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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan. 

Biaya pakan  mencapai 70-80% dari biaya produksi. Kebutuhan bahan baku 

ransum ternak unggas memiliki kendala seperti bersaing dengan kebutuhan 

manusia, harga relatif mahal dan bahan baku masih import. Oleh karena itu perlu 

pemanfaatan bahan pakan alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan Azolla 

microphylla. 

Azolla microphylla mempunyai potensi yang cukup besar  sebagai pakan 

untuk ternak unggas. Pertumbuhannya relatif cepat yakni membutuhkan waktu 

mengganda dua sampai sembilan hari (Supartoto et.al., 2012).  Azolla microphylla 

juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Menurut Kusumanto (2008) hasil 

analisis kimia kandungan nutrien Azolla microphylla yaitu protein 31,25%, lemak 

7,5%, gula terlarut 3,5% dan serat kasar 13%. 

Azolla microphylla memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Menurut 

(Chatterjee et.al., 2013) hasil analisis kimia Azolla microphylla yaitu: bahan 

organik 80,53%, protein kasar 24,06%, serat kasar 13,44%, lemak kasar 3,27%, 

abu 19,47%, BETN 37,71%. Sedangkan menurut hasil penelitian Noferdiman dan 

Zubaidah (2012), Azolla microphylla mengandung protein kasar 26,08%, lemak 

kasar 2,20%, serat kasar 19,52%, abu 13,94% dan BETN 40,06%. Ditambah 

kandungan asam amino yang lengkap (Lumpkin dan Plucknet, 1982).  

Azolla microphylla belum bisa digunakan secara optimal pada ransum ternak 

unggas karena mengandung serat kasar yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 

unggas tidak bisa menghasilkan enzim selulase, maka diperlukan upaya agar 

Azolla microphylla dapat termanfaatkan secara optimal dengan menurunkan 

kandungan serat kasarnya. Salah satunya dengan dilakukannya fermentasi. 

Fermentasi merupakan proses biokimia yang terjadi pada suatu bahan sehingga 

mengakibatkan berubahnya kandungan kimia dan tingkat kecernaanya. 

Hasil penelitian Noferdiman (2012) fermentasi Azolla microphylla dengan 

jamur Trichoderma harzianum menurunkan serat kasar dari 18,53% menjadi 
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12,46% sedangkan hasil penelitian Handajani (2007) bahwa fermentasi Azolla 

microphylla dengan Rhizophus sp bisa menurunkan serat kasar dari 23,06% 

menjadi 14,62%.  Saccharomyces cereviceae menghasilkan enzim selulase yang 

akan membantu proses pemecahan serat. Menurut Sitohang et.al, ( 2012) 

kandungan serat kasar pada dedak padi hasil fermentasi oleh Saccharomyces 

cereviceae mengalami penurunan sebesar 17,43%. Oleh kerena itu, Azolla 

microphylla difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Penurunan ini 

diakibatkan oleh aktifitas enzim selulase yang dihasilkan Saccharomyces 

cerevisiae. Perubahan nilai gizi Azolla microphylla yang telah difermentasi 

dengan Saccharomyces cerevisiae perlu diuji secara biologis terhadap ayam 

kampung. 

Ayam kampung mempunyai kelebihan daya adaptasinya tinggi yang 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat, akan tetapi ayam 

kampung juga memiliki kelemahan pada produktifitasnya yang rendah, hal ini 

disebabkan oleh belum cukupnya informasi mengenai kebutuhan nutrisi ayam 

kampung. Nutrisi ayam kampung memerlukan pakan yang baik untuk 

mendapatkan pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan yang baik dilihat dari kualitas 

pakan dan kemampuan ternak dalam menyerap pakan yang diberikan.  

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian tentang pengaruh 

pemberian Azolla microphylla yang difermentasi dengan Saccharomyces 

cerevisiae terhadap retensi bahan kering, bahan organik, serat kasar dan nitrogen 

pada ayam kampung. 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retensi bahan kering, bahan 

organik, serat kasar dan nitrogen ransum yang mengandung berbagai level Azolla 

microphylla fermentasi (AMF) pada ayam kampung. 

