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INTISARI 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi kiyambang (salvinia molesta) 

sebagai pakan alternatif ternak unggas. Penelitian meliputi survei ketersediaan 

kiyambang, percobaan budidaya untuk mengetahui pertumbuhan kiyambang, dan 

analisis kandungan nutrisi makro dan mikro. Penelitian dilaksanakan dari bulan 

September – Oktober 2015. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini ditabulasi 

dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Hasil survei kiyambang, produksi 

kiyambang per m²  tertinggi pada lokasi di Sisik Barat, Pringgarata, Lombok Tengah 

sebesar 3.57 kg dan total produksinya sebesar 374.85 kg, lokasi di Lempenge, 

Sintung, Pringgarata, Lombok Tengah produksi kiyambang per m² sebesar 2.29 kg 

dengan total produksinya sebesar 346.70 kg, dan lokasi terakhir di Berembeng, 

Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat produksi kiyambang per m² sebesar 1.46 kg 

dengan total produksinya sebesar 401.5. Hasil budidaya kiyambang pada periode 7 

hari rataannya sebesar 10.25 g, periode 14 hari rataannya sebesar 39.75 g, dan periode 

21 hari rataannya sebesar 56 g. Hasil analisis nutrisi kiyambang kering: bahan kering 

85.48%, kadar abu 17.61%, protein kasar 24.20%, lemak kasar 6.22%, serat kasar 

15.40%, Ca 1.66 g/100 g, P 0.5 g/100/g, dan β karoten 560.46 mg/100 g. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kiyambang berpotensi 

untuk digunakan sebagai pakan alternatif untuk unggas.  

Kata kunci : potensi, ketersediaan, budidaya, kandungan nutrisi, kiyambang. 

ABSTRACT 

The research was aimed knowing the potentiality of kiyambang (Salvinia 

molesta) used as the alternative feed for poultry. The research comprises the survey 

study on the availability of kiyambang, an experiment on the proliferation of 

kiyambang to know its growth, and analysis of the macro and micro nutrient of 

kiyambang. The research was conducted from September to October 2015. The 

results of the research were tabulated and discussed by descriptively. The survey 

indicated that kiyambang was mostly discovered in Sisik Barat, Pringgarata, central 
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Lombok with  approximately 3.57 kg and m² the total production 374.85 kg, the 

second location was Lempenge, Sintung, Pringgarata,  central Lombok with  

approximately 2.29 kg of kiyambang discovered m² and 346.70 kg of the total 

production, the last location was in Berembeng, Sigerongan, Lingsar, west Lombok 

with  approximately 1.46 kg of kiyambang was discovered m² and 401.5 kg of the 

total production. The average result of the proliferation of kiyambang for 7 days were 

about 10.25 g, about 39.75 g on the 14 days, and on the 21 days the average growth 

were approximately 56 g. The results of the analysis on the nutrition of kiyambang 

indicated that there were: 85.48% dry matter, 17.61% ash, 24.20% crude protein, 

6.22% crude fat, 15.40% crude fibre, 1.66 g/100 g Ca, 0.5 g/100/g P, and 560.46 

mg/100 g β carotene. Based on the results of research and discussion can be 

concluded that kiyambang potential to be used as an alternative feed to poultry . 

 

Keywords: potentiality, availability, proliferation, nutrient, kiyambang. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring bertambahnya jumlah penduduk tentu permintaan akan kebutuhan 

pokok juga ikut bertambah. Seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan 

kesehatan. Namun  kebutuhan dasar manusia yang esensial terpenuhi adalah pangan, 

karena manusia bisa hidup tanpa sandang, papan, dll. Hasil pangan yang dihasilkan 

oleh dunia peternakan bermacam-macam, seperti daging, susu, dan telur. Oleh sebab 

itu dunia peternakan merupakan penyumbang terbanyak dalam hal pemenuhan akan 

kebutuhan pangan hewani. 

