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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan jagung tiruan ( tepung ubi kayu, 
kedelai, dan bungkil kedelai ) sebagai pengganti jagung pada level yang berbeda terhadap 

kecernaan bahan organic, lemak kasar dan pati pada ayam petelur pada periode layer.  
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur periode layer strain CP, umur 
35 minggu sebanyak 50 ekor. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Masing – masing perlakuan diulang 5 kali dengan 5 perlakuan. Perlakuan yang diberikan yaitu 
T0 ( 50% jagung control ), T1 ( 37,5% jagung dengan menambahkan 12,5% jagung tiruan ), T2 

(25% jagung dengan menambahkan 25% jagung tiruan ),T3 ( 12,5% jagung dengan 
menambahkan 37,5% jagung tiruan ), T4 ( 50% jagung tiruan ).sampel pakan dan feses dianalisa 
proximat (AOAC 1973). Hasil dari analisa dilanjutkan dengan analisa variansi. Dan bila terdapat 

perbedaan diuji dengan uji beda nyata terkecil (BTN).  
Hasil dari rataan kecernaan bahan organic setelah ditransformasi untuk T0 ( 9,9908 ), T1 

(9,9922), T2 (9,992), T3 (9,9918), T4 (9,991). Pada hasil rataan kecernaan lemak setelah 
ditransformasi untuk T0 (8,72), T1 (9,17), T2 (9,24), T3 (9,14), T4 (8,97). Sedangkan hasil 
rataan kecernaan pati setelah ditransformasi untuk T0 (9,06), T1 (9,27), T2 (9,21), T3 (9,22) dan 

T4 (9,05). 
Setelah data dianalisis variansi menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap 

kecernaan bahan organic dan lemak kasar, sedangkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap 
kecernaan pati. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa penggunaan jagung tiruan pada ransum tidak 

berpengaruh nyata terhadap kecernaan bahan organic dan lemak kasar, sedangkan pada pati 
berpengaruh nyata.  

 