1.3. Manfaat 

Manfaat penelitian ini dapat dipakai sebagai informasi tentang penggunaan 

AMF pada ransum ayam kampung dilihat dari retensi berbagai zat makanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Azolla microphylla 

Azolla microphylla merupakan sejenis tumbuhan paku air sejenis genus 

Azolla yang tersebar luas didaerah tropis dan sub tropis (Lumpkin dan Plucknet, 

1982). Azolla terdiri atas daun berbentuk bulat dan bagian atas mengandung 

klorofil, cabang, batang yang terapung dan akar yang terbenam didalam air. 

Pertumbuhan Azolla relatif cepat. Pada umur 24 hari Azolla telah 

mencapai 10-21 kali lipat dibanding yang di inokulasikan (100 g/m3) atau  dari 

inokulasi 1 t/ha berkembang menjadi antara 10-21 t/ha (Supartoto et.al., 2012). 

Menurut Kannaiyan (1993)  Azolla mampu berkembang dalam waktu 3-4 hari dan 

menutupi permukaan air. Kondisi ideal yang dibutuhkan Azolla untuk tumbuh 

yaitu suhu 20-35°C, pH 4-7 dan cahaya 25-50%% (Lumpkin, 1987) . 

Azolla microphylla memiliki kandungan nutrisi yang lengkap antara lain: 

protein kasar 21,4%, lemak kasar 12,7%, abu 16,2%, NDF 47,08%, ADF 36,08%, 

hemiselulosa 10,20%, selulosa 12,76%, lignin 28,24%, dan asam amino : 0,87 

Threonin, 1,18 valin, 0,34 methionin, 0,93 isoleusin, 1,65 leusin, 1,01 

phenylalanin, 0,98 lysin, 1,15 Arginin, 0,39 trytophan, 0,19 serin, 1,00 glysin, 

0,18 sistin, 0,68 tyrosin ( Alalade dan Iyayi, 2006). 

Menurut Ara et.al. (2015) penggunaan tepung azolla yang disarankan 

untuk ayam broiler adalah 5% untuk prduksi yang lebih baik. Menurut Alalade 

dan Iyayi (2006) penggunaan tepung Azolla dapat digunakan sampai 10% pada 

ransum ayam petelur. Menurut (Hidayat et.al., 2011) penggunaan tepung Azolla 

dapat digunakan 5% sampai 15% pada ransum ayam broiler dengan tidak 

menurunkan palatabilitas ransum. 

2.2. Saccharomycess 

Saccharomyces cerevisiae termasuk khamir adalah salah satu 

mikroorganisme yang termasuk dalam golongan fungi yang dibedakan bentuknya 

dari kapang karena uni seluler. Reproduksi vegetatif khamir terutama dengan cara 

pertunasan. Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme penghasil enzim 
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selulase yang membantu memecah serat (Sitohang et al., 2012). Saccharomyces 

cerevisiae merupakan salah satu mikroorganisme yang dikenal mampu 

meningkatkan nilai gizi bahan pakan. Menurut (Suriawiria, 1990). Saccharomyces 

cerevisiae mengandung abu 5,0-9,5%; asam nukleat 6,0-12,0%; lemak 2,0-6,0%; 

nitrogen 7,5-8,5%. 

Khamir Saccharomyces cerevisiae dapat dimanfaatkan sebagai probiotik, 

prebiotik dan imunostimulan dan kegunaan lainnya di dalam meningkatkan 

produksi ternak (Ahmad, 2005). Kandungan asam amino dalam khamir 

Saccharomyces cerevisiae yaitu Fenilalanin 4.1-48%, Isoleusin 4.6-5.3%,  Lisin 

7.7-7.8%,  Leusin 7.0-78%,  Metionin 1.6-1.7%,  Sistin 0.9%, Treonin 4.8-5.4%, 

Triptofan 1.1-1.3%, dan Valin 5.3-5.8% (Ahmad, 2005). Khamir Saccharomyces 

cerevisiae tumbuh optimum pada kondisi lingkungan dengan pH optimum 4-5, 

suhu 28 – 30 ºC, dan membutuhkan oksigen pada awal pertumbuhannya (Hidayat 

et. al., 2006). Khamir jenis Saccharomyces cerevisiae sangat mudah ditumbuhkan 

dan membutuhkan nutrisi yang sederhana, laju pertumbuhannya sangat cepat. 