Banyaknya permintaan pangan hewani tentu menyebabkan usaha peternakan 

khususnya di Indonesia banyak diminati. Salah satu komoditi usaha peternakan di 

Indonesia adalah usaha ayam ras petelur. Di Indonesia usaha ayam ras petelur bukan 

hanya dilakukan oleh perusahaan besar akan tetapi masyarakat juga ikut serta dalam 

menggeluti usaha tersebut. 

Ayam ras petelur merupakan hewan yang populer untuk diternakkan di 

Indonesia karena populasinya mencapai lebih dari 110 juta ekor (Data Direktorat 

Jenderal Peternakan Tahun 2011). Masyarakat lebih memilih usaha ayam ras petelur 

dikarenakan telur merupakan sumber protein hewani yang banyak diminati 
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konsuemen dan harganya terjangkau. Perkembangan ayam ras petelur juga semakin 

maju dari hasil silang genetik berbagai ras ayam unggulan seluruh dunia.  

Banyaknya usaha ayam ras petelur di Indonesia tentu membuat persaingan 

antara peternak makin meningkat. Setiap pengusaha peternakan tentu ingin 

mengeluarkan biaya sekecil mungkin dan mendatangkan untung yang banyak. Dalam 

usaha ayam ras petelur kualitas pakan dan suplemen merupakan hal utama yang dapat 

menentukan produksi telur. Namun perlu dipertimbangkan penyediaan pakan 

berkualitas akan membutuhkan biaya yang tinggi. 

Dalam menentukan biaya pakan yang berkualitas, maka penyediaan bahan 

pakan alternatif berbasis bahan pakan lokal perlu dilakukan. Salah satu bahan pakan 

lokal yang dapat dijadikan pakan alternatif adalah kiyambang (salvinia molesta).  

Kiyambang (salvinia molesta) merupakan tumbuhan air yang hidup terapung 

bebas di atas permukaan air, yang banyak terdapat di sawah, kolam, sungai, genangan 

air, danau payau, dan saluran air. Pertumbuhan dan perkembangan kiyambang 

(salvinia molesta) sangat cepat sehingga berpotensi untuk dijadikan bahan pakan 

alternatif dalam usaha ayam ras petelur. 

Lebih lanjut dinyatakan oleh Situmorang (1945), bahwa kandungan nutrisi 

tepung kiyambang sebagai tanaman gulma air memiliki protein kasar 16,64%, lemak 

kasar 6,19%, serat kasar 9,50%, dan energi 3.900 kkal/kg, serta sebagian mineral 

yang tinggi seperti K kemudian diikuti Ca, P dan Mg sehingga dapat dijadikan 

sumber yang baik dari mineral, selain itu terdapat asam amino esensial. Ketersediaan 

kiyambang (salvinia molesta) cukup melimpah, tidak mengandung racun, 

pertumbuhannya cepat dan tidak mengandung zat antinutrisi selain itu kiyambang 

(salvinia molesta) juga mengandung banyak mineral dan asam amino (essensial dan 

non essensial) yang diperlukan untuk pertumbuhan ternak, namun memiliki 

kelemahan karena kandungan serat kasar tinggi. 

Menurut Syahruddin (2004) kiyambang (salvinia molesta) dapat diberikan 

pada ayam petelur sebanyak 10% dan ayam broiler sebanyak 2,5% ; broiler finisher 

7,5%. Kiyambang (salvinia molesta) kaya akan karoten sehingga baik untuk 

meningkatkan kualitas kuning telur dan kulit telur. 
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Berdasarkan hal tersebut, kiyambang (salvinia molesta) memiliki potensi 

untuk dijadikan sebagai pakan alternatif, dan perlu diteliti lebih lanjut tentang 

ketersediaan dan potensinya. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengkaji 

ketersediaan dan potensi kiyambang (salvinia molesta) untuk dikembangkan sebagai 

pakan alternatif untuk unggas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di dua Kabupaten yakni Kabupaten Lombok 

Tengah dan Kabupaten Lombok Barat dan di dua Laboratorium yang ada di 

Universitas Mataram yakni Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak (INMT) 

Fakultas Peternakan dan Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengatahuan Alam (MIPA). 

Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap : 

Tahap I. Survei Ketersediaan Kiyambang (Salvinia molesta) 

 

Penelitian pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan akan 

kiyambang (salvinia molesta) di dua tempat yakni di kabupaten Lombok Tengah dan 

kabupaten Lombok Barat. Pertama-tama hal yang dilakukan adalah mencari atau 

mensurvei di dua kabupaten yang telah ditentukan untuk mengetahui 

ketersediaannya, setelah tempat tumbuh kiyambang (salvinia molesta) diketahui, 

kemudian dilakukan pengukuran luas kolam tempat tumbuh kiyambang (salvinia 

molesta). Langkah selanjutnya adalah dilakukan penimbangan berat kiyambang 

(salvinia molesta) /m² sehingga akan diketahui jumlah (berat) kiyambang (salvinia 

molesta) yang tumbuh di kolam tersebut. Ada tiga lokasi tempat pengukuran luas 

kolam tempat tumbuhnya kiyambang (salvinia molesta): lokasi pertama, di Dusun 

Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, lokasi kedua, Dusun Sisik Barat, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, 

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan lokasi ketiga, Dusun 

Berembeng, Desa Segerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa 

Tenggara Barat. 

Tahap II. Tingkat Pertumbuhan dan Produksi Kiyambang (salvinia molesta) 
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Penelitian pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

dan produksi kiyambang (salvinia molesta). Dengan mengetahui pertumbuhan dan 

produksi kiyambang (salvinia molesta) dapat diambil kesimpulan bahwa kiyambang 

(salvinia molesta) dapat dibudidayakan sehingga mampu mendukung untuk dijadikan 

pakan alternatif khususnya bagi ayam ras petelur. Lokasi tempat percobaan budidaya 

kiyambang (salvinia molesta) dilakukan di Dusun Lempenge, Desa Sintung, 

Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 

Percobaan budidaya kiyambang (salvinia molesta) dilakukan dengan petak 

sebanyak 12 petak, masing-masing petak  berukuran 1m². Masing-masing petak akan 

dimasukkan koloni kiyambang sebesar 5 gram. Pertumbuhan atau produksi 

kiyambang (salvinia molesta) diamati dengan 3 periode waktu yaitu 7 hari, 14 hari, 

dan 21 hari, dengan masing-masing perlakuan terdiri dari 2 ulangan dan setiap 

ulangan terbagi dari 2 petak percobaan. 

Tahap III. Analisis Nutrisi Kiyambang 

 

Penelitian pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi yang 

dimiliki oleh kiyambang (salvinia molesta). Pengujian kandungan nutrisi kiyambang 

(salvinia molesta) dilakukan di dua Laboratorium, yakni di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak (INMT) Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

untuk menguji kandungan proksimat (Air, Abu, PK, LK, dan SK), dan Laboratorium 

Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 

Universitas Mataram untuk menguji kandungan mineral Ca, P, dan kandungan β 

karoten. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ketersediaan Kiyambang (Salvinia molesta) 

Hasil penelitian tentang ketersediaan kiyambang yang telah dilaksanakan di 

dua lokasi, yakni di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat dari 

bulan Oktober – November 2015 disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Ketersediaan Kiyambang di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten 

Lombok Tengah 

                                  Ketersediaan Kiyambang 

Lokasi Luas Kolam (m²) Produksi/m² (kg) Total Produksi (kg) 

I 151.398 2.29 346.70 

II 105 3.57 374.85 

III 275 1.46 401.5 

Keterangan: I. Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, 

Nusa Tenggara Barat. 

 II. Dusun Sisik Barat, Desa Sisik, Kecamatan  Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, 

Nusa Tenggara Barat. 
 III.  Dusun Berembeng, Desa Segerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, 

Nusa Tenggara Barat. 
 

Pada Tabel 1 bahwa produksi kiyambang per m² berbeda-beda dari tiga lokasi, 

hal ini disebabkan oleh faktor umur dan bentuk ukuran kiyambang yang berbeda. 

Diperoleh produksi kiyambang per m² tertinggi terdapat pada lokasi ke II, kemudian 

lokasi I, dan yang terakhir lokasi III, dengan masing-masing sebesar 3.57 kg, 2.29 kg, 

dan 1.46 kg.  

