakan kembali apabila ternak kekurangan asupan 
energi. Kekurangan energi dalam pakan akan menyebabkan 
terhambatnya pertumbuhan ayam pedaging karena zat 
makanan yang akan digunakan untuk pertumbuhan untuk 
aktivitas tubuh. Wahju (2004) menyatakan bahwa pakan untuk 
ayam pedaging harus mengandung energi yang cukup untuk 
membantu reaksi-reaksi metabolik, menyokong pertumbuhan 
dan mempertahankan suhu tubuh. Ayam pedaging juga 
membutuhkan protein yang seimbang, fosfor, kalsium, mineral 
dan vitamin. Perlakuan P3 secara numerik menghasilkan 
pertambahan bobot badan tertinggi dibandingkan dengan 
perlakuan P1, P2 dan P4. Hal ini diduga ayam pedaging dapat 
memanfaatkan protein tepung Azolla terfermentasi secara 
maksimal pada level penggunaan 7,5%. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan (FCR) 
 Konversi pakan (FCR) adalah rasio antara pakan 
dengan pertambahan bobot badan. Semakin rendah nilai 
konversi pakan akan semakin baik karena dalam menghasilkan 
pertambahan bobot badan memerlukan sedikit pakan. 
Konversi pakan (FCR) dapat dihitung dengan cara membagi 
konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan. Hasil rata 
– rata konversi pakan ayam pedaging fase finisher selama 
penelitian ini dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah 
P0 (2,00+0,10), P1 (2,00+0,10), P2 (2,12+0,05), P3 
(2,13+0,09) dan P4 (2,22+0,04). Nilai konversi pakan rata – 
rata secara numerik meningkat dengan penambahan perlakuan. 
Berdasarkan hasil uji statistik pada Lampiran 7 menunjukkan 
bahwa perlakuan sampai level 10% tidak berpengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap konversi pakan. Perlakuan yang memiliki 
konversi terbaik adalah P0 dan perlakuan yang memiliki 
konversi pakan tertinggi P4. Hasil penelitian ini lebih baik bila 
dibandingkan dengan Basak, et al. (2002) dimana penggunaan 
tepung Azolla dalam pakan meningkatkan konversi pakan 
secara nyata (p<0,01). Alalade and Iyayi (2006) menyatakan 
bahwa penggunaan tepung Azolla dalam pakan yang semakin 
tinggi dapat menghasilkan nilai konversi yang rendah. 
Perbedaan hasil penelitian ini diakibatkan jenis ayam yang 
digunakan berbeda. 

Konversi pakan pada penelitian secara statitistik tidak 
berpengaruh nyata hal ini disebabkan konsumsi pakan antar 
perlakuan tidak berpengaruh nyata sehingga menyebabkan 
asupan zat nutrisi dalam tubuh ternak sama. Protein dalam 
tubuh ternak akan digunakan untuk pembentukan sel. Tilman 
dkk (1998) menyatakan bahwa protein dalam tubuh ternak 
memiliki fungsi antara lain membangun dan 
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menjaga/memelihara protein jaringan dan organ tubuh, 
menyediakan asam – asam amino tubuh dan menyediakan 
komponen tertentu dari DNA. Selain konsumsi pakan yang 
sama, kandungan nutrsi pakan perlakuan terutama protein 
pada penelitian ini sama yakni 16,02%. 

Azolla dapat diklasifikasikan sebagai sumber protein 
nabati. Protein nabati memiliki kualitas kecernaan yang rendah 
bila dibandingkan dengan protein hewani. Protein nabati 
memiliki keseimbangan asam amino yang lebih rendah bila 
dibandingkan dengan protein hewani. Alalade and Iyayi 
(2006) menyatakan bahwa kandungan lysine yang rendah 
dalam tepung Azolla juga diduga menyebabkan pertambahan 
bobot badan terhambat. Kondisi tersebut akan menyebabkan 
pertambahan bobot badan rendah dan konversi meningkat. 
Pada penelitian ini nilai konversi antar perlakuan tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05). Pakan konvensional mengandung 
konsentrat yang susunannya terdiri dari protein nabati dan 
hewani. Penggunaan tepung Azolla terfermentasi akan 
mengurangi persentase penggunaan konsentrat. Kondisi 
tersebut mengindikasikan bahwa faktor kecernaan protein 
nabati yang lebih rendah dapat menurun ketika proses 
fermentasi. Rohmani (2003) menyatakan bahwa keuntungan 
ganda diperoleh dari fermentasi limbah yaitu kandungan 
protein meningkat dan enzim yang diproduksi kapang 
membantu dalam kecernaan bahan. 