2.3. Fermentasi 

Fermentasi   adalah   perombakan   anaerob   karbohidrat   yang   

menghasilkan pembentukan   produk   fermentasi   yang   stabil.   Contoh   produk   

fermentasi   oleh mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan meliputi barang-

barang seperti etil alkohol, asam laktat, gliserol dan lain-lain (Volk dan Wheeler, 

1993). Menurut Desrosier (1988) fermentasi   adalah   suatu   oksidasi   

karbohidrat   anaerob   dan   aerob   sebagian   dan merupakan suatu kegiatan 

penguraian bahan bahan karbohidrat. 

Prinsip dasar proses fermentasi makanan adalah degradasi komponen pati 

menjadi dekstrin dan glukosa lalu glukosa diubah menjadi alkohol atau asam 

sehingga hasil fermentasinya berasa manis alkoholik dan sedikit asam. Waktu 

fermentasi terbaik untuk menghasilkan kadar etanol optimum adalah pada hari ke-

3 (Rahmah, 2010).  Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan substrat untuk 

fermentasi adalah tersedia dan mudah di dapat, yaitu substrat untuk fermentasi 

harus ada sepanjang tahun. Substrat yang baik untuk industri adalah yang relatif 

stabil dan dapat disimpan selama beberapa bulan, substrat yang digunakan harus 

dapat di fermentasi.  
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2.4. Ayam Kampung  

Ayam buras jika dibandingkan dengan ternak lain memiliki kelebihan 

seperti kelebihan daya adaptasi terhadap lingungan dan kecepatan menghasilkan, 

ditinjau dari segi pemodalan. Secara umum telah diketahui bahwa ayam buras 

produktifitasnya masih rendah, sistem pemeliharaannya cenderung tradisional. 

Ayam kampung mempunyai ciri seperti warna bulu hitam, merah keemasan dan 

kuning kecoklatan, selain itu ayam kampung dapat menghasilkan daging maupun 

telur. Meningkatnya jumlah pemelihara ayam kampung secara intensif disebabkan 

permintaan daging karena cita rasa daging ayam kampung lebih disukai konsumen 

daripada ayam ras. Pada umumnya, ayam kampung yang dipelihara intensif untuk 

produksi daging dipanen pada umur kurang dari 12 minggu, dengan bobot jual 

hidup 1 kg/ekor (Creswell dan Gunawan 1982) sedangkan menurut pendapat 

Resnawati (2005) bobot badan ayam kampung pada umur 8 minggu 559,97 gram 

yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil persilangan ayam kampung dengan 

broiler sekitar 1015,74 gram. 

2.5. Retensi Bahan Kering, Bahan Organik, Nitrogen dan Serat Kasar 

Retensi bahan kering dapat diketahui dengan cara mengukur bahan kering 

yang dikonsumsi dan bahan kering yang yang diekskresikan sehingga jumlah 

bahan kering yang tertinggal dalam tubuh dapat diketahui (Tillman et al, 1998). 

Retensi bahan kering pada unggas umumnya sebesar 70-80% (Kamal, 1986). 

Retensi nitrogen merupakan jumlah konsumsi nitrogen dikurangi dengan 

jumlah nitrogen dalam feses dan urin (Sibbald, 1981). Banyaknya nitrogen yang 

diretensi dalam tubuh unggas akan mengakibatkan ekskreta mengandung sedikit 

nitrogen urin dan energi yang kecil dibandingkan dengan unggas yang tidak 

meretensi nitrogen (NRC, 1994). Nilai retensi nitrogen bervariasi untuk masing-

masing unggas, tergantung dari kemampuan unggas untuk menahan nitrogen 

dalam tubuhnya dan tidak dikeluarkan sebagai nitrogen dalam urin (Sibbald, 

1981). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi retansi protein kasar diantaranya 

adalah daya cerna protein, kualitas protein dan imbangan zat makanan dalam 

ransum dan nilai gizi protein dapat dilihat dari segi biologis yaitu dengan 
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menentukan persentase protein kasar yang dicerna, diserap dan dideteksi (Wahju, 

1997). Semakin sedikit protein yang dibuang bersama ekskreta, maka akan 

meningkatkan nilai daya cernanya. 