Tingginya produksi per m² pada lokasi ke II yang berada di Dusun Sisik 

Barat, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, disebabkan oleh umur kiyambang yang sudah tua menyebabkan 

bentuk ukuran kiyambang lebih besar sehingga lebih berat. Kemudian kiyambang 

yang tumbuh di kolam tersebut tidak pernah diambil atau dibersihkan oleh 

pemiliknya. Oleh karena itu, kiyambang yang tumbuh di kolam tersebut tumbuh 

dengan bebas. 

Lokasi ke I yang berada di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan 

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tinggi produksi per 

m²nya berada diurutan kedua disebabkan oleh bentuk ukuran kiyambang berukuran 

sedang karena kolam tempat tumbuhnya kiyambang sering dibersihkan oleh 

pemiliknya karena kolam tersebut digunakan sebagai tempat budidaya ikan sehingga 

menyebabkan beratnya tidak seberat  lokasi ke II. 
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 Lokasi III yang berada di Dusun Berembeng, Desa Segerongan, Kecamatan 

Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tinggi produksinya per m² 

lebih rendah disebabkan oleh bentuk ukuran kiyambang yang masih kecil-kecil 

sehingga menyebabkan beratnya lebih rendah dibandingkan dengan lokasi I dan II. 

Kolam tempat tumbuhnya kiyambang sering dibersihkan oleh pemiliknya untuk 

digunakan budidaya ikan. 

Total produksi kiyambang dari tiga lokasi kolam hasilnya berbeda-beda. Hal 

ini disebabkan oleh dua faktor yakni, luas kolam tempat tumbuhnya kiyambang yang 

mempunyai luas berbeda dan produksi kiyambang per m² berbeda-beda. Dimana total 

produksi kiyambang terbanyak dari lokasi III, II, dan I, dengan masing-masing 

sebesar 401.5 kg, 374.85 kg, dan 346.70 kg. 

Tingkat Pertumbuhan dan Produksi Kiyambang (Salvinia molesta) 

Hasil penelitian tentang budidaya kiyambang yang telah dilaksanakan di 

Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok 

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari bulan Oktober – November 2015 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil budidaya kiyambang 

 

Kolam Buatan 

Produksi kiyambang (g segar/m²) 

7 Hari 14 Hari 21 Hari 

(I) 1 10 34 51 

 2 10 33 52 

(II) 1 11 50 51 

 2 10 42 70 

Berat Total Produksi 41 159 224 

Rataan    10.25    39.75 56 

  Keterangan: Budidaya kiyambang dilaksanakan di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kec. Pringgarata, 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa produksi kiyambang yang dibudidayakan pada 

kolam seluas 1m² dengan berat awal koloni kiyambang 5 gram pada periode 7 hari 

rata-rata memiliki berat 10.25 gram, pada periode 14 hari memiliki berat rata-rata 

39.75 gram, dan pada periode 21 hari memiliki berat rata-rata 56 gram. 



10 
 

Peningkatan produksi kiyambang pada periode 7 hari sebesar 10.25 gram ke 

periode 14 hari sebesar 39.75 gram meningkat sebesar 74.2 %, sedangkan 

peningkatan produksi kiyambang pada periode 14 hari sebesar 39.75 ke periode 21 

hari sebesar 56 gram mengalami peningkatan sebesar 29 %. 

Dinyatakan oleh  McFarland et al., (2004) bahwa kiyambang dapat tumbuh 

dengan sangat cepat, dalam waktu 2 minggu dimana produksinya dapat mencapai 

45.6-109.5 ton/ha, sedangkan bila dibandingkan dengan laju produksi duckweed 

sekitar 10 – 20 ton/ha/thn (Leng dkk., 1995 dan Les dkk, 1997). Menurut Pasaribu et 

al., (2008) perkembangbiakan eceng gondok dengan cara vegetatif dapat berlipat 

ganda dalam waktu 7-10 hari. Selanjutnya dinyatakan oleh Brades et al., (2008) 

bahwa pertumbuhan eceng gondok pada ekosistem air dapat  

tumbuh dengan cepat (3 % per hari). Hal ini dinyatakan juga oleh Widyanto (l977)  

bahwa kecepatan pertumbuhan eceng gondok di Bogor mencapai 3.69 % berat basah 

per hari. 