Alalade and Iyayi (2006) menyatakan bahwa 
kandungan protein kasar tepung daun didominasi oleh serat 
kasar yang tinggi sehingga menyebabkan protein yang 
terkandung dalam tepung Azolla sukar diserap oleh unggas. 
Hasil uji statistik menunjukkan nilai konversi pakan yang 
sama antar perlakuan. Hal tersebut menunjukkan semakin 
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tinggi penggunaan tepung Azolla sampai level 10% tidak 
menunjukkan pertambahan bobot badan yang berbeda 
sehingga nilai konversi tidak berpengaruh nyata. Kandungan 
serat kasar tepung Azolla yang menjadi faktor pembatas dalam 
penelitian ini diduga terombak menjadi bentuk yang lebih 
sederhana ketika proses fermentasi sehingga menyebabkan 
kecernaannya meningkat meskipun semakin tinggi level 
penggunaan Azolla dapat meningkatkan kandungan serat 
dalam bahan pakan. 

Secara numerik konversi pakan meningkat seiring 
dengan meningkatnya penggunan tepung Azolla terfermentasi 
dalam pakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa protein 
Azolla terfermentasi memiliki kualitas lebih rendah bila 
dibandingkan dengan protein pakan konvensional karena 
dengan konsumsi yang sama pakan yang mengandung tepung 
Azolla terfermentasi menghasilkan bobot badan yang rendah. 
Kualitas protein tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan 
baik oleh ayam sehingga menyebabkan pertambahan bobot 
badan rendah meskipun konsumsi antar perlakuan sama.  

Serat kasar tepung Azolla terfermentasi pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. Serat kasar pakan 
perlakuan pada penelitian ini meningkat seiring dengan 
penggunaan tepung Azolla terfermentasi. Serat kasar yang 
meningkat tersebut menyebabkan penyerapan zat makanan 
dalam pakan terhambat. Bahri dan Rusdi (2008) 
menambahkan bahwa serat kasar yang tinggi menyebabkan zat 
makanan yang berada dalam pakan sulit dicerna dan akan 
mudah terikut keluar bersama kotoran. Penurunan penyerapan 
nutrisi tersebut akan berdampak pada penurunan bobot badan 
ayam karena nutrisi yang terserap tidak mencukupi tubuh 
ternak untuk tumbuh secara maksimal. Konversi pakan 
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menjadi tinggi karena ayam pedaging tidak menghasilkan 
pertambahan bobot badan secara maksimal. Kesulitan 
mencerna pakan tersebut menyebabkan zat makanan yang 
masuk dalam tubuh ternak berkurang dan banyak terbuang 
lewat kotoran. Hasil penelitian Walugembe (2013) 
menunjukkan bahwa penggunaan pakan yang mengandung 
kaya serat menurunkan pertambahan bobot badan pada ayam 
pedaging. Newilda, dkk (2014) menyatakan bahwa faktor – 
faktor yang mempengaruhi konversi pakan adalah kandungan 
energi yang cukup, kecukupan zat makanan dalam ransum, 
suhu lingkungan dan kondisi kesehatan ayam. Semakin tinggi 
penggunaan Azolla dapat meningkatkan konversi dan konversi 
tertinggi sebesar 2,7. 
 