Sebrino (2016) menyatakan bahwa daya cerna bahan organik berkaitan 

erat dengan daya cerna bahan kering karena sebagian dari komponen bahan kering 

terdiri dari bahan organik dan retensi bahan organik dipengaruhi oleh retensi 

bahan kering.  kecernaan bahan organik berkaitan dengan daya cerna bahan kering 

karena sebagian besar komponen bahan kering terdiri dari bahan organik. Nelwida 

(2009) menyatakan bahwa kecernaan bahan organik juga dapat di pengaruhi oleh 

kecernaan bahan kering. Hal ini disebabkan karna bahan organik adalah 

komponen dari bahan kering. 

Serat kasar adalah semua zat-zat organik yang tidak larut dalam H2SO4 

0.3 N dan dalam NaOH 1.5 N yang berturut-turut dimasak selama 30 menit 

(Anggorodi, 1994). Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 

Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang jumlah nya banyak sehingga material 

struktur dinding sel semua tanaman. Apabila semua jumlah serat kasar berlebih 

dalam pakan akan menyebabkan proporsi makanan yang dapat dicerna menjadi 

berkurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggorodi (1994) bahwa kandungan 

serat kasar semakin tinggi mengakibatkan rendahnya kecernaan bahan tersebut.  

Kecernaan serat kasar unggas berkisar 20-30%. Semakin meningkatnya taraf 

penggunaan dalam ransum maka semakin menurun kecernaan serat kasar, yang 

dilihat dari meningkat konsumsi serat kasar dan meningkat ekskresi serat kasar 

(Surprijatna, 2005). Kecernaan serat kasar tergantung pada kandungan serat kasar 

dalam ransum dan jumlah serat kasar yang dikonsumsi. Kadar serat kasar terlalu 

tinggi dapat menganggu pencernaan zat lain.  
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2.6. Perkembangan Penelitian Penggunaan Azolla Sebagai Pakan Ternak 

Tabel 1. Perkembangan Penelitian Penggunaan Azolla Sebagai Pakan Ternak 

No.  Judul/Penulis/Tahun/Perlakuan Hasil 

1. Kualitas Fisik Telur Ayam 

Arab Petelur Fase I dengan 

Berbagai Level Azolla 

microphylla/ Argo, L. B., 

Tristiarti dan Mangisah, I/ 

2013. 

Perlakuan yang diberikan 

adalah Pemberian Azolla 

microphylla Level Berbeda 

(0%, 3%, 6% dan 9%). 

Penggunaan Azolla Microphylla 

sampai level 9% dalam ransum, 

menghasilkan bobot kuning telur, 

indeks haugh, indeks putih telur, dan 

indeks kuning telur yang sama pada 

telur ayam arab. Penggunaan Azolla 

Microphylla sampai level 6% dalam 

ransum ayam arab dapat 

meningkatkan bobot telur, bobot 

putih telur dan warna kuning telur. 

2. Kecernaan Protein Kasar Dan 

Serat Kasar serta Laju Digesta 

Pada Ayam Arab Yang diberi 

Ransum dengan berbagai Level 

Azolla microphylla/ 

Prawitasari, R. H., Ismadi V. D. 

Y. B., dan Estiningdriati I. / 

2012. 

Perlakuan yang diberikan Yaitu 

Pemberian Azolla microphylla 

Level Berbeda (0%, 3%, 6% 

Dan 9%). 

Ayam arab yang diberi ransum 

perlakuan tidak memiliki pengaruh 

yang nyata dengan pemberian A. 

microphylla terhadap konsumsi 

ransum, kecernaan protein kasar, 

kecernaan serat kasar, laju digesta 

dan pertambahan bobot badan. 

3. Massa Kalsium dan Protein 

Daging Pada Ayam Arab 

Petelur yang diberi Ransum 

Menggunakan Azolla 

microphylla/ Maharani, P., 

Suthama, N., dan Wahyuni, H. 

I. / 2013. 

Perlakuan yang diberikan 

adalah Pemberian A. 

microphylla Level Berbeda 

(0%, 3%, 6% dan 9%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian A. microphylla sampai 

level 6% setelah 8 minggu , 

perlakuan dapat memperbaiki 

kemampuan deposisi protein yang 

dinyatakan sebagai massa protein 

daging. 

4. Retensi Zat Makan Ransum 

Yang Mengandung Tepung 

Azolla (Azolla Microphylla) 

Pada Ayam Kampung / 

Devianti, R/ 2017. 

Perlakuan yang diberikan yaitu 

Pemberian Tepung Azolla 

microphylla Level Berbeda 

(0%, 10%, 20% Dan 30%) 

Penambahan tepung Azolla sampai 

taraf 10% dalam ransum dapat 

dilakukan tanpa mempengaruhi 

retensi bahan kering, serat kasar dan 

nitrogen. 
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5. Kandungan Nutrisi Tepung 

Azolla microphylla Hasil 

Fermentasi dengan 

Saccharomyces/ Futri, T. N/ 

2017. 

Perlakuan yang diberikan 

penggunaan Saccharomyces 

terhadap tepung Azolla pada 

level berbeda (0%, 5%, 10% 

dan 15%) 

Fermentasi tepung Azolla dengan 

khamir S. Cereviceae dengan dosis 

inokulan 5% dari substrat dapat 

meningkatkan kandungan protein 

kasar dari 22,73% menjadi 28,93% 

dan menurunkan kandungan serat 

kasar dari 15,22% menjadi 9,72% 

tetapi tidak berpengaruh terhadap 

bahan kering dan lemak. 

6. Kandungan Bahan Kering, 

Protein Kasar, Serat Kasar dan 

Lemak Kasar Tepung Azolla 

microphylla Hasil Fermentasi 

dengan Jamur Pleurotus 

ostreatus/ Safebra, H/ 2015. 

Perlakuan yang diberikan 

penggunaan jamur Pleurotus 

ostreatus pada tepung Azolla 

pada level berbeda ( 0%, 3%, 

6% dan 9%) 

Fermentasi tepung Azolla dengan 

Jamur Pleorotus ostreatus pada dosis 

inokulan 6% dari substrat dapat 

meningkatkan kandungan protein 

kasar dari 27,04% menjadi 32,90% 

dan menurunkan kandungan serat 

kasar dari 17,12% menjadi 11,73%, 

tetapi tidak berpengaruh terhadap 

bahan kering dan lemak kasar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan di kandang percobaan Fakultas Peternakan dan 

di Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi, dimulai dari tanggal 25 

Oktober  sampai 25 Desember 2016.  

 

3.2. Materi dan Peralatan 

 Penelitian ini menggunakan 140 ekor ayam kampung DOC yang di 

peroleh dari PT. Sentral Ternak Malang. Perlakuan yang diberikan Azolla 

microphylla fermentasi dalam ransum, bahan penyusun ransum lain yaitu jagung 

halus, dedak halus, konsentrat, bahan analisis proksimat. Sedangkan peralatan 

yang digunakan yaitu penampung ekskreta, oven, timbangan dan alat penunjang 

analisis proksimat lainnya.  

Kandungan zat  makanan bahan  penyusun ransum dan kebutuhan zat-zat 

nutrisi dalam ransum ayam kampung dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Bahan Penyusun Ransum (%) 

Bahan  BK PK LK SK Ca P ME Lysin Metionin 

Ransum       Kkal/kg   

Jagung halus* 86 8,9 4 2,2 0,2 0,23 3321 0,29 0,18 

Dedak halus* 86 12 10,7 5,2 0,4 1,27 2887 0,5 0,19 

Konsentrat** 92,7 30,25 6,04 5,89 2 0,9 2538   

AMF 89,70 29,75 2,14 12.30 0,72 0,48 2420   

Sumber : *NRC 1994 **Konsentrat ayam pedaging  

Tabel 3. Kebutuhan Zat-Zat Makanan Ayam Kampung (%) 

Sumber : Eko Widodo (2010) dalam kutipan Abu Nawas (2012) 

Zat Makanan 

 

Periode 

Stater (0-3 mg) Finisher (3-8 mg) 

Energi Metabolis (kkal/kg) 2900 2800 

Protein Kasar 21 18 

Lemak Kasar 4-7 4-7 

Serat Kasar 3-6 3-6 

Kalsium 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 

Fospor 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 

Lisin 0,6 0,6 

Metionin 0,25 0,25 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Kandang 

Kandang yang digunakan yaitu kandang koloni sebanyak 20 unit 

berukuran 2 x 1,5 x 1 meter yang telah dilengkapi tempat pakan, minum dan 

lampu pijar. Sebelum ayam kampung ditempatkan pada kandang, dilakukan 

pemberian kode perlakuan secara acak pada kandang, kemudian ayam kampung 

ditimbang bobot badannya dan mencari koefisien keragaman, setelah itu ayam 

kampung ditaruh secara acak pada kandang yang masing-masing berisi 7 ekor.  

3.3.2. Fermentasi Azolla  

Azolla microphylla segar diambil dari kolam belakang Fakultas 

Peternakan, kemudian Azolla dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar 

matahari. Azolla yang sudah kering digiling menggunakan gilingan yang memiliki 

saringan merk FFC No.2 (diameter 0,75 mm). Tepung Azolla kering digunakan 

sebanyak 900 gram ditambah dedak 10% dan 300 ml Aquadest lalu dikukus 

selama 45 menit setelah air mendidih. Kemudian dibiarkan dingin pada suhu 

kamar. Pengukusan tepung Azolla bertujuan untuk mengurangi kandungan 

antinutrisi dan merenggangkan ikatan antar sel dalam substrat. Setelah substrat 

dingin diinokulasi dengan khamir Saccharomyces cereviceae sesuai dengan 

perlakuan  yaitu 5%. 

Azolla microphylla kemudian diaduk rata dengan inokulan dimasukkan 

kedalam kantong plastik ukuran 10 kg, kemudian kantong plastik ditutup dan 

diberi lobang beberapa buah. Selanjutnya plastik yang berisi tepung Azolla yang 

akan difermentasi dengan cara disimpan pada lemari inkubator selama 3 hari. 

Setelah difermentasi selama 3 hari, di dinginkan pada suhu kamar (25-29°C) dan 

siap dikeringkan dengan temperature 60°C selama 48 jam. Setelah kering produk 

tepung Azolla fermentasi siap di campur kedalam pakan.  
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Skema fermentasi Azolla microphylla dengan khamir Saccharomyces 

cerevisiae dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema fermentasi Azolla dengan khamir Saccharomyces cerevisiae 

(Modifikasi Nuraini, 2002) 

 

Perlakuan yang diberikan adalah penggunaan Azolla microphylla 

fermentasi (AMF) pada ransum sebagai berikut: 

P0 = 0% Azolla microphylla Fermentasi (AMF) 

P1 = 5% Azolla microphylla Fermentasi (AMF) 

P2 = 10% Azolla microphylla Fermentasi (AMF) 

P3 = 15% Azolla microphylla Fermentasi (AMF) 

Susunan ransum perlakuan ayam kampung umur 0-3 minggu dan 3-8 

minggu dilihat pada Tabel. 4 dan 6. Kandungan zat makanan ransum perlakuan 

ayam kampung umur 0-3 minggu dan 3-8 minggu dilihat pada Tabel 5 dan 7 

dibawah ini: 

 

 

Tepung Azolla microphylla fermentasi 

dicampur kedalam ransum  

 

Tepung AZOLLA 

(A.microphylla) 

 Dikeringkan 60°C 

900 gram Azolla kering + 

10% dedak +300 ml 

Aquades 
Tepung Azolla microphylla fermentasi   

 

 

 

    (AMF 

Fermentasi dengan cara disimpan 

pada rak fermentasi selama 3 hari 

 

Dikukus selama 45 menit 

setelah air mendidih dan 

ditimbang lagi 
Bungkus dengan plastik dengan 

ketebalan Azolla 3 cm dan dilubangi  

Didinginkan 

Inokulasi dengan Saccharomyces 

cerevisiae 5% 
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Tabel 4. Susunan Ransum Perlakuan Ayam Kampung Umur 0-3 Minggu (%) 

Bahan Ransum Perlakuan 0-3 minggu 

Ransum P0 P1 P2 P3 

Jagung Halus 37 37 37 37 

Dedak Halus 6 6 6 5 

Konsentrat 57 52 47 43 

AMF 0 5 10 15 

Jumlah 100 100 100 100 

 

Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Ransum Perlakuan Ayam Kampung Umur 0-3 

Minggu (%) 

Zat  Perlakuan   

Makanan P0 P1 P2 P3 

Bahan Kering 89,81 89,66 89,51 89,43 

Protein kasar 21,25 21,23 21,25 21,36 

Lemak Kasar 5,56 5,36 5,17 4,93 

Serat Kasar 4,48 4,80 5,12 5,45 

Kalsium 1,23 1,17 1,11 1,06 

Fospor 0,67 0,65 0,63 0,60 

Lisin 0,13 0,13 

 

0,13 
 

0,13 

Metionin 0,07 0,07 0,07 0,07 

Energi Metabolis 

(kkal/kg) 

2848,65 2842,75 2836,85 2827,46 

Keterangan : Hasil Perhitungan Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 3 

Tabel 6. Susunan Ransum Perlakuan Ayam Kampung Umur 3-8 Minggu (%) 

Bahan Ransum Perlakuan 3-8 minggu 

Ransum P0 P1 P2 P3 

Jagung Halus 40 38 38 39 

Dedak Halus 20 20 20 20 

Konsentrat 40 37 32 26 

AMF 0 5 10 15 

Jumlah 100 100 100 100 
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Tabel 7. Kandungan Zat Makanan Ransum Perlakuan Ayam Kampung Umur 3-8 

Minggu (%) 

Zat  Perlakuan    

makanan P0 P1 P2 P3 

Bahan Kering 88,68 88,66 88,51 88,29 

Protein Kasar 18,06 18,46 18,48 18,19 

Lemak Kasar 6,15 6,00 5,80 5,59 

Serat Kasar 4,27 4,67 4,99 5,27 

Kalsium 0.96 0,93 0,86 0,78 

Fospor 0,70 0,69 0,677 0,64 

Lisin   0,21 
 

    0,21 
 

0,21 0,21 

Metionin  0,11 0,10 0,10 0,10 

Energi Metabolis 

(kkal/kg) 

2921 2899,44 2893,54 2895,47 

Keterangan : Hasil Perhitungan Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 5 

3.3.3. Pengambilan Sampel Ekskreta 

Pengambilan sampel ekskreta dilakukan pada setiap hari selama 3 hari di 

minggu terakhir pemeliharaan (Amrullah, I. K. 2003). Untuk mengumpulkan 

ekskreta dipasang terpal dibawah kandang. Ayam dipuasakan terlebih dahulu 

selama 24 jam, kemudian ayam diberi pakan perlakuan dan dibiarkan 

mengeluarkan ekskreta. Pengumpulan ekskreta dilakukan 1 x 24 jam dan 

disemprotkan H2SO4 0,05 N  lalu ditimbang (bobot segar), setelah itu Ekskreta 

dikeringkan didalam oven 60°C selama 24 jam, selanjutnya sampel ekskreta 

dihaluskan dan ditimbang kembali (bobot kering udara). Ekskreta digiling 

(dihaluskan) untuk di analisis bahan kering (BK), bahan organik (BO), Nitrogen 

(%) dan serat kasar (SK)  

3.4. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan.  

Model matematis dari rancangan acak lengkap (RAL) menurut Steel dan 

Torrie (1993) adalah sebagai berikut: 

Yij = µ+αi+Eij 

i   = 1,2,3,4 (banyaknya perlakuan) 

j  = 1,2,3,4,5 (banyaknya ulangan) 
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Yij = nilai pengamatan yang diukur 

µ  = pengaruh dari rata-rata peubah yang diamati 

αi = pengaruh perlakuan ke i 

Eij = pengaruh galat percobaan ulangan ke j dan perlakuan ke i 

3.5. Peubah yang diamati   

3.5.1. Retensi Bahan Kering 

Konsumsi Ransum yaitu selisih antara jumlah ransum yang diberikan 

dengan ransum yang tersisa.  

Konsumsi Ransum (KR) = Ransum yang diberikan – Ransum sisa 

Konsumsi bahan kering yaitu jumlah konsumsi ransum dikali dengan 

persentase bahan kering ransum yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari. 

Konsumsi Bahan Kering (KBK) = ∑ KR x % Bahan Kering Ransum 

(gr/ekor/hari). 

Ekskresi bahan kering yaitu hasil kali jumlah bahan kering ekskreta 

dengan jumlah ekskreta yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari.  

Ekskresi Bahan Kering (EBK) = ∑ Bahan Kering Ekskreta x ∑ Berat Ekskreta 

(gram/ekor/hari). 

Retensi bahan kering dapat dihitung yaitu selisih antara jumlah konsumsi 

bahan kering ransum dengan jumlah ekskresi bahan kering dibagi dengan jumlah 

konsumsi bahan kering dikali 100%  

Retensi Bahan Kering = 
∑ KBK− ∑ EBK   

∑ 𝐾𝐵𝐾
𝑥100%   

 

3.5.2. Retensi Bahan Organik 

Konsumsi bahan organik ransum yaitu hasil kali antara konsumsi bahan 

kering ransum dengan persentase bahan organik ransum yang dinyatakan dalam 

gram per ekor per hari. 

Konsumsi Bahan Organik (KBO) = ∑ KBK x % Bahan Organik Ransum 

(gr/ekor/hari). 

Ekskresi bahan organik yaitu hasil kali ekskresi bahan kering dengan 

persentase bahan organik ekskreta yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari. 
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Ekskresi Bahan Organik (EBO) = ∑ EBK x % Bahan Organik Ekskreta 

(gram/ekor/hari). 

Retensi bahan organik dapat dihitung yaitu selisih antara jumlah konsumsi 

bahan organik ransum dengan jumlah ekskresi bahan organik dibagi dengan 

jumlah konsumsi bahan organik dikali 100%. 

Retensi Bahan Organik = 
∑ KBO− ∑ EBO   

∑ 𝐾𝐵𝑂
𝑥100%   

3.5.3. Retensi Nitrogen 

Konsumsi nitrogen diperoleh dari yang pertama diketahui nitrogen 

ransum. Nitrogen ransum yaitu protein ransum dibagi 6,25. 

Nitrogen Ransum (NR) = Protein Kasar ransum  

      6,25 

Konsumsi nitrogen yaitu nitrogen ransum dibagi 100 dikali konsumsi 

bahan kering. Konsumsi Nitrogen (g) = Konsumsi Bahan Kering  x Nitrogen 

Ransum. 

Ekskresi nitrogen diperoleh dengan cara mengetahui terlebih dahulu 

protein kasar ekskreta bahan kering. Protein kasar ekskreta bahan kering yaitu 

protein kasar ekskreta dibagi 100 dikali bahan kering ekskreta. 

PK Ekskreta Bahan Kering = Protein Kasar Ekskreta  X Bahan Kering Ekskreta 

         100 

Ekskresi Nitrogen (g) = PK Ekskreta Bahan Kering – Endogenous (0,58 gram) 

     6,25 

Retensi Nitrogen = 
konsumsi N−(ekskresi N ekskreta)

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖  𝑁
𝑥100% 

3.5.4. Kecernaan Serat Kasar 

Konsumsi serat kasar yaitu hasil kali antara jumlah konsumsi bahan kering 

ransum dengan persentase serat kasar ransum yang dinyatakan dalam gram per 

ekor per hari. 

Konsumsi Serat Kasar (KSK) = ∑KBK x % Serat Kasar Ransum (grekor/hari). 

 Ekskresi serat kasar yaitu hasil kali ekskresi bahan kering dengan 

persentase serat kasar ekskreta yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari. 

Ekskresi serat Kasar (ESK) = ∑ EBK x % Serat Kasar Ekskreta (gram/ekor/hari). 
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Retensi serat kasar dapat dihitung yaitu selisih antara jumlah konsumsi 

serat kasar ransum dengan jumlah ekskresi serat kasar dibagi dengan jumlah 

konsumsi serat kasar dikali 100% . 

Retensi Serat Kasar = 
∑ KSK− ∑ ESK   

∑ 𝐾𝑆𝐾
𝑥100%   

3.6. Analisis Data 

Analisis ragam dilakukan sesuai dengan rancangan yang digunakan, yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Jika 

perlakuan berpengaruh nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan (Stell and Torrie,1993). 

 