Nutrisi Kiyambang 

Berdasarkan percobaan budidaya kiyambang, sampel kiyambang yang 

dianalisis berasal dari kolam di Dusun Sisik Barat, Desa Sisik, Kecamatan 

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diperkirakan berumur 

± 21 hari. Hasil penelitian analisis proksimat kandungan nutrisi kiyambang disajikan 

pada Tabel 3 dalam 3 kondisi yaitu segar, bahan kering, dan bahan kering 100 %. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Kiyambang 

Kiyambang 

Parameter Segar Bahan Kering Bahan Kering 

100 % 

Bahan Kering (%)
a) 

2.53 85.48 100 

Kadar Abu (%)
a) 

0.52 17.61 20.60 

PK (%)
a)

 0.71 24.20 28.31 

LK (%)
a)

 0.18 6.22 7.27 

SK (%)
a)

 0.46 15.40 18.02 

Ca (g/100 g)
b) 

- 1.66 - 
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P (g/100 g)
b) 

- 0.5 - 

β karoten (mg/100 g)
b) 

- 560.46 - 
Keterangan: a. Hasil analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak (INMT) Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram 

b. Hasil analisis Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mataram 

  

Pada Tabel 3 hasil data analisis disajikan dalam 3 kondisi yaitu atas dasar 

segar, bahan kering, dan bahan kering 100 %. Kiyambang segar mengandung bahan 

kering sebesar 2.53 %, sedangkan tepung kiyambang mengandung bahan kering 

85.48 %. Berdasarkan bahan kering tepung kiyambang mengandung kadar abu 17.61 

%, protein kasar 24.20 %, lemak kasar 6.22 %, serat kasar 15.40 %, Ca 1.66 

gram/100 gram, kandungan P 0.5 gram/100gram dan kandungan β karoten 560.46 

mg/100gram. Untuk keperluan penyusunan formula pakan ternak non ruminansia 

berbahan pakan segar digunakan komposisi nutrisi berdasarkan bahan kering 100 %. 

 Hasil penelitian Lamete et al., (2009) menyatakan bahwa tepung kiyambang 

mengandung protein kasar 16.64 %, lemak kasar 6.19 %, serat kasar 9.50 %. 

Selanjutnya Anderson et al., (2001) menyatakan bahwa kiyambang mengandung β 

karoten sebesar 111,24/kg. Suci dan Herman (2012) dalam Syamsuhaidi (1996) 

melaporkan bahwa protein kasar kiyambang sebesar 27.06 %, lemak kasar 3.29 %, 

serat kasar 10.07 %, dan menurut Rosani (2002) bahwa tepung kiyambang 

mengandung protein kasar 15.9 %, lemak kasar 2.1 %, serat kasar 16.8 %, kalsium 

1.27 %, dan posfor 0.798 %. 

 Berdasarkan hasil analisis kandungan nutrisi kiyambang nampak bahwa 

kiyambang memiliki serat kasar yang cukup tinggi berdasarkan bahan kering 

kiyambang yaitu 15.4 %. Menurut Destriana et al., (2015) pakan yang mengandung 

serat kasar tinggi dalam ransum dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol pada 

daging ayam broiler. Menurut Sitepoe (1992) serat kasar dapat meningkatkan 

produksi empedu dan mengeliminasi untuk dieksresikan bersama feses, sehingga hati 

berusaha untuk mensekresikan asam empedu dalam tubuh yang hilang bersama feses. 

Dalam memproduksi garam empedu hati memerlukan kolesterol, dan apabila 
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cadangan kolesterol hati tidak memenuhi, maka hati akan mengirim pesan ke otak 

dan otak merespon dengan mengirim sinyal ke High density lipoprotein (HDL) yang 

ada di hati untuk mengambil kolesterol berupa Low density lipoprotein (LDL) yang 

tidak terpakai dan tersimpan di dalam pembuluh darah jaringan untuk dibawa ke hati 

dan digunakan dalam proses metabolisme yang terjadi di hati. 

Kandungan protein kasar kiyambang nampak cukup tinggi berdasarkan bahan 

kering yaitu 24.20 %. Cahyono (2008) menyatakan bahwa pakan yang tinggi 

kandungan proteinnya dapat menghasilkan telur dengan kualitas prima. Selanjutnya 

dinyatakan oleh Amurullah (2003), meningkatnya jumlah asupan protein yang 

seimbang akan meningkatkan ukuran telur. Lebih lanjut dinyatakan apabila terjadi 

kekurangan protein akan mengakibatkan menurunnya besar telur dan albumen telur 

yang akan berpengaruh pada ukuran telur yang dihasikan. Wilson (1975), 

menjelaskan bahwa protein pakan akan mempengaruhi viskositas telur yang 

mencerminkan kualitas interior telur dan dapat mempengaruhi indeks kuning telur. 

Kandungan β karoten nampak cukup tinggi berdasarkan bahan kering 

kiyambang yaitu 560.46 mg/100gram. Menurut Akbarillah et al., (2010) bahwa β 

karoten dan xantophyl berperan dalam menghasilkan telur dengan warna yolk (kuning 

telur) kuning kemerahan atau orange. 

Dalam penelitian Warasto (2013) bahwa penggunaan tepung kiyambang 

terfermentasi pada level 10% dalam bahan pakan ikan nila dapat menunjukkan 

pertumbuhan dan laju pertumbuhan harian ikan nila serta mampu mengefisienkan 

pakan dan memperpanjang kelangsungan hidup ikan nila. Selanjutnya hasil penelitian 

Armalani et al., (2015) bahwa penggunaan kiyambang yang telah difermentasi 

dengan aspergillus niger berpengaruh nyata terhadap nilai pH  dan susut masak pada 

daging itik lokal. 

Dalam penelitian Ummiani et al., (2009) yang menggunakan gulma selain 

kiyambang melaporkan bahwa penggunaan duckweed dalam bahan pakan ayam 

pedaging memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat relatif hati dan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap berat relatif pankreas ayam 

pedaging. Selanjutnya dilaporkan oleh Fitriah et al., (2013) bahwa penambahan 10 % 
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eceng gondok dalam pertumbuhan jamur tiram berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan miselium dan berat basah jamur. 

Ketersedian kiyambang yang melimpah tidak bersaing dengan manusia, 

pertumbuhan yang cepat bila akan dilakukan budidaya, dan potensi kiyambang 

dengan nutrisi yang cukup menjadikan kiyambang berpotensi untuk digunakan 

sebagai pakan alternatif untuk unggas. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Total produksi kiyambang di Kabupaten Lombok Tengah di lokasi Sisik Barat 

sebesar 374.85 kg dengan luas kolam 105 m², di Lempenge 346.70 kg dengan 

luas kolam 151.398 m², dan di Kabupaten Lombok Barat di Berembeng 

sebesar 401.5 kg dengan luas kolam 275 m².  

2. Kiyambang yang dibudidayakan pada kolam seluas 1m² dengan berat awal 

koloni 5 gram, pada periode 7 hari rata-rata memiliki berat 10.25 gram, pada 

periode 14 hari memiliki berat rata-rata 39.75 gram, dan pada periode 21 hari 

memiliki berat rata-rata 56 gram. 

3. Tepung kiyambang mengandung bahan kering 85.48 %. Berdasarkan bahan 

kering tepung kiyambang mengandung kadar abu 17.61 %, protein kasar 

24.20 %, lemak kasar 6.22 %, serat kasar 15.40 %, Ca 1.66 gram/100 gram, 

kandungan P 0.5 gram/100gram dan kandungan β karoten 560.46 

mg/100gram. 

4. Kiyambang (Salvinia molesta) berpotensi untuk menjadi pakan alternatif 

ternak unggas. 

Saran 

Diharapkan adanya penelitian selanjutnya untuk menganalisis kandungan 

nutrisi kiyambang pada umur kiyambang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, dan 35 hari. 
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