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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses fermentasi 
terhadap kandungan protein dan serat kasar dedak padi kasar dan niIai 
ekonomisnya sebagai substitusi pakan komersial serta pengaruhnya terhadap 
konsumsi pakan dan lemak abdominal ayam pedaging jantan. 

Penelitian pendahuluan dilakukan sebelum penelitian utama yaitu 
fermentasi dedak padi kasar dengan menggunakan cairan rumen sebagai inokulan. 
Sejumlah lima sampel dibagi secara acak dalam lima perlakuan. Tiap perlakuan 
mendapat cairan rumen dengan dosis yang berbeda-beda: 0%, 15%, 30%, 45% 
dan 60%. Selain itu tiap perlakuan diberi urea 3% dan molasis 3%. Kemudian 
diinkubasi selama lima hari. Selanjutnya dilakukan analisis proksimat terhadap 
kandungan protein dan serat kasar. Setelah diketahui dosis cairan rumen yang 
terbaik dalam meningkatkan kualitas dedak padi kasar kemudian dilanjutkan 
penelitian utama yaitu dilakukan perlakuan pada hewan coba. Dalam tahap ini 
digunakan 24 ekor ayam pedaging jantan yang dipelihara mulai umur satu hari 
sampai dua minggu. kemudian diadaptasikan dengan pakan perlakuan selama satu 
minggu dan perlakuan dimulai umur tiga minggu sampai enam minggu. Ayam 
tersebut mendapat empat perlakuan dan enam ulangan secara acak. Tiap perlakuan 
mendapatkan pakan komersial yang disubstitusi dedak padi kasar terfermentasi 
dengan tarafyang berbeda yaitu 0%,5%, 10% dan 15%. Parameter yang diamati 
adalah konsumsi pakan, persentase lemak abdominal dan analisis biaya pakan 
selama "perlakuan. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang kemudian dilanjutkan dengan uji 
.JClrak Berganda Duncan (5%). 

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dosis cairan rumen 
yang terbaik dalam meningkatkan kualitas dedak padi kasar adalah 45% (R3). 
Pada penelitian utama menunjukkan bahwa konsumsi pakan tertinggi pada P3 dan 
konsumsi pakan terendah pada PO sedangkan biaya pakan tertinggi pada PI dan 
yang terendah pada P3 tetapi tidak didapatkan perbedaan yang nyata terhadap 
persentase lemak abdominal ayam pedaging jantan. 
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