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ABSTRAK 

 
 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari substitusi 
ampas kecap dalam pakan komersial terhadap persentase karkas dan persentase lemak 
abdominal itik Mojosari jantan. 

Hewan coba yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah itik Mojosari 
jantan  sebanyak 32 ekor yang berumur satu hari. Itik Mojosari jantan tersebut 
kemudian dibagi menjadi empat perlakuan dan delapan ulangan. Empat perlakuan 
tersebut yaitu Kontrol yang diberi 100% pakan komersial, Perlakuan 1 yang diberi 
pakan komersial 95% dan 5% ampas kecap dari total ransum, Perlakuan 2 yang diberi 
pakan komersial 90% dan 10% ampas kecap dari total ransum, Perlakuan 3 yang 
diberi pakan komersial 80% dan 20% ampas kecap dari total ransum. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat substitusi ampas kecap dalam 
pakan komersial tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas dan 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap persentase lemak abdominal. Kontrol dan 
Perlakuan 1 menghasilkan rata-rata persentase lemak abdominal yang tinggi 
sedangkan Perlakuan 2 dan Perlakuan 3 menghasilkan rata-rata persentase lemak 
abdominal yang rendah. 
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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ampas kecap sebagai 

penganti sebagian pakan komersial terhadap persentase  karkas dan persentase 

lemak abdominal itik Mojosari jantan. 

 Ampas kecap merupakan hasil samping dari pembuatan kecap yang masih 

mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Oleh karena itu ampas kecap cukup 

layak dijadikan alternatif pakan ternak. 

 Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 ekor itik 

Mojosari jantan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

yang terbagi menjadi empat perlakuan dan delapan ulangan. Keempat perlakuan 

tersebut masing – masing adalah P0 (100% pakan komersial) sebagai kontrol, P1 

(95% pakan komersial dan 5% ampas kecap), P2 (90% pakan komersial dan 10% 

ampas kecap), P3 (80% pakan komersial dan 20% ampas kecap). Pakan perlakuan 

diberikan setelah itik berumur tiga minggu hingga berumur delapan minggu. 

Pengumpulan data dilakukan pada akhir minggu kedelapan berupa data berat 

karkas dan lemak abdominal. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan uji F (Analisis Ragam) dan bila menunjukkan perbedaan yang 

nyata maka analisis dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil dengan taraf 

signifikansi 5% untuk menentukan perlakuan mana yang terbaik.  

 Persentase karkas yang diperoleh dari keempat perlakuan tersebut ternyata 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata . Sementara dari data dan persentase 
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lemak abdominal yang diperoleh menunjukkan perbedaan yang nyata diantara 

perlakuan. 

 Tingkat penggantian pakan komersial dengan ampas kecap sampai 20% 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kontrol pada persentase karkas.  

Hal ini menunjukkan bahwa itik masih mendapatkan asupan nutrisi yang cukup 

dari pakan yang diberikan. Sementara pada tingkat penggantian 20% dan 10%  

menghasilkan lemak abdominal yang rendah. Berdasarkan seluruh hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa substitusi ampas kecap sebanyak 20% dan 10% dalam 

ransum itik mojosari jantan memberikan respon yang terbaik. 
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