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KATA PENGANTAR 

 
 Problem pakan unggas di Indonesia akan selamanya ada, selama ternak 

masih berorientasi pada produktivitas.  Masalah yang terjadi adalah kurangnya 

kuantitas pakan dan kualitas pakan, harga pakan yang berkecenderungan tidak 

stabil dan tingkat ketersediaan yang secara simultan terus berkurang.  Semuanya 

saling kait mengkait sehingga apabila problem ada di salah satu bagian, hal itu 

berarti juga menjadi problem bagian lain pula.  Kondisi kualitas pakan di 

Indonesia masih memprihatinkan karena umumnya pakan kurang berkualitas, 

belum ada standarisasi kualitas pakan dan masih beragamnya kualitas masing-

masing bahan pakan.  Problem kuantitas pakan terjadi karena beberapa hal, yaitu 

kurang imbangnya laju pertambahan jumlah ternak unggas dengan laju 

pertambahan pakan unggas, kurang intensifnya pertambahan lahan untuk 

penanaman tanaman pakan unggas, tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah 

untuk meningkatkan kuantitas pakan unggas, ketersediaan pakan yang kurang dan 

lain-lain yang menyebabkan Indonesia masih menggantungkan diri pada import 

pakan.  Harga pakan cenderung selalu berubah setiap saat tergantung situasi dan 

kondisi politik, alam dan pasar.   

  Apabila hal ini terus berlangsung, problem pakan di Indonesia akan 

semakin berat.  Oleh sebab itu diperlukan berbagai macam pemecahan yang dapat 

dilaksanakan secara simultan dan komprehensif dalam hal pakan ini.  Salah satu 

upaya untuk mengurangi problem pakan adalah berusaha untuk mencari bahan 

pakan alternatif unggas.  Umumnya bahan pakan ini berasal dari tanaman yang 

kurang dikenal dan limbah tanaman, ternak ataupun industri. Karena umumnya 

berasal dari sesuatu yang kurang umum sehingga dinamakan bahan pakan non 

konvensional. 

 Bahan pakan ini umumnya tersedia di daerah-daerah lokal di Indonesia, 

belum termanfaatkan secara optimal, kurang dikenal secara akrab sebagai bahan 

pakan unggas, kurang mempunyai nilai ekonomis dengan harga jual murah dan 

tersedia dalam jumlah yang relatif banyak.  Umunya kekurangan yang terjadi 

adalah masih diperlukan langkah lanjutan untuk mengolah bahan pakan tersebut, 
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adanya kandungan anti nutrisi dan belum banyak penelitian tentang bahan pakan 

tersebut. 

 Buku ini merupakan jawaban dari kerisauan tentang kurang adanya 

pengetahuan bahan pakan ternak non konvensional.  Di dalamnya teruraikan 

banyak hal tentang bermacam-macam bahan pakan unggas, pengelompokannya 

dan hasil-hali penelitian yang sudah berlangsung di beberapa universitas dengan 

mayoritas penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang.  Buku ini terutama 

ditujukan kepada pemerhati pakan ternak, khususnya dosen dan mahasiswa 

peternakan.  Sebagai staf pengajar, buku ini dapat digunakan untuk melengkapi 

referensi tentang ilmu makanan ternak.  Sedangkan bagi mahasiswa peternakan 

tingkat lanjut yang mendalami ilmu makanan ternak dapat digunakan untuk 

menunjang pengetahuan yang lebih luas tentang bahan pakan non konvensional. 

 Semoga buku ini bisa menjawab kekurangan pengetahuan tentang 

bermacam-macam bahan pakan yang belum umum yang dapat dijadikan referensi 

oleh para ilmuwan, praktisi dan peternak serta dapat dijadikan petunjuk praktis 

bagi penyusunan ransum yang berbasis bahan pakan lokal.  Insya Allah buku ini 

akan selalu direvisi dengan dilengkapi hasil-hasil penelitian dari berbagai 

universitas yang ada di Indonesia. 
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Tujuan Instruksional Umum 
 
Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk secara umum 

dapat menerangkan tentang bahan pakan unggas non konvensional 

 

Tujuan Instruksional Khusus 
 

a. Menjelaskan tentang kondisi aktual bahan pakan unggas 

b. Menerangkan tentang permasalahan bahan pakan unggas konvensional 

c. Menjelaskan tentang pemecahan masalah bahan pakan unggas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Kondisi Aktual Bahan Pakan Unggas  

Pakan merupakan salah satu komponen penting dalam industri 

perunggasan. Melonjaknya harga pakan beberapa tahun belakangan ini setelah 

terjadi krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 telah membuat industri 

perunggasan mengalami degradasi. Bahan pakan unggas yang harus diimpor 

merupakan penyebab terpuruknya usaha perunggasan, karena biaya pakan ini 

mencapai 70% untuk ayam pedaging dan 90% untuk ayam petelur. 

Kebutuhan pakan ternak terutama pakan unggas mencapai tingkat tertinggi 

pada tahun 1996, yakni 6,5 juta ton, selanjutnya menurun menjadi 4,8 juta ton 

pada tahun 1997 dan terus menurun menjadi 2 juta ton pada tahun 1998, akibat 

krisis moneter dan daya beli masyarakat yang melemah. Keadaan ekonomi yang 

sedikit membaik pada tahun 1999 menyebabkan kebutuhan pakan meningkat 

menjadi 3,5 juta ton. Peningkatan kebutuhan pakan tersebut diikuti dengan 

peningkatan impor bahan baku utama pakan, seperti bungkil kedelai, jagung, dan 

tepung ikan. Permintaan bungkil kedelai meningkat dari 668,4 ribu ton tahun 

1998 menjadi 904,8 ribu ton pada tahun 1999; jagung meningkat dari 298,2 ribu 

ton (1998) menjadi 591,1 ribu ton (1999), dan tepung ikan dari 35,3 ribu ton 

(1998) menjadi 71,7 ribu ton (1999). Angka tersebut menunjukkan bahwa ketiga 

komponen utama pakan unggas tersebut masih sangat tergantung pada pasokan 

dari luar negeri (impor). 

Perkembangan industri perunggasan yang makin membaik menuntut 

ketersediaan bahan baku pakan yang meningkat. Perkiraan kebutuhan pakan 

unggas pada tahun 2000-2003 mencapai 4 - 6 juta ton sebagaimana terdapat pada 

Tabel 1.1.  Dengan asumsi pakan ayam petelur dan pedaging tersusun dari 52% 

jagung, maka diperlukan 2 - 3 juta ton jagung per tahun. Sementara untuk bungkil 

kedelai dibutuhkan 1 - 1,5 juta ton/tahun apabila tercampur 25% dalam ransum. 

Apabila ransum tersusun dari tepung ikan 4% maka jumlah tepung ikan yang 

harus disediakan mencapai 200.000 - 450.000 ton/tahun. Untuk dapat memenuhi 
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permintaan tersebut, maka potensi dan sumber pakan lokal perlu mendapat 

perhatian dengan memperhatikan azas efisiensi usaha serta aspek teknis dan 

ekonomisnya. 

Tabel 1.1.  Perkiraan kebutuhan bahan baku unggas pada berbagai 
tingkat produksi 

 

Bahan baku Rataan 
(%) 

Perkiraan kebutuhan pada tingkat produksi 
(juta ton) 

Jagung  52 1.660 1.900 2.140 2.380 2.610 2.850
Dedak padi 12 480 550 620 690 760 825
Tepung sumber protein 25  
-  Nabati  875 1.100 1.125 1.250 1.375 1.500
-  Hewani  4 260 340 375 415 450
Minyak 2 60 70 80 90 100 150
Fosfat 1 4 5 6 6 7 8
Lain-lain 4 161 175 189 209 233 262
Total 100 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

 

Upaya memenuhi kebutuhan bahan pakan sumber protein baik nabati 

maupun hewani masih merupakan problem utama. Kedelai sebagai komponen 

utama ransum unggas belum dapat berproduksi secara optimal di Indonesia karena 

merupakan tanaman subtropis. Selain itu, produksi kedelai masih diutamakan 

untuk konsumsi manusia dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

pemerintah masih mengimpor kedelai. Demikian juga halnya dengan tepung ikan, 

masih dipenuhi dengan cara mengimpor. 

Substitusi bungkil kedelai dengan bahan lain seperti kacang gude, kecipir, 

koro, dan protein sel tunggal telah banyak dilakukan. Namun hasilnya dihadapkan 

pada ketersediaan yang tidak berkelanjutan, kualitas tidak konsisten, serta 

teknologi budi daya dan pengolahan cukup mahal. Penggunaan bahan baku non 

konvensional, seperti tepung darah, bungkil kacang tanah, ampas tahu, dan 

bungkil biji kapuk masih menghadapi kendala yang sama. 

Berbeda dengan bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber energi 

seperti jagung, dedak, ubikayu, dan minyak dalam jangka pendek dapat dipenuhi 

dari bahan baku lokal. Permasalahannya adalah kontinuitas ketersediaannya masih 

diragukan, khususnya pada musim kemarau. Kualitas produk juga bervariasi. 
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Pengeringan dan penyimpanan yang belum ditangani secara serius merupakan 

kunci utama kelangkaan jagung pada musim kemarau, sekaligus penyebab 

kualitas yang bervariasi. 

Jagung pada dasarnya merupakan bahan pangan sumber karbohidrat kedua 

sesudah beras bagi penduduk Indonesia.  Sehingga disamping keperluan pakan 

ternak, komoditi ini juga sebagai bahan makanan utama sesudah beras bagi 

penduduk Indonesia dan menjadi bahan baku industri makanan lainnya.  Sejalan 

dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat pengetahuannya, 

konsumsi protein hewani khususnya daging ayam dan telor serta daging terlihat 

juga terus meningkat.  Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan makanan 

ternak yang kemudian meningkatkan kebutuhan jagung, karena jagung merupakan 

51% dari komponen pakan ternak.  Peningkatan kebutuhan jagung ini dalam 

beberapa tahun terakhir tidak sejalan dengan laju peningkatan produksi di dalam 

negeri, sehingga mengakibatkan diperlukannya impor jagung yang makin besar.  

Perkembangan produksi, konsumsi, impor dan ekspor jagung Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2.  Perkembangan Produksi, Konsumsi, Impor dan Ekspor 
Jagung di Indonesia    

Tahun  
Produksi 
Jagung 
(Ton)  

Ekspor 
Jagung 
(Ton)  

Impor 
Jagung 
(Ton)  

Net 
Impor 
(Ton)  

Permintaan 
Jagung 
(Ton)  

0  1  2  3  4  5  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  

5.154.735  
6.651.917  
6.192.512  
6.734.028  
6.255.906  
7.995.459  
6.459.737  
6.868.885  
8.245.902  
9.307.423  
9.161.362  

4.680  
37.404  

232.093  
136.640  
30.740  

136.660  
52.090  
28.880  
74.879  
17.505  
18.956  

220.998  
63.454  
33.340  

515  
323.176  
55.498  

494.446  
1.109.253  

969.145  
587.603  

1.098.353  

216.318  
26.050  

-198.753  
-136.125  
292.436  
-81.162  
442.356  

1.080.373  
894.266  
570.098  

1.087.397  

5.371.053  
6.677.967  
5.993.759  
6.597.903  
6.548.342  
7.914.237  
6.902.093  
7.949.258  
9.140.168  
9.877.521  

10.248.759  
Sumber : Direktorat Bina Prod. Tan. Pangan (1997)  

Produksi jagung tahun 2002 (angka tetap) sebesar 9,65 juta ton pipilan 

kering atau naik 3,28 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2001. Kenaikan 
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produksi jagung tahun 2002 disebabkan oleh naiknya produktivitas.  Luas panen 

jagung tahun 2002 sebesar 3,13 juta hektar, apabila dibandingkan dengan luas 

panen tahun 2001 turun sebesar 0,16 juta hektar atau turun sekitar 4,84 persen. 

Sedangkan produktivitas jagung tahun 2002 sebesar 30,88 ku/ha mengalami 

kenaikan sekitar 8,54 persen (2,43 ku/ha) apabila dibandingkan dengan 

produktivitas tahun 2001 sebesar 28,45 ku/ha.  

Berdasarkan penghitungan angka sementara yang  dilakukan  oleh  Badan  

Pusat  Statistik  dan Departemen  Pertanian,  produksi  jagung  tahun  2003  

(Angka  Sementara)  naik  13,01 persen dibandingkan dengan produksi tahun 

2002. Kenaikan produksi  jagung disebabkan oleh naiknya luas panen dan 

produktivitas.  

Produksi  jagung  tahun  2004  (Ramalan  I)  diperkirakan  sebesar  11,36  

juta  ton  pipilan kering atau naik 4,11 persen dibandingkan tahun 2003. Produksi 

jagung tahun 2003 (angka sementara) sebesar 10,91 juta ton pipilan kering. 

Produksi  tersebut mengalami kenaikan sekitar 13,01 persen (1,26 juta ton pipilan 

kering) dibandingkan dengan produksi tahun 2002 (9,65 juta ton pipilan kering).  

Penggunaan jagung impor untuk makanan ternak, telah memberatkan para 

peternak pada saat naiknya nilai dollar terhadap rupiah. Harga impor jagung pada 

tahun 2004 sebesar US $ 130 per ton, yang jika dihitung dengan kurs Rp. 8.000 

per dollar menjadi Rp. 1.040 per kilogram. Padahal dalam komposisi pakan 

ternak, jagung memegang peran hingga 50%. Dengan alasan ini, produsen 

makanan ternak menaikkan harga jual pakan ternak. Tindakan ini telah 

mengakibatkan belasan ribu peternak di seluruh pelosok tanah air menghadapi 

kesulitan.   Data terakhir impor jagung untuk kebutuhan bahan baku industri 

pakan pada tahun 2004 lebih kurang 1,2 juta ton diimpor.  

Impor jagung Indonesia terus meningkat dengan angka perkiraan pada 

2003 ini bakal mencapai 1,4 juta ton dengan devisa yang terkuras sekitar US$182 

juta. Padahal, komoditas yang bernama Latin zea mays itu memiliki karakter 

untuk tumbuh subur di bumi kita.   Sejak 1998-2002, impor jagung nasional 

tercatat terus meningkat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kebutuhan 
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jagung untuk konsumsi maupun bahan baku industri domestik. Ini akibat potensi 

yang ada belum tergarap secara optimal.  

Bila pada 1998 dan 1999 angka impor jagung sebesar 0,3 juta ton (US$48 

juta) dan 1,3 juta ton (US$80 juta), maka pada 2000 sudah mencapai 1,03 juta ton 

dan pada 2001 ini hampir dipastikan bisa mencapai 1,20 juta ton.   Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung yang tercatat 5,840 juta ton 

pada 2000, tahun lalu dipastikan mencapai 9,82 juta ton pipilan kering atau naik 

5,02% dibandingkan dengan hasil produksi tahun sebelumnya.   Selama 2002, 

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan jagung pada industri pakan ternak 

sebesar 2,9 juta ton, Indonesia masih harus mengimpor 1,67 juta ton atau sekitar 

56,67% dari kebutuhan. 

Namun, Gabungan Pengusaha Pakan Ternak (GMPT) memperkirakan 

kebutuhan pasokan jagung untuk bahan baku industri pakan ternak domestik mesti 

harus didatangkan dari negara lain sekurangnya 1,4 juta ton.   Pertumbuhan 

kebutuhan jagung dalam negeri memang tidak terlepas dari perkembangan 

industri pakan ternak yang siginifikan sejak 1998. Industri pakan ternak ini 

berlokasi di beberapa daerah potensial seperti Jatim, Jabar, Lampung, dan 

Sumatra Barat.   Bagaimana tidak besar, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan 

kapasitas industri pakan ternak tersebut mencapai rata-rata 14,6%.   Sayangnya, 

pasar domestik yang belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku pertanian 

lokal pada dasarnya diakibatkan karena faktor keterbatasan produktivitas dan 

mutu hasil produksi.  