4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost 

(IOFC) 
Income over feed cost (IOFC) merupakan keuntungan 

yang didapatkan dari selisih penjualan produk dan biaya 
pakan. Hasil rata – rata income over feed cost ayam pedaging 
fase finisher selama penelitian ini dari yang terendah sampai 
yang tertinggi adalah P4 (5604+402,27 Rp/ekor), P2 
(5931+595 Rp/ekor), P3 (6030+892,33 Rp/ekor), P0 
(6385+808,20 Rp/ekor) dan P1 (6543+1020,55 Rp/ekor). 
IOFC rata – rata secara numerik menurun dengan penambahan 
pakan perlakuan. Berdasarkan hasil uji statistik pada Lampiran 
8 menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh (P>0,05) 
terhadap IOFC yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain harga pakan, konsumsi pakan, bobot badan dan 
konversi pakan. Amri (2007) menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi IOFC adalah harga pakan, konsumsi pakan, 
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bobot badan akhir (produksi telur), konversi pakan dan 
mortalitas. 

IOFC tertinggi didapatkan pada perlakuan P1 
(6543+1020,55). Tingginya IOFC tersebut diakibatkan 
menurunya biaya pakan dan konversi pakan. Harga pakan 
masing – masing pakan perlakuan adalah sebagai berikut: P0: 
4834,9, P1: 4751,863, P2: 4648,625, P3: 4556,988 dan P4: 
4467,85. Penggunaan pakan perlakuan dapat menurunkan 
harga pakan. Penurunan harga pakan akan meningkatkan 
pendapatan peternak karena biaya pakan merupakan biaya 
terbesar dalam proses pemeliharaan ayam pedaging. 
Penurunan harga pakan dalam penelitian ini tidak 
meningkatkan IOFC karena dengan penggunaan pakan 
perlakuan akan meningkatkan konversi pakan. Penggunaan 
pakan perlakuan diatas P1 secara numerik menurunkan IOFC 
karena menurunnya biaya pakan sejalan dengan pertambahan 
bobot badan sehingga pendapatan tidak dapat meningkat. 

Pertambahan bobot badan rata – rata ayam pedaging 
pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan tabel 
tersebut terlihat bahwa pertambahan bobot badan antar 
perlakuan tidak berpengaruh antar perlakuan. Pertambahan 
bobot badan yang relatif sama ini menyebabkan penerimaan 
yang berasal dari penjualan ayam tidak berbeda antar 
perlakuan. Hasil analisis statistik konsumsi pakan pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh dengan 
konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang tidak berbeda antar 
perlakuan tersebut menyebabkan biaya yang dikeluarkan 
untuk pembeliaan pakan antar perlakuan relatif sama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak 
berpengaruh (P>0,05) terhadap IOFC. Kondisi tersebut dapat 
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terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya pada 
pembahasan sebelumnya tidak berpengaruh. Pertambahan 
bobot badan dan konsumsi pakan yang tidak berpengaruh 
terhadap perlakuan menyebabkan nilai IOFC tidak berbeda. 
 
4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Indeks Produksi 

Indeks produksi (IP) dapat dihitung dengan cara 
mengalikan bobot badan akhir dengan daya hidup dibagi 
dengan umur panen  dan konversi pakan. Hasil rata – rata 
indeks produksi ayam pedaging fase finisher selama penelitian 
ini dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah P0 
(360+37,43), P1 (360+48,27), P2 (325+28,57),  P3 
(321+40,91) dan P4 (296+18,09). Indeks produksi rata – rata 
secara numerik menurun dengan penambahan pakan 
perlakuan. Berdasarkan hasil uji statistik pada Lampiran 9 
menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh (P>0,05) 
terhadap indeks produksi. 

Nilai indeks produksi dipengaruhi beberapa faktor 
antara lain bobot badan, mortalitas, konversi pakan dan umur 
panen. Indeks produksi pada penelitian ini tidak dipengaruhi 
oleh mortalitas karena tidak terdapat kematian pada semua 
perlakuan sehingga hanya pertambahan bobot badan dan 
konversi ransum yang mempengaruhi nilai indeks produksi 
pada masing – masing perlakuan. Pertambahan bobot badan 
yang dihasilkan masing – masing perlakuan memiliki nilai 
yang tidak berbeda nyata disebabkan oleh konsumsi pakan 
yang sama sehingga mengakibatkan penyerapan zat makanan 
antar perlakuan menjadi sama. Nilai konversi pakan pada 
penelitian ini berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
perlakuan. Perlakuan terbaik yang menghasilkan konversi 
terendah adalah P0 dan yang tertinggi adalah P4. Perbedaan 
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nilai konversi pakan ini seharusnya berpengaruh terhadap 
indeks produksi. Kesamaan nilai indeks produksi ini diduga 
karena dominasi nilai pertambahan bobot badan, mortalitas 
dan umur panen yang sama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
memiliki nilai indeks produksi yang sama antar perlakuan. Hal 
ini dikarenakan faktor – faktor yang mempengaruhi indeks 
produksi yang dibahas pada bab sebelumnya memiliki nilai 
yang tidak berbeda nyata. Nilai indeks produksi semua 
perlakuan dalam penelitian ini masih tergolong efisien. 
Fadilah (2005) menyatakan bahwa kriteria produksi yang 
efisien apabila indeks produksi diatas 200. Indeks produksi 
terbaik dalam penelitian ini adalah perlakuan P0 (360+37,43) 
dan P1 (360+48,27). Hasil penelitian ini menghasilkan nilai 
indeks produksi yang lebih rendah dibandingkan penelitan 
Indaryati dkk (2012) sebesar 474, namun lebih tinggi dari 
penelitian Utami dkk (2013) sebesar 344. 
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BAB V 
 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging fase finisher dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Penggunaan tepung Azolla terfermentasi dalam pakan 

sampai level 10% menunjukkan penampilan produksi ayam 
pedaging fase finisher yang sama dengan kontrol  meliputi 
pertambahan konsumsi pakan, bobot badan, income over 
feed cost (IOFC) dan indeks produksi (IP). 

2. Penggunaan tepung Azolla terfermentasi yang semakin 
tinggi dalam pakan dapat menurunkan nilai konversi pakan. 

3. Level penggunaan tepung Azolla terfermentasi 2,5% 
menghasilkan income over feed cost tertinggi. 

 
5.2 SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian disarankan penggunaan 
tepung Azolla terfermentasi dapat digunakan sampai dengan 
level  10% dalam pakan ayam pedaging fase finisher.
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Data penimbangan bobot badan dan koefisien keragaman ayam pedaging umur 21 hari 
No BB (x-x) (x-x)(x-x) No BB (x-x) (x-x)(x-x) 
1 1017 -42,91 1.841 39 968 -91,91 8.447 
2 1001 -58,91 3.470 40 1027 -32,91 1.083 
3 1001 -58,91 3.470 41 1084 24,09 580 
4 941 -118,91 14.139 42 1152 92,09 8.481 
5 1102 42,09 1.772 43 1020 -39,91 1.593 
6 1066 6,09 37 44 1132 72,09 5.197 
7 1020 -39,91 1.593 45 1050 -9,91 98 
8 1102 42,09 1.772 46 1109 49,09 2.410 
9 960 -99,91 9.981 47 1035 -24,91 620 
10 1031 -28,91 836 48 1106 46,09 2.125 
11 980 -79,91 6.385 49 1040 -19,91 396 
12 1092 32,09 1.030 50 1103 43,09 1.857 
13 1065 5,09 26 51 965 -94,91 9.007 
14 1068 8,09 66 52 942 -117,91 13.902 
15 1068 8,09 66 53 956 -103,91 10.797 
16 982 -77,91 6.069 54 1098 38,09 1.451 
17 1064 4,09 17 55 1201 141,09 19.907 
18 987 -72,91 5.315 56 1013 -46,91 2.200 
19 1008 -51,91 2.694 57 1034 -25,91 671 
20 1108 48,09 2.313 58 1196 136,09 18.521 
21 965 -94,91 9.007 59 1044 -15,91 253 
22 1045 -14,91 222 60 1140 80,09 6.415 
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Lampiran 1. Data penimbangan bobot badan dan koefisien keragaman ayam pedaging umur 21 hari 
(lanjutan) 

No BB (x-x) (x-x)(x-x) No BB (x-x) (x-x)(x-x) 
23 1024 -35,91 1.289 61 1163 103,09 10.628 
24 1023 -36,91 1.362 62 1109 49,09 2.410 
25 1007 -52,91 2.799 63 1160 100,09 10.019 
26 1051 -8,91 79 64 1138 78,09 6.099 
27 1171 111,09 12.342 65 1063 3,09 10 
No BB (x-x) (x-x)(x-x) No BB (x-x) (x-x)(x-x) 
28 1121 61,09 3.732 66 1023 -36,91 1.362 
29 985 -74,91 5.611 67 1150 90,09 8.117 
30 1084 24,09 580 68 982 -77,91 6.069 
31 986 -73,91 5.462 69 1065 5,09 26 
32 1263 203,09 41.247 70 1141 81,09 6.576 
33 995 -64,91 4.213 71 1095 35,09 1.232 
34 971 -88,91 7.904 72 1178 118,09 13.946 
35 1066 6,09 37 73 1055 -4,91 24 
36 1002 -57,91 3.353 74 1121 61,09 3.732 
37 1086 26,09 681 75 1064 4,09 17 
38 1063 3,09 10 Total 79493  349.102 

    Rata - rata 1059,91   



71 
 

 
 
 
 

Ayam pedaging pada penelitian ini seragam karena koefisien keragaman kurang dari 10

Sd 68,68     

Kk 68,68 x 100 = 6,48 1059,91 
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Lampiran 2 Harga pakan (Rp/kg), Konsumsi pakan (g), Bobot panen, Pertambahan bobot badan (g), 
Konversi pakan, IOFC (Rp), dan Indeks produksi 

Percobaan Harga pakan 
(Rp/kg) Konsumsi pakan (g) Bobot panen PBB Konversi pakan IOFC Indeks 

produksi 
 

P0U1 4834,9 1961,67 2063,33 1055,00 1,86 7.395,52 405,28 Keterangan: 
1. Harga jual ayam 

hidup Rp 
16.000/kg. 

2.Umur panen ayam 
dalam penelitian 
ini 35 hari. 

3. Daya hidup ayam 
dalam penelitian 
ini 100% untuk 
semua perlakuan. 

4. Tidak ada 
kematian ayam 
selama 
percobaan. 

 

P0U2 4834,9 2032,33 2136,67 1032,67 1,97 6.696,61 374,80 
P0U3 4834,9 2074,67 2188,67 1044,67 1,99 6.683,90 375,73 
P0U4 4834,9 2089,33 2059,00 993,33 2,10 5.791,58 337,33 
P0U5 4834,9 1866,67 1905,33 899,00 2,08 5.358,84 309,26 
P1U1 4751,863 2043,67 2103,00 1066,67 1,92 7.355,48 397,67 
P1U2 4751,863 1994 2116,33 1046,33 1,91 7.266,07 392,18 
P1U3 4751,863 1764 1943,33 846,33 2,08 5.158,99 290,04 
P1U4 4751,863 2053 2170,33 1059,33 1,94 7.193,71 390,43 
P1U5 4751,863 2085 2040,67 978,00 2,13 5.740,37 327,68 
P2U1 4648,625 2007 2001,67 962,34 2,09 6.067,65 329,60 
P2U2 4648,625 2007,67 1981,00 920,67 2,18 5.397,82 301,57 
P2U3 4648,625 2155,67 2171,67 1048,34 2,06 6.752,54 364,16 
P2U4 4648,625 2144,67 2046,00 1006,67 2,13 6.136,95 337,51 
P2U5 4648,625 1901,67 2021,67 883,67 2,15 5.298,57 293,30 
P3U1 4556,988 1995,67 2044,67 959,34 2,08 6.255,20 329,40 
P3U2 4556,988 1843 1905,00 812,67 2,27 4.604,19 255,96 
P3U3 4556,988 2136 2047,67 1047,34 2,04 7.023,71 366,81 
P3U4 4556,988 2114,33 2020,00 999,00 2,12 6.349,02 337,16 
P3U5 4556,988 1999 1916,67 939,34 2,13 5.920,02 315,29 
P4U1 4467,85 2060,33 1915,33 917,00 2,25 5.466,75 291,52 
P4U2 4467,85 1957 1924,67 889,00 2,20 5.480,42 288,46 
P4U3 4467,85 2046,67 1946,33 926,66 2,21 5.682,35 299,68 
P4U4 4467,85 1986,33 1896,00 876,67 2,27 5.152,10 276,37 
P4U5 4467,85 2120,33 2074,33 982,00 2,16 6.238,68 324,86 
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Lampiran 3. Suhu (0C) dan kelembaban (%) kandang selama 
pelaksanaan penelitian 

