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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia yang 

akan menentukan performa dan tingkat produktivitas dari ternak. Secara 

umum, kualitas pakan hijauan di Indonesia relatif rendah, yakni rendah 

protein, tinggi serat dalam bentuk lignoselulosa dan defisien mineral 

(Wanapat dan Rowlinson 2007). Selain kualitas, ketersediaan hijauan di 

Indonesia cenderung menghadapi kendala dalam kuantitas dan kontinuitas. 

Hal ini berkaitan erat dengan luasan lahan khusus untuk budidaya yang 

terbatas dan musim, dimana hijauan cenderung melimpah diawal musim 

kemarau dan kekurangan pada awal musim hujan. 

Salvinia s.p merupakan tanaman air yang mengapung (floating) pada 

permukaan air yang terdiri atas daun dan akar. Salvinia sp. tumbuh subur di 

sepanjang sungai, rawa, waduk, danau, kolam atau sawah, serta 

penyebarannya continue melalui aliran sungai atau sistem pengairan/irigasi.  

Seperti yang  di kemukakan oleh Bagun (1986) dalam Rosani (2002), bahwa 

kiambang dapat tumbuh dengan cepat dan tersedia banyak di daerah 

persawahan, rawa, danau, kolam, atau genangan air. 

Tanaman ini biasanya lebih banyak dijumpai dan tumbuh subur di 

antara tanaman padi, bahkan kehadiran Salvinia sp. akan menekan 

perkembangan tumbuhan air lainnya seperti duckweed atau azolla.  
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Salvinia sp. berpotensi sebagai pakan ternak karena memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan yang cepat serta mengandung nutrien yang 

baik dan masih tergolong sebagai pakan inkonvensional yang dapat 

digunakan sebagai alternatif bahan pakan yang memiliki kandungan protein 

kasar 15,9%, serat kasar 16,8%, Ca 1,27%, dan P 0,798% (Rosani, 2002). 

Setiowati (2001) telah melaporkan bahwa kandungan energi metabolisme 

Salvinia sp. adalah 2.200 kkal/kg. Pemanfaatan Salvinia sp. sebagai bahan 

pakan ternak, disimpulkan bahwa tumbuhan ini mempunyai potensi dan 

prospek yang baik dalam mendukung penyediaan pakan berbasis bahan 

pakan lokal (Adrizal, 2002).  

Salvinia sp. Yang selama ini dikenal sebagai gulma dengan kandungan 

nutrisi yang tinggi kemungkinan besar akan menjadi salah satu sumber 

hijauan pakan alternatif bagi ternak yang sangat menjanjikan dan relatif 

mudah didapat. Oleh karena itu, budidaya tanaman Salvinia sp. Dengan 

pemberian pupuk kandang ayam perlu dilakukan agar dapat mengetahui 

dosis yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman Salvinia sp.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di simpulkan bahwa 

rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penggunaan pupuk kotoran 

ayam dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan Salvinia sp. 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dosis optimal penggunaan  
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pupuk kotoran ayam terhadap pertumbuhan Salvinia sp. sebagai pakan  

alternatif ternak. 

1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini agar dapat memberikan informasi dosis 

penggunaan pupuk kotoran ayam yang optimal untuk budidaya Salvinia sp.  

sebagai pakan alternatif ternak. 

1.5. Hipotesis  

Hipotesis bahwa penggunaan pupuk kotoran ayam berpengaruh nyata  

terhadap prtumbuhan Salvinia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