Di negara maju, produktivitas tanaman jagung mencapai delapan ton per hektare, 

sedangkan di beberapa negara berkembang hanya sekitar tiga ton per hektare. Hal 

ini karena temuan-temuan teknologi belum dimanfaatkan oleh petani lokal.   Di 

samping itu, ketidakpastian hasil produksi dan mutu yang tidak konsisten selama 

ini mengakibatkan industri lokal lebih percaya pada pasokan jagung impor. 

Harga jagung di tingkat petani di daerah Jawa selama periode 1986 – 1998 

dapat dilihat pada Tabel 1.3.  Dari tabel tersebut terlihat bahwa harga jagung bisa 

bervariasi antar Propinsi di Jawa.  Pada umumnya, harga terus meningkat dengan 

rata-rata peningkatan sebesar 90% tahun disemua daerah di Jawa.  Rata-rata harga 
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pada tahun 1996 tercatat mencapai antara Rp. 445,15/kg di Jawa Tengah sampai 

Rp 715,31/kg di Jawa Barat. 

 Tabel 1.3. Perkembangan rata-rata jagung di Jawa (Rp./kg)    
 

PROPINSI Tahun  Jawa Barat  Jawa Tengah  Yogyakarta  Jawa Timur  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  

238.03 
258.73 
314.64 
328.97 
353.14 
389.03 
416.41 
442.98 
500.66 
628.86 
715.31 

161.16  
193.71  
232.34  
235.04  
253.43  
297.66  
268.95  
294.43  
360.51  
386.99  
445.15  

165.19  
208.45  
229.01  
245.02  
260.63  
324.07  
266.38  
383.29  
539.11  
577.88  
628.32  

154.68  
194.19  
218.19  
227.86  
254.62  
283.89  
261.18  
296.89  
389.86  
413.60  
505.24  

  

  Di tingkat internasional rata-rata harga jagung bulanan di pasar London 

(yellow maize)  selama beberapa bulan (Juli 1997 – Januari 1998) menunjukkan 

angka yang relatif stabil ditunjukkan pada Tabel 3.  Dengan perubahan nilai 

rupiah terhadap dollar yang fluktuatif, maka harga jagung di tingkat nasional juga 

mengikuti fluktuasi ini.  

Memperhatikan nilai jagung ekspor berdasarkan harga FOB seperti pada 

Tabel 1.4. dan harga jagung di pasar London Tabel 1.5., harga jagung ekspor pada 

waktu ini dapat diperhitungkan berada pada kisaran sekitar US $ 140,-/ton.  

Dengan menggunakan nilai tukar Rp 8000,-/US$ 1,- akan didapatkan harga 

sekitar Rp 1.120,-/Kg. Harga tersebut dua kali  lebih tinggi dibandingkanharga 

ditingkat petani yang rata-rata masih sekitar Rp 500,-/kg.  Dengan demikian, 

produksi jagung dalam negeri, selain untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan 

ternak, juga memiliki harga dengan daya saing tinggi di pasaran luar negeri. 

  Tabel 1.4. Perkembangan Harga Jagung dipasaran London  (US $/ton) 
   

Juli 97  Agustus  September Oktober  Nopember Desember  Januari 98 
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132  133.75  133.31  133.75  133.75  133.75  133.75  

Sumber  : Laporan Mingguan Bank Indonesia  

Tabel 1.5.  Perkembangan nilai jagung ekspor Indonesia    
 

Nilai Jagung Ekspor (FOB) Tahun Total Ekspor 
(Ton) Total (US $.) Per Ton (US.$.) 

1991 33.222  3.872.524 116.56 
1992 149.836  19.000.131 126.81 
1993 60.837  7.943.828 130.58 
1994 37.441  5.617.121 150.03 
1995 79.144  11.268.206 142.38 
1996 26.830  5.304.007 197.70 

Sumber  : Buletin  Ringkas  BPS,  Edisi Maret 1993 – 1998, diolah.  

Produksi, luas panen dan produktivitas jagung di Indonesia selama kurun 

waktu 1987 – 1997 dapat dilihat pada Tabel 1.6.  Terlihat bahwa pada umumnya 

luas panen dan produktivitas jagung di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, 

yang berakibat pada adanya peningkatan produksi jagung dari 5,1 juta ton pada 

tahun 1987 menjadi 9,1 juta ton pada tahun 1997.  Dibandingkan dengan besarnya 

konsumsi dalam negeri yang termasuk juga untuk keperluan pakan ternak (Tabel 

1), menunjukkan adanya kekurangan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir ini.  

Kekurangan tersebut harus dipenuhi dari impor, dan jumlah impor ini makin 

bertambah besar karena adanya sebagian produksi jagung yang diekspor. 

Tabel 1.6.   Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung di 
Indonesia selama Periode 1987 - 1996  

   

Tahun  
Luas  

Panen  
(ha)  

Produktivitas 
(kg/ha)  

Produksi  
(Ton)  

1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  

2.626.033 
3.405.751 
2.944.199 
3.158.092 
2.909.100 
3.629.346 
2.939.534 
3.109.398 
3.651.838 

1.963  
1..953  
2.103  
2.132  
1.150  
2.203  
2.198  
2.209  
2.258  

5.154.735  
6.651.917  
6.192.512  
6.734.028  
6.255.906  
7.995.906  
6.459.737  
6.868.885  
8.245.902  
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1996  
1997  

3.743.573 
3.564.245 

2.486  
2.570  

9.307.423  
9.161.362  

 

Sebagai sumber protein, ikan merupakan komponen penting dalam pakan 

unggas.  Tepung ikan digunakan dalam formulasi pakan dengan tingkat 

pemakaian berkisar 15 % pada pakan ikan/udang dan 5 % pada pakan unggas. 

Apabila produksi pakan unggas mencapai 5 juta ton per tahun dan pakan 

ikan/udang sebesar 2 juta ton, maka sedikitnya dibutuhkan 0,25 - 0,75 juta ton 

tepung ikan setiap tahunnya. Dari kebutuhan tersebut, 70 % masih harus diimpor 

dari berbagai negara seperti Peru dan Chili. Impor tepung ikan Indonesia tahun 

2000 menurut data BPS adalah 87.275 ton dengan nilai US$ 39,483 juta. Apabila 

kondisi ekonomi membaik, diramalkan produksi pakan akan meningkat mencapai 

5,75 juta ton.  

Ironisnya Indonesia sebagai negara bahari masih 70 % mengimpor bahan 

baku. Harga tepung ikan impor sedikit lebih mahal dibandingkan produk lokal 

dengan kandungan protein dan kualitas yang sama. Harga tepung ikan lokal 

protein 60 % pada tahun 2000 sebesar Rp 4.200 / kg sedangkan produk impor 

berkisar Rp 4.700 - 5.000 / kg. Untuk tepung ikan impor harus dipesan 3 bulan di 

muka.  

Dari segi kondisi produksi pakan, idealnya dibutuhkan tepung ikan dengan 

kandungan protein di atas 55 % karena dipastikan berasal dari bahan ikan yang 

masih segar. Sebaliknya tepung ikan lokal protein di bawah 55 % dikhawatirkan 

berasal dari bahan ikan yang rusak atau mulai membusuk. Bahan rusak tersebut 

bisa mengandung bakteri E. coli atau salmonella yang dapat membahayakan 

kesehatan ternak.  

Indonesia sampai saat ini baru mampu memproduksi tepung ikan lokal 

sebanyak 33.000 ton per tahun atau 9% dari kebutuhan industri pakan ternak. 

Bahan baku lokal kebanyakan berasal dari ikan sisa dan sisa ikan. Teknologi 

produksi tepung ikan masih didominasi oleh skala kecil menengah menggunakan 

teknologi penepungan yang masih sederhana. Produksi tepung ikan nasional 

memang diarahkan untuk memanfaatkan bahan sisa dari industri ikan karena 

bahan ikan lebih diperuntukkan untuk konsumsi manusia. Diperkuat dengan 
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dikeluarkannya SK Menteri Pertanian No 428 / Mentan / KI/1973 tertanggal 4 

Oktober 1973 ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Isinya adalah 

"tidak membenarkan secara langsung penggunaan ikan untuk bahan tepung ikan 

dan lokasi pabrik tepung ikan harus berdekatan dengan industri bahan 

sampingan". 