Hari Suhu (0C) Kelembaban (%) 
Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

1 23 31 27 85 75 74 
2 21 31 27 79 65 65 
3 21 30 26 82 77 76 
4 19 31 27 82 79 75 
5 21 32 27 80 70 74 
6 23 30 26 80 74 75 
7 21 30 28 81 74 75 
8 21 30 28 81 74 73 
9 22 29 28 81 75 75 
10 23 31 27 81 75 72 
11 21 30 26 81 73 72 
12 23 29 26 84 73 75 
13 21 30 27 80 73 80 
14 24 31 26 80 75 73 
15 21 30 26 81 76 80 
16 23 31 27 81 74 74 
17 23 31 28 80 75 75 
18 20 30 27 81 73 78 
19 21 30 27 80 75 75 
20 23 29 27 80 74 75 
21 22 30 25 81 72 73 
22 22 30 27 79 73 72 
23 24 31 28 80 73 72 
24 22 28 24 79 75 75 
25 23 29 25 80 74 72 
26 24 27 24 81 73 72 
27 22 28 25 80 74 74 
28 20 29 26 80 75 75 
29 21 29 26 80 78 75 
30 21 30 27 81 75 71 
31 20 29 27 80 77 74 
32 23 29 27 82 75 74 
33 19 28 26 80 74 73 
34 20 29 28 80 73 72 
35 23 29 27 81 75 75 

Rata 
– rata 21,74 29,74 26,57 80,68 74,14 74 

Sd 1,379 1,093 1,065 1,231 2,315 2,578 
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Lampiran 4. Analisis statistik konsumsi pakan ayam pedaging 
Perlakuan 

I II III IV V 
Y Y Y Y Y Total 

PO 1961,67 2043,67 2007,00 1995,67 2060,33 10068,34 
P1 2032,33 2191,67 2073,67 1825,67 1965,67 10089,01 
P2 2074,67 1885,67 2198,00 2130,33 2046,67 10335,34 
P3 2089,33 2060,33 2144,67 2114,33 1986,33 10394,99 
P4 1866,67 2085,00 2120,67 1999,00 2120,33 10191,67 
Total 10024,67 10266,34 10544,01 10065,00 10179,33 51079,35 

 
JK YY 
FK 104363999,86 
JKtotal 212128,83 
JKperlk 16960,25 
JKgalat 195168,58 

 
Tabel Analisis Ragam 

 SK   db   JK   KT  
 F 

hitung  
 F tabel  

0,05 0,01 
Perlakuan 4 16960,25 4240,06 0,43 2,87 4,43 
Galat 20 195168,58 9758,43       
Total 24 212128,83         

Kesimpulan: Perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan.
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Lampiran 5. Standar konsumsi pakan, bobot badan dan 
konversi pakan strain New Lohman MB 202 

Umur 
(hari) PBB (g) Konsumsi pakan (g/ekor) FCR Perhari Kumulatif 

0 42 - - - 
1 53 13 13 0.245 
2 66 16 29 0.439 
3 81 19 48 0.593 
4 99 23 71 0.717 
5 120 27 98 0.817 
6 144 31 129 0.896 
7 170 36 165 0.971 
8 196 40 205 1.046 
9 223 44 249 1.117 
10 252 49 298 1.183 
11 284 54 352 1.239 
12 319 59 411 1.288 
13 357 63 474 1.328 
14 400 68 542 1.355 
15 447 72 614 1.374 
16 498 77 691 1.388 
17 553 82 773 1.398 
18 611 87 860 1.408 
19 672 91 951 1.415 
20 735 96 1047 1.424 
21 800 101 1148 1.435 
22 856 106 1254 1.465 
23 931 111 1365 1.466 
24 998 115 1480 1.483 
25 1067 120 1600 1.500 
26 1139 124 1724 1.514 
27 1212 128 1852 1.528 
28 1285 132 1984 1.544 
29 1360 135 2119 1.558 
30 1438 138 2257 1.570 
31 1516 142 2399 1.582 
32 1598 146 2545 1.593 
33 1682 149 2694 1.602 
34 1768 153 2847 1.610 
35 1853 158 3005 1.622 

Sumber : PT. Japfa Comfeed Indonesia (2008) 
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Lampiran 6. Analisis statistik pertambahan bobot badan ayam 
pedaging 

Perlakuan I II III IV V Total 
PO 1055,00 1032,67 1044,67 993,33 899,00 5024,67 
P1 1066,67 1046,33 846,33 1059,33 978,00 4996,66 
P2 962,34 920,67 1048,34 1006,67 883,67 4821,69 
P3 959,34 812,67 1047,34 999,00 919,34 4737,69 
P4 917,00 889,00 926,66 876,67 982,00 4591,33 

Total 4960,35 4701,34 4913,34 4935,00 4662,01 24172,04 

 
JK  

  FK 23371500,71 
 JK total 132364,75 
 JK perlakuan 26225,67 
 JK galat 106139,08 
  

Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT F hitung 

F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 4 26225,67 6556,42 1,24 2,87 4,43 
Galat 20 106139,08 5306,95 

   
Total 24 132364,75 

    
Kesimpulan: Perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan.
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Lampiran 7. Analisis statistik konversi pakan ayam pedaging 
Perlakuan I II III IV V Total 

PO 1,86 1,92 2,09 2,08 2,25 10,2 
P1 1,97 1,91 2,18 2,27 2,20 10,53 
P2 1,99 2,08 2,06 2,04 2,21 10,38 
P3 2,10 1,94 2,13 2,12 2,27 10,56 
P4 2,08 2,13 2,15 2,13 2,16 10,65 
Total 10,00 9,98 10,61 10,64 11,09 52,32 

 

JK 
 FK 109,50 

JK total 0,30 
JK perlakuan 0,02 
JK galat 0,28 

 

Tabel Analisis Ragam 
SK db JK KT 

F 
hitung 

F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,02 0,01 0,45 2,87 4,43 
Galat 20 0,28 0,01 

   
Total 24 0,30 

    
Kesimpulan: Perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap konversi pakan. 
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Lampiran 8. Analisis statistik income over feed cost ayam 
pedaging 

Perlakuan I II III IV V Total 
PO 7395,52 7355,48 6067,65 6255,20 5466,75 32540,6 
P1 6696,61 7266,07 5397,82 4604,19 5480,42 29445,11 
P2 6683,90 5158,99 6752,54 7023,71 5682,35 31301,49 
P3 5791,58 7193,71 6136,95 6349,02 5152,10 30623,36 
P4 5358,84 5740,37 5298,57 5920,02 6238,68 28556,48 

Total 31926,45 32714,62 29653,53 30152,14 28020,30 152467,04 
 

JK YY 
  FK 929847931,45 

 JKtotal 14816445,37 
 JKperlk 1942299,58 
 JKgalat 12874145,79 
  

Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT F hitung 

F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 4 1942299,58 485574,89 0,75 2,87 4,43 
Galat 20 12874145,79 643707,29 

   
Total 24 14816445,37 

    
Kesimpulan: Perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap income over feed cost. 
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Lampiran 9. Analisis statistik indeks produksi ayam pedaging 
Perlakuan 

I II III IV V 
Total 

Y Y Y Y Y 
PO 405,28 397,67 329,60 329,40 291,52 1753,47 
P1 374,80 392,18 301,57 255,96 288,46 1612,97 
P2 375,73 290,04 364,16 366,81 299,68 1696,42 
P3 337,33 390,43 337,51 337,16 276,37 1678,8 
P4 309,26 327,68 293,30 315,29 324,86 1570,39 

Total 1802,40 1798,00 1626,14 1604,62 1480,89 8312,05 
 
JK YY 

  FK 2763607,01 
 Jktotal 41306,48 
 Jkperlk 4125,85 
 Jkgalat 37180,63 
  

Tabel Analisis Ragam 
 SK   db   JK   KT   F hitung  

 F tabel  
0,05 0,01 

Perlakuan 4 4125,85 1031,46 0,55 2,87 4,43 
Galat 20 37180,63 1859,03       
Total 24 41306,48         

Kesimpulan: Perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap indeks produksi





 

 

 