Kebanyakan industri tepung ikan berada di Jawa Timur (Muncar, 

Banyuwangi) dan Bali (Jembrana). Di Jatim terdapat sekitar 20 usaha industri 

tepung ikan dan sedikitnya 10 usaha sejenis di Bali. Beberapa daerah lain di luar 

sentra produksi tersebut, bisa ditemukan di Batang, Cilacap, Cirebon, Subang; 

sedangkan di luar pulau Jawa bisa ditemukan di daerah Bitung, Sulawesi Utara. 

Di Sumatera Utara terdapat sekitar 7 usaha skala kecil menengah 

Tabel 3.1.  Konsumsi Pakan Ternak Indonesia 1996 - 2001 

Tahun Konsumsi / Tahun (ton) Kebutuhan Tepung Ikan (ton)

1996 6,50 juta 325.000 
1997 4,80 juta 240.000 
1998 2,60 juta 130.000 
1999 3,70 juta 185.000 
2000 5,00 juta 250.000 
2001 5,75 juta 287.500 (estimasi) 

   
Sumber : GPMT 2001 

 

Tabel. 3.1.  Produksi Tepung Ikan Beberapa Negara (per 1.000 MT) 

Negara Produsen 
Utama 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Chili 1.262 1.143 1.548 1.618 1.375 1.195
Peru 1.283 1.620 2.443 1.844 1.972 1.663
Norwegia 267 250 203 231 214 253
Eslandia 186 194 167 183 265 279
Denmark 355 314 348 374 297 341
Afsel 151 140 76 45 39 35
AS 279 318 430 393 400 410
Jepang 430 310 270 210 180 160
Total 4.213 4.489 5.485 4.898 4.742 4.336
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Sumber : Infofish International 1998 (dalam M Masjud Sultan, 2002) 

 

Tabel 3.1.  Produksi Tepung Ikan Indonesia 1994 - 1999 

Tahun Produksi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Volume (ton) 8.861 7.770 7.132 7.579 16.457 31.600 
 
Sumber : Instalasi Perikanan Laut Slipi, 2001 dalam M Masjud Sultan, 2002 

 

Impor tepung ikan yang marak dilakukan selama ini perlu dibatasi. 

Langkah ini dilakukan untuk memberi peluang bagi industri nasional agar bisa 

tumbuh dan berkembang optimal. Namun, kualitas tepung ikan lokal juga harus 

ditingkatkan dengan volume produksi yang berkesinambungan sepanjang tahun. 

Maraknya impor tepung ikan telah mencekik nelayan dan mematikan 

industri nasional. Produk asing itu pada tahun 2003 dijual Rp 3.500 per kilogram 

atau lebih murah Rp 500 per kilogram dari produk dalam negeri. Pekan pertama 

Oktober 2003, sebanyak 85 ton tepung ikan dari Muncar, Kabupaten Banyuwangi, 

Jawa Timur, dibatalkan pembeliannya oleh pedagang di Surabaya.  Pedagang  

lebih memprioritaskan tepung ikan impor dari Malaysia, Cina, dan Yugoslavia.  

Volume impor tepung ikan rata-rata 32.000 ton per bulan dengan pembagian 

untuk pakan ternak 60 persen dan 40 persen dijadikan pakan ikan. Tepung ikan 

impor menguasai 80 persen dari total kebutuhan pakan nasional. 

Produksi perikanan Indonesia secara formal adalah sebesar empat juta ton 

tetapi hal ini belum memperhitungkan tangkap untuk subsisten, tangkap yang 

tidak dilaporkan (unreported), by catch (yang terbuang), dan tangkap akibat illegal 

fishing.  Jika keempat faktor tersebut diperhitungkan, produksi perikanan 

Indonesia sudah melewati titik yang diklaim sebagai titik potensi maksimum 

lestari (6,4 juta ton). Artinya, dalam situasi seperti itu, potensi economic rent yang 

mungkin dipicu akan sangat minimal kalau tidak disebut negatif.  

Sebagian besar dari produksi perikanan digunakan untuk konsumsi, 

bahkan ini pun masih belum mencukup jika dilihat dari jumlah penduduk yang 

Indonesia yang harus diberi makan ikan. Selain itu, fluktuasi produksi 
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menyebabkan kontinuitas suplai bahan baku juga sulit dipenuhi. Jadi terlalu 

sederhana dan naif jika 60 persen hasil tangkapan ikan digunakan untuk 

pascapanen. 

Kebutuhan minimum pabrik tepung ikan sebesar 250.000 ton per tahun 

saja sulit dipenuhi. Investasi di pengolahan ikan memang sangat memungkinkan, 

namun investasi atau kredit di bidang ini seharusnya lebih diarahkan pada 

perbaikan teknologi sehingga memberikan nilai tambah bagi industri pengolahan 

semacam tepung ikan. 

 

 

Dr Ir Akhmad Fauzi MSc Ekonomi Sumber Daya, Departemen Ekonomi 

Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB 

 

 

 

 

1.2.  Problem Bahan Pakan Konvensional  

Terdapat tiga faktor utama yang merupakan problem dalam bahan pakan 

konvensional dalam menyusun pakan yang akan mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas pakan.  Ke tiga hal tersebut adalah harga bahan makanan penyusun 

pakan unggas, ketersediaan bahan makanan untuk pakan unggas di daerah 

peternakan tersebut dan kandungan zat-zat makanan bahan makanan unggas.  

 Harga bahan makanan merupakan pertimbangan utama bagi peternak 

untuk menyusun pakan.  Semakin murah harga suatu bahan makanan maka akan 

semakin menarik bagi peternak.  Harga bahan makanan unggas bervariasi 

bergantung pada beberapa hal, antara lain jenis bahan pakan, kebijakan 

pemerintah dalam bidang makanan ternak, impor bahan makanan, kondisi panen 

dan tingkat ketersediaan bahan makanan tersebut pada suatu daerah.   

Harga bahan makanan penyusun pakan unggas secara ekonomis sangat 

mempengaruhi harga pakan tersebut.  Umumnya bahan makanan sumber energi 

seperti jagung, sorghum dan padi-padian lainnya berharga murah kecuali minyak.  
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Harga minyak mahal karena murni sebagai sumber energi tanpa ada sumber zat 

makanan lainnya dan umumnya buatan pabrik.   Kandungan energi minyak 

berkisar antara 8400 – 8600 kkal/kg bergantung dari bahan dan kualitas minyak 

tersebut.  Minyak dianjurkan untuk diberikan pada unggas dalam jumlah yang 

relatif sedikit.  Campuran minyak pada pakan maksimal di bawah 5%.  Apabila 

minyak dalam pakan berlebihan akan menyebabkan pakan mudah tengik.   

Bahan makanan sumber energi yang lain seperti sorghum harganya selalu 

lebih murah dibandingkan dengan jagung dan mempunyai kandungan zat-zat 

makanan  yang hampir berimbang dengan jagung, tetapi tingkat ketersediaan 

sorghum relatif lebih rendah. Selain itu sorghum memiliki kandungan anti nutrisi 

tannin yang sangat berbahaya bagi unggas.  Tannin menyebabkan protein tidak 

terserap karena diikat oleh tannin dalam saluran pencernaan.   Beberapa penelitian 

menyarankan penggunaan sorghum dalam campuran pakan unggas sebagai 

pengganti jagung maksimal sebesar 30 persen.  Hasil yang diperoleh 

menunjukkan tingkat penampilan unggas yang sama dengan pemberian jagung.  

 Sumber energi yang lain adalah bekatul.  Harga bekatul relatif lebih murah 

dibanding dengan sumber energi lain, mempunyai kandungan protein yang lebih 

tinggi (sekitar 12 – 13%) dan tersedia dalam jumlah banyak.  Tetapi kelemahan 

bekatul adalah kandungan energi relatif agak rendah, yaitu energi sekitar 2800 

kkal/kg dan mempunyai sifat bulky (amba atau mudah mengenyangkan).  Oleh 

sebab itu dianjurkan tidak terlalu banyak menggunakan bekatul dalam campuran 

pakan. Beberapa penelitian menyarankan maksimal di bawah 10% masih 

menunjukkan hasil yang optimal. 

 Bahan makanan sumber protein umumnya mahal.  Bahan makanan ini 

sampai sekarang sebagian besar (90%) masih di impor dari luar negeri.  Bahan 

makanan sumber protein sebagai penyusun utama pakan unggas adalah bungkil-

bungkilan dan produk hewani.  Bungkil-bungkilan yang utama adalah bungkil 

kacang kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, dan bungkil wijen.   

Bungkil kacang kedelai merupakan sumber utama bahan makanan unggas dari 

keluarga bungkil-bungkilan.  Bungkil kacang kedelai mempunyai kandungan 

protein berkisar 40 – 45%.  Problem utama bungkil kacang kedelai adalah tingkat 
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ketersediaan yang masih bergantung pada impor.  Problem tersebut menyebabkan 

harga bungkil kacang kedelai mengikuti kurs mata uang asing terutama dollar 

karena sebagian besar harus diimpor dari Amerika Serikat.  Pada masa krisis 

ekonomi di Indonesia ketersediaan bungkil kedelai menjadi sangat langka 

sehingga menyebabkan banyak industri pakan ternak dan peternak gulung tikar.   

Problem bungkil kacang kedelai yang lain adalah adanya anti nutrisi anti tripsin 

yang mengganggu kerja tripsin.  Pemberian maksimal yang dianjurkan adalah 

sebesar 30%. 

 Sumber protein lain bagi unggas adalah produk hewan.  Beberapa 

contohnya adalah tepung ikan, tepung daging, tepung udang dan tepung darah.  

Tepung ikan merupakan sumber protein yang memiliki kandungan protein paling 

tinggi berkisar 60%.  Problem tepung ikan mirip dengan bungkil kacang kedelai, 

yaitu ketersediaan bergantung pada impor dan harganya relatif lebih mahal 

dibanding sumber protein lainnya.  Tepung ikan dianjurkan untuk diberikan 

sebagai campuran pakan tidak melebihi 10% pada masa awal pemeliharaan 

unggas.  Apabila unggas akan dipasarkan maka dianjurkan penggunaan tepung 

ikan dikurangi sampai maksimal 3%.  Hal tersebut berguna untuk mencegah bau 

ikan pada produk yang dipasarkan. 

 Sumber mineral untuk menyusun pakan unggas umumnya memiliki harga 

yang murah dan tingkat ketersediannya tingggi.   Bahan-bahan tersebut antara lain 

adalah yang tersedia dalam jumlah banyak di alam dan dapat diolah adalah tepung 

kerang, tepung batu, tepung tulang dan kapur.    Sementara itu terdapat juga bahan 

makanan sumber mineral sintetis buatan pabrik antara lain adalah kalsium 

karbonat, kalsium fosfat, fosfat koloidal dan natrium fosfat monobasic.    

 Umumnya bahan makanan sumber vitamin mahal harganya karena dibuat 

oleh pabrik dan merupakan bahan sintetis.  Hal ini diiimbangi oleh tingkat 

penggunaan yang relatif sedikit sekali. Vitamin-vitamin sintetis yang digunakan 

antara lain adalah vitamin A, sterol-sterol hewan yang disinari, riboflavin dan 

lain-lain.  Produk yang dikenal umumnya disebut dengan premiks.  Premiks 

merupakan gabungan dari vitamin, mineral dan asam amino. 
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 Supaya kualitas  bahan makanan meningkat, maka perlu adanya feed 

additive.  Kendala utama penggunaan feed additive adalah harga yang relatif 

mahal.  Beberapa feed additive yang umum digunakan adalah asam amino 

metionin dan lisin.  Metionin dan lisin ditambahkan untuk menutupi kekurang 

seimbangan asam amino tersebut di dalam pakan sebab jagung sebagai bahan 

makanan dominan umumnya kekurangan asam amino lisin dan metionin. 

Kebijakan pemerintah selama ini kurang memprioritaskan dunia 

peternakan termasuk kebijakan tentang pakan ternak.  Sehingga harga pakan tidak 

pernah stabil pada suatu imbangan harga tertentu.  Berbeda dengan harga pangan 

yang diusahakan oleh pemerintah untuk selalu stabil pada harga tertentu.   Seperti 

beras dan gula yang diatur dalam bentuk harga dasar sehingga memungkinkan 

petani untuk dapat menikmati keuntungan dari hasil usahanya.  Jagung sebagai 

bahan pakan utama unggas sampai saat ini belum tersentuh regulasi pemerintah 

untuk penstabilan harga.  Hal ini berakibat pada ketidakstabilan harga jagung dari 

tahun ke tahun.  Pada saat panen dan penawaran  melimpah, harga jagung akan 

turun sampai dibawah harga bekatul.  Padahal secara umum, harga jagung 

seharusnya selalu diatas harga bekatul.  Tetapi pada saat kekurangan jagung, 

harga jagung akan mendekati harga bungkil kacang kedelai dan tepung ikan.  

Padahal secara umum harga bahan pakan sumber energi jauh lebih murah 

dibandingkan dengan harga pakan sumber protein. 

 Salah satu kelemahan penyusunan pakan unggas selama ini adalah kurang 

mengoptimalkan potensi bahan makanan lokal. Umumnya sebagian besar bahan 

pakan terutama sumber protein masih impor seperti bungkil kacang kedelai dan 

tepung ikan.  Akibatnya harga bahan makanan tersebut relatif mahal.  Alasan yang 

umum dipakai untuk pembenaran impor adalah belum adanya bahan makanan 

tersebut di daerah lokal dan/atau standardisasi kualitas bahan makanan impor 

yang relatif stabil.  Sementara potensi bahan makanan lokal sampai saat ini belum 

tergarap dengan baik.  Bungkil kacang kedelai sebagai salah satu bahan pakan 

unggas sumber protein utama memang kurang terdapat di daerah lokal karena 

jarang terdapat industri pembuatan minyak kedelai.  Padahal produksi kacang 

kedelai relatif besar di Indonesia meskipun terjadi penurunan produksi dari tahun 
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ke tahun. Produksi kedelai nasional selama kurun waktu 6 tahun terakhir 

mengalami penurunan sebesar 5,2%. Produksi kedelai tahun 1997 sebesar 1,3 juta 

ton, turun 11% dari tahun sebelumnya yang mencatat produksi sebesar 1,5 juta 

ton. Demikian pula pada tahun 1996, produksi kacang kedelai sebesar1,5 juta ton, 

turun dari tahun 1995 sebesar 1,7 juta ton atau sebesar 11%. Kondisi berbeda 

terjadi di tahun 1995 dengan peningkatan sebesar 7% dari periode sebelumnya. 

Laju penurunan produksi tersebut antara lain disebabkan oleh produktifitas lahan 

yang masih rendah, berkurangnya luas areal panen, gagalnya panen karena iklim 

yang tidak cocok untuk pertumbuhan, juga karena belum dikuasainya teknologi 

produksi yang maju oleh petani. Sebagai perbandingan produktifitas di negara-

negara penghasil utama seperti Amerika Serikat dan Brazil berkisar 2 – 7 ton/ha. 

Tetapi umumnya, produksi kacang kedelai ini lebih banyak digunakan 

untuk kebutuhan lain seperti pembuatan tempe, tahu dan kecap, sementara hanya 

sedikit sekali yang digunakan untuk pembuatan minyak kedelai dan hasil 

sampingannya yaitu bungkil kacang kedelai.   Tingkat konsumsi kedelai per 

kapita masyarakat Indonesia pada rata-rata tahun 1994-1996 telah menunjukkan 

angka 13,41 kg, mengalami peningkatan sebesar 9,98 kg bila dibandingkan pada 

rata-rata Pelita 1. Secara keseluruhan peningkatan konsumsi per kapita kedelai 

dari Pelita 1 hingga Pelita 6 sebesar 25,51%. Peningkatan kebutuhan akan kedelai 

ini dapat dikaitkan dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk 

tahu dan tempe serta untuk pasokan industri kecap.  

Dari data proyeksi kebutuhan dan produksi nasional terjadi kekurangan 

suplai kacang kedelai sebesar 485.939 ton pada tahun 1998. Sedang untuk tahun 

1999 kekurangan menurun menjadi 242.683 ton. Berdasarkan sumber yang sama 

terjadi kelebihan suplai sebesar 21.425 ton pada tahun 2000. Terhadap proyeksi 

tahun terkahir ini, kemungkinan yang akan terjadi dapat dipastikan adalah 

sebaliknya, dikarenakan berdasarkan data produksi kedelai nasional tahun 1997 

yang hanya sebesar 1,35 juta ton, sementara impor kedelai setahun sebelumnya 

masih sebesar 743 ribu ton atau 54,78% dari produksi nasional. Tambahan lagi 

dengan kenyataan akan perkembangan tingkat konsumsi perkapita nasional yang 
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meningkat 25,51% per tahun dan perkembangan harga kedelai nasional yang kini 

lebih murah dibandingkan kedelai impor. 

Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dalam negeri, Indonesia masih 

harus terus melakukan impor yang rata-rata sebesar 40% dari kebutuhan kedelai 

nasional meningkat dari tahun ke tahun, produksi dalam negeri masih relatif 

rendah dan memiliki kecenderungan terus menurun. Hal ini menyebabkan 

ketergantungan akan kedelai impor terus berlangsung dan memiliki 

kecenderungan terus meningkat.  Puncak impor tertinggi tercatat untuk tahun 

1996 sebesar 743 ribu ton, suatu peningkatan impor sebesar 50% dari tahun 

sebelumnya (496 ribu ton). Sementara itu angka impor terendah selama kurun 

waktu tersebut terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar 700 ribu ton. Secara 

keseluruhan selama kurun waktu tersebut kecenderungan impor kedelai nasional 

menunjukkan peningkatan sebesar 8,59%. 

 Kondisi produksi kacang kedelai tersebut diatas menyebabkan kebutuhan 

bungkil kacang kedelai menjadi semakin sulit.  Produksi kacang kedelai baik dari 

produksi lokal maupun import terpaksa harus lebih mengutamakan mencukupi 

kebutuhan manusia dibandingkan dengan kebutuhan unggas.  Hal tersebut diatas 

yang menyebabkan sampai saat ini Indonesia masih sangat menggantungkan diri 

dari import untuk mencukupi bungkil kacang kedelai.  Sebagian besar import 

bungkil kacang kedelai berasal dari Amerika Serikat, Cina, India dan Brasil.  

Import bungkil kacang kedelai dari tahun ke tahun terus meingkat.  Sebagai 

contoh permintaan import pada tahun 1998 sebesar 668.4 ribu ton menjadi sebesar  

904.8 ribu ton pada tahun 1999. 

Potensi tepung ikan sebagai bahan pakan sumber protein utama lainnya 

sebenarnya relatif banyak.  Beberapa industri pengolahan tepung ikan sudah 

mencoba membuat standardisasi kualitas yang baku, tetapi masih banyak industri 

yang belum bergerak ke arah standardisasi mutu.  Oleh sebab itu masih banyak 

industri peternakan yang tergantung pada import tepung ikan.  Pada tahun 1998, 

Indonesia mengimport tepung ikan sebesar 35.3 ribu ton dan meningkat lebih dari 

dua kali lipat sebesar 71.7 ribu ton pada tahun 1999. 
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 Ketersediaan suatu bahan makanan merupakan problem yang 

mempengaruhi pemilihan dan harga bahan makanan tertentu.  Ketersediaan 

menyangkut ada tidaknya potensi bahan makanan tersebut di suatu daerah, kondisi 

musim yang mempengaruhi penanaman suatu bahan makanan, tersedia dalam 

jumlah banyak tetapi tidak atau kurang dapat digunakan dan  atau kalau 

digunakan harus diolah dahulu sehingga harga menjadi mahal dan tingkat 

persaingan penggunaan dengan manusia. 

 Setiap daerah mempunyai potensi suatu bahan makanan tertentu pula.  

Pada daerah yang relatif subur, kebutuhan bahan makanan lokal untuk unggas 

umumnya tercukupi.  Di daerah Jawa ke dua potensi bahan makanan jagung dan 

bekatul umumnya melimpah.  Sehingga variasi harga tidak terlalu besar dari 

waktu ke waktu.   Berbeda dengan daerah kering seperti di luar Jawa terutama di 

Nusa Tenggara yang potensi bahan makanan lokalnya kurang.  Pasokan yang 

didapat umumnya dari daerah lain.  Sehingga variasi harga umumnya tajam.  

Umumnya pada daerah kering kebutuhan bahan makanan unggas yang dominan 

dapat diganti dengan potensi lokal.  Seperti jagung dapat diganti dengan sorghum 

yang mempunyai karakteristik zat makanan hampir sama.  Di daerah utara Jawa 

yang relatif lebih kering tanaman sorghum mudah didapatkan tetapi belum 

dikembangkan secara besar-besaran.   

 Kondisi musim mempengaruhi ketersediaan suatu bahan makanan.  

Bekatul umumnya mudah didapatkan pada saat musim panen padi pada musim 

penghujan.  Sehingga harga bekatul pada saat tersebut umumnya relatif lebih 

murah dibandingkan pada saat musim kemarau.  Hal seperti ini juga dialami juga 

oleh jagung.  Musim kemarau umumnya menyebabkan ketersediaan suatu bahan 

makanan menjadi berkurang sementara musim penghujan ketersediaan suatu 

bahan makanan menjadi berlebih.   

 Tingkat persaingan penggunaan bahan makanan unggas dengan manusia 

terjadi pada bahan baku utama, yaitu jagung.  Selama ini jagung merupakan salah 

satu makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia.  Akibatnya tingkat 

ketersediaan yang seharusnya tinggi menjadi rendah karena digunakan oleh 
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manusia.  Hal ini akan lebih diperparah lagi pada musim kemarau yang tingkat 

ketersediaan riil jagung berkurang karena penanaman jagung sudah berkurang. 

Kandungan zat-zat makanan pada masing-masing bahan makanan 

berbeda-beda.  Setiap bahan makanan mempunyai kelebihan pada suatu zat 

makanan tertentu tetapi mempunyai kekurangan pada zat makanan yang lain.  Hal 

tersebut menyebabkan adanya pengelompokan suatu bahan makanan berdasarkan 

kandungan zat-zat makanan.  Bahan makanan sumber energi adalah suatu bahan 

makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat, lemak dan protein yang 

berenergi tinggi.  Contoh bahan makanan tersebut antara l;ain adalah jagung, 

sorghum, minyak dan bekatul.  Bahan makanan sumber protein adalah bahan 

makanan yang kaya akan kandungan protein.  Contoh bahan makanan tersebut 

adalah tepung ikan, tepung daging, tepung darah, tepung udang, bungkil kacang 

tanah, bungkil kacang kedelai, bungkil biji karet, bungkil kelapa dan lain-lain.  

Bahan makanan sumber vitamin menunjukkan bahwa bahan tersebut diperlukan 

untuk melengkapi kebutuhan vitamin unggas.  Umumnya setiap bahan makanan 

mempunyai kandungan vitamin yang cukup.  Untuk menambah kebutuhan 

vitamin dapat dilakukan dengan memberi vitamin sintetis buatan pabrik.  

Contohnya adalah premiks.  Bahan makanan sumber mineral umumnya mudah 

didapatkan. Contohnya adalah tepung batu, kapur, tepung tulang dan lain-lain. 

Problem kandungan zat makanan ini menyebabkan secara umum unggas 

tidak dapat mengandalkan hanya satu bahan pakan saja, karena tidak ada satupun 

bahan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan zat makanan unggas secara 

sendirian.  Oleh sebab itu selalu terjadi pencampuran berbagai macam bahan 

pakan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan unggas. 

 

1.3.  Pemecahan Masalah Bahan Pakan Unggas 

Pemecahan masalah pakan unggas harus komprehensif dan melibatkan 

banyak pihak sehingga dapat dijadikan dasar untuk pemenuhan kebutuhan pakan 

unggas secara berkelanjutan. Pemecahan tersebut meluas mulai dari kebijakan 

pemerintah dan peran masyrakat dalam tataran teknis.    
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Beberapa pemecahan masalah dapat dikemukakan dibawah ini.   Tetapi 

pemecahan tersebut masih dalam tahapan idealita.  Diperlukan peran pemerintah 

dan masyarakat untuk mendukung langkah-langkah mengatasi problema 

keberadaan bahan pakan unggas.   

Secara umum ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan keberadaan bahan pakan unggas.   Cara pertama adalah 

meningkatkan produksi tanaman penghasil bahan pakan unggas dengan menanam 

bibit unggul (hibrida) seperti jagung, sorghum, kedelai dan lain-lain, memperluas 

areal tanam dan mendiversikasi tanaman bahan pakan unggas, mengadopsi pola 

kemitraan serta menerapkan teknologi budi daya dengan benar.   

Sebagai salah satu contoh jalan paling cepat untuk mengatasi masalah 

penyediaan bahan pakan unggas adalah meningkatkan produksi jagung.  Jagung 

merupakan komponen utama penyusun ransum unggas yang paling mungkin 

tersedia dan dapat dipenuhi dari produk lokal dalam jangka waktu relatif pendek. 

Berdasarkan data potensi hasil serta aspek teknis dan ekonomis, kebutuhan akan 

jagung seharusnya sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk bahan 

baku sumber protein, baik nabati maupun hewani, seperti bungkil kedelai dan 

tepung ikan masih harus didatangkan dari luar negeri.  Kebutuhan jagung sebagai 

komponen utama ransum unggas selama tahun 1999-2003 diperkirakan mencapai 

2 juta ton per tahun. 

Jagung merupakan bahan makanan pokok utama di Indonesia, yang 

memiliki kedudukan sangat penting setelah beras. Dalam perkembangan ekonomi 

dewasa ini, disamping sebagai bahan makanan pokok, jagung telah menjadi lebih 

sangat penting karena merupakan bahan pokok bagi industri pakan ternak. 

Kandungan jagung dalam pakan ternak mencapai lebih dari 50% yang apabila 

harus diimpor, karena produksi dalam negeri tidak cukup, akan menelan devisa 

yang tidak sedikit 

Statistik impor jagung Indonesia, semenjak tahun 1991 menunjukkan 

adanya gejolak peningkatan yang kadang-kadang terjadi sangat tinggi. Dari hanya 

impor jagung sebanyak 323.000 ton pada tahun 1991, bisa menjadi lebih dari 1 

juta ton pada tahun 1997. Ini antara lain dikarenakan adanya kebutuhan untuk 
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pakan ternak dan hampir 90% dari kebutuhan jagung untuk pakan ternak tersebut 

kadang-kadang terpaksa harus diadakan melalui impor. Devisa yang harus 

dikeluarkan untuk impor jagung diberitakan mencapai US $ 168 juta sampai US $ 

196 juta untuk tahun 1997. 

Dengan memperhatikan keadaan dan luas lahan serta kondisi lingkungan 

(iklim) di sebagai besar wilayah Indonesia, impor jagung, seharusnya bisa ditekan 

sekecil-kecilnya apabila ada upaya yang mendorong petani memanfaatkan 

lahannya dengan baik untuk penanaman jagung. Masalah bagi petani di dalam 

penanaman jagung, lebih banyak dikarenakan kesulitan mendapatkan modal dan 

tidak memiliki ketrampilan tehnis dalam menghadapai berbagai kendala serangan 

hama dan penyakit serta penggunaan benih varitas yang unggul. 

Pemberian kredit kepada petani guna penanaman jagung, dapat diharapkan 

memberikan hasil apabila disertai dengan adanya bantuan pembinaan budidaya 

serta kontrol yang baik terhadap serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, usaha 

tani jagung juga hanya akan bisa berkelanjutan apabila disertai dengan 

diperolehnya pendapatan yang memadai untuk kesejahteraan keluarganya. Oleh 

karena itu pencapaian produksi jagung yang tinggi perlu diikuti dengan adanya 

pemasaran yang pasti dan mampu menciptakan keuntungan bagi petani. Biasanya 

petani selalu berada pada posisi yang sulit, karena pemasaran hasilnya 

menghadapi dilema harga yang tidak menguntungkan, terutama pada saat-saat 

panen.  Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pola kemitraan antara petani 

dengan pabrik makanan ternak. 

Apabila dalam kemitraan antara petani dan pengusaha pabrik makanan 

ternak (PMT) dapat direncanakan kerjasama pengelolaan yang bisa mengatasi 

permasalahan yang mungkin timbul dalam kerangka usaha tani jagung, maka 

pemberian kredit kepada petani diharapkan dapat berhasil mendorong peningkatan 

produksi sehingga mampu menggantikan jagung impor guna memenuhi 

kebutuhan perusahaan pakan ternak. Ini membantu menciptakan penghematan 

devisa negara. Disamping itu dengan mantapnya produksi jagung dalam negeri 

pada tingkat yang mencukupi, pasokan jagung untuk produksi pakan ternak akan 

lancar. Manfaat selanjutnya adalah terselenggaranya kelancaran dalam usaha 
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peternakan ayam untuk produksi telur dan daging yang sangat penting guna 

meningkatkan kualitas gizi makanan masyarakat Indonesia.  

Pola kemitraan terpadu merupakan salah satu model pengembangan 

potensi agribisnis jagung. Selain jaminan harga dan pasar, pola kemitraan 

diharapkan bisa menjembatani masalah-masalah yang dihadapi kalangan petani 

menyangkut aspek produksi dan penanganan pascapanen.   Tentu saja, pola 

pengembangan tersebut bisa melibatkan banyak pihak seperti penyedia sarana 

pertanian, pemerintah sebagai pengawas, dan tentunya perbankan sebagai 

penyedia dana.  

Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam pola kemitraan terpadu 

yang sesuai dengan bidang usahanya. Bisa saja, hubungan kerja sama antara 

kelompok petani dengan industri pengolahan atau eksportir dirancang seperti 

hubungan antara plasma dengan inti pada pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). 

Petani merupakan plasma bertanggung jawab untuk menyediakan hasil panenan 

sesuai dengan mutu yang disepakati, sementara industri industri pengolahan 

sebagai inti bertanggung jawab menyerap hasil panen serta memberikan 

pendampingan.  

Kerja sama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan 

pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani 

plasma. Proyek ini harus disiapkan dengan dasar saling berkepentingan di antara 

semua pihak yang bermitra.   Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan 

kemampuan produksi maupun luas areal tanaman jagung di Indonesia bisa 

meningkat, mengingat selama 40 tahun relatif tidak banyak mengalami perubahan.  

Kapasitas produksi perusahaan makanan ternak (PMT) di Indonesia, 

sekitar 6.908.000 ton/tahun. Apabila 50% bahan bakunya adalah jagung, berarti 

setiap tahun memerlukan pasokan hampir 3,5 juta ton. Dengan rata-rata produksi 

jagung hibrida 5 ton/ha dan 2 kali tanam pertahun, ini berarti untuk memenuhi 

kebutuhan PMT saja akan diperlukan lahan sekitar 350.000 ha/tahun.  

Salah satu pemecahan masalah yang mungkin dapat dilakukan adalah 

membentuk suatu wadah untuk menampung produk yang dihasilkan untuk 

menjamin ketersediaan pasar dan terhindar dari permainan pihak ketiga.  Lembaga 
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semacam BULOG dapat menjadi alternatif untuk menjawab masalah ini.  Sama 

seperti beras yang dapat distabilkan tingkat harganya, jagung apabila diperlakukan 

seperti beras akan menyebabkan secara jangka panjang akan terjadi kestabilan 

harga di tingkat konsumen. 

Pemecahan lain adalah meningkatkan penerapan teknologi pasca panen di 

daerah-daerah sentra produksi yang dilengkapi dengan sarana/prasarananya 

seperti silo, alat pengering, dan gudang penyimpanan, sehingga kelebihan 

produksi dapat disimpan untuk jangka waktu yang panjang. Dengan cara 

demikian, kontinuitas pengadaan jagung dan harga produk dapat 

dipertahankan/stabil. 

Mensinkronkan kebijakan antar instansi terkait dalam upaya peningkatan 

produksi sehingga permintaan jagung untuk konsumsi masyarakat dan ternak 

dapat dipenuhi merupakan alternatif pemecahan lainnya.  Selama ini kebijakan 

pemerintah tidak terprogram secara baik dalam jangka panjang dan hanya 

berfungsi untuk mengatasi masalah saat itu juga, parsial dan kadang terjadi 

tumpang tindih dengan instansi lainnya.  Sering terjadi benturan antara masing-

masing departemen karena mempunyai agenda kepentingannya sendiri.  Contoh 

yang paling jelas adalah sering terjadinya gesekan antara Departemen 

Perindustrian dengan Departemen Pertanian.  Kepentingan Departemen Pertanian 

adalah menjaga dan meningkatkan panen bahan pangan dari hasil pertanian di 

Indonesia.  Hal tersebut menyebabkan Departemen Pertanian cenderung protektif 

dan agak alergi dengan impor.  Sementara itu Departemen Perindustrian 

memandang dari sisi kebutuhan industri yang memerlukan bahan baku untuk 

memenuhi kebutuhan produknya yang sebagian harus diimpor karena 

keterbatasan bahan baku.  Dua kepentingan yang bertolak belakang ini seharusnya 

dipadukan antar instansi terkait. 

Mengembangkan industri perunggasan dan pabrik pakan di daerah sentra 

produksi untuk mengurangi biaya produksi unggas. Untuk itu, diperlukan suatu 

kebijakan pengaturan wilayah/tata ruang yang komprehensif.  Selama ini sebagian 

besar konsentrasi industri peternakan berada di Jawa.  Hal tersebut dapat 
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dimaklumi karena sebagain besar konsumen, sumberdaya bahan baku dan sarana 

industri mudah tersedia di Jawa.    

Alternatif lainnya yang akan menjadi bahan bahasan dalam buku ini 

adalah potensi bahan pakan non konvensional lokal untuk mengganti bahan 

makanan harus dimaksimalkan.  Di banyak daerah di Indonesia terdapat bahan-

bahan makanan sumber protein dari hewani maupun nabati, seperti bungkil biji 

karet, bungkil kelapa, bungkil inti sawit, isi rumen dan lain-lain.  Bungkil biji 

karet didapatkan dari industri minyak karet.  Sementara itu perkebunan karet 

tersebar di seluruh pulau Jawa dan Sumatera.  Demikian juga bungkil kelapa dan 

bungkil inti sawit terdapat dalam jumlah besar di seluruh kepulauan Indonesia.  Isi 

rumen umumnya menjadi limbah dan mengganggu lingkungan.  Sementara 

apabila dioptimalkan dapat menghasilkan sumber bahan makanan yang luar biasa 

banyak karena setiap hari selalu tersedia di rumah pemotongan hewan. 

Pada beberapa daerah potensi bahan makanan unggas sangat banyak, 

tetapi kurang atau tidak dapat dimanfaatkan karena beberapa alasan, antara lain 

kandungan anti nutrisi tinggi, harus diolah dahulu supaya dapat tersedia ataupun 

masyarakat tidak menyadari kegunaan bahan makanan tersebut.  Contoh yang 

paling nyata adalah bungkil biji karet.  Biji karet berlimpah ruah di daerah Jawa 

dan Sumatera, tetapi harus diolah dahulu supaya isi biji karet tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan makanan.  Setelah isi biji karet dikeluarkan selanjutnya 

diperas untuk diambil minyaknya.  Bungkil yang didapatkan akan mengandung 

protein yang relatif tinggi.  Kelemahannya adalah adanya anti nutrisi asam sianida 

yang harus diolah kembali supaya dapat dipergunakan sebagai bahan makanan.  

Di samping itu sampai sekarang masyarakat di sekitar perkebunan karet hanya 

menganggap biji karet sebagai limbah, sehingga kurang dimanfaatkan.  Hanya 

sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai konsumsi manusia.  Pengolahan bahan 

baku pakan nonkonvensional (bungkil kacang gude, kecipir, koro, bungkil kacang 

tanah, dan produk sampingan agroindustri lainnya) perlu dipikirkan agar dapat 

menghasilkan produk bahan baku pakan siap pakai dan berdaya guna optimal.  
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Tujuan Instruksional Umum 
 
Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk secara umum 

dapat menerangkan tentang penggolongan bahan pakan unggas 

 

Tujuan Instruksional Khusus 

a. Menjelaskan tentang hijauan kering/dry forages/rouhages 

b. Menjelaskan tentang hijauan segar (pasture)  

c. Menjelaskan tentang silase 

d. Menjelaskan tentang sumber energi 

e. Menjelaskan tentang sumber protein 

f. Menjelaskan tentang sumber vitamin 

g. Menjelaskan tentang sumber mineral 

h. Menjelaskan tentang sumber pakan tambahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 
PENGGOLONGAN BAHAN 
PAKAN UNGGAS 
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BAB II 
PENGGOLONGAN BAHAN PAKAN UNGGAS 

 
Penggolongan bahan pakan unggas menurut National Research Council 

(NRC) dibagi menjadi delapan golongan, yaitu : 

 
2.1.  Hijauan Kering/Dry Forages/Rouhages 

Hijauan kering mempunyai kandungan energi yang rendah dan kandungan 

serat kasar yang tinggi (umumnya di atas 18 persen) serta mempunyai kadar air 

kurang lebih 10 persen.  Contoh hijauan kering adalah : hay, jerami, fodder, stover 

dan sekam.  Hay terdiri atas hay legume (kacang-kacangan) dan hay non legume.  

Hay merupakan hijauan yang hijauan yang sengaja dikeringkan dengan tujuan 

untuk pengawetan.  Kandungan air berkisar antara 15 - 20 persen.  Jerami 

merupakan komponen bahan makanan yang terdiri atas batang, daun ataupun kulit 

biji setelah dipanen.  Jerami mengandung protein kasar berkisar antara 3 - 4 

persen.  Biasanya jerami berfungsi sebagai bulk (pengenyang), diperlukan dalam 

jumlah yang sedikit.  Fodder adalah bagian batang dan daun tanaman jagung yang 

dipotong sebelum panen.  Stover adalah bagian batang dan daun tanaman jagung 

yang dipotong setelah panen.  Sekam merupakan sisa penggilingan berupa kulit 

padi. 

Pada pakan unggas, hijauan harus dikeringkan untuk dijadikan pakan.  Hal 

tersebut dilakukan supaya dalam pencampuran bahan pakan dapat terjadi 

homogenasi secar sempurna.  Pakan unggas umumnya diberikan dalam bentuk 

campuran beberapa bahan pakan.  Pencampuran dapat berlangsung baik apabila 

bah pakan dalam kondisi kering atau mempunyai kadar air yang relatif rendah 

yaitu lebih kurang 10 persen. 

Hijauan kering ini jarang digunakan sebagai pakan unggas karena 

mempunyai beberapa kelemahan.  Salah satu kelemahan yang paling mendasar 

adalah umumnya kandungan serat kasar hijauan kering ini sangat tinggi lebih dari 

18 persen.  Sementara unggas merupakan ternak yang rentan terhadap bahan 

pakan yang berserat tinggi.  Unggas umumnya hanya mampu menolerir pakan 

berserat hanya sampai 5 persen berat kering pakan.  Hal tersebut disebabkan 
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unggas tidak atau kurang mempunyai enzim pencerna serat kasar yaitu enzim 

selulase.   

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengurangi kandungan serat 

kasar dalam hijauan kering sehingga dapat diadaptasikan sebagai pakan unggas.  

Penelitian yang umum dilakukan adalah dengan mencoba memmfermentasi 

hijauan kering ini dengan beberapa perlakuan.  Fermentasi secara umum 

diharapkan mampu memdegradasikan zat-zat makanan dalam bahan pakan yang 

difermentasi sehingga bahan tersebut menajdi lebih mudah untuk dicerna oleh 

unggas termasuk dalam hal ini adalah kecernaan serat kasar yang akan meningkat.   

Penelitian lain dilakukan dengan cara langsung mengadopsikan enzim 

selulase sintetis dalam bahan pakan berserat tinggi dengan harapan enzim tersebut 

akan bekerja dalam saluran pencernaan unggas untuk mendegradasikan serat 

kasar.  Kelemahan metode ini adalah harga enzim selulase yang relatif tinggi 

menyulitkan peternak untuk menerapkannya dan juga enzim selulase 

kemungkinan tidak dapat bekerja maksimal karena terjadi proses pencernaan yang 

akan menimpa enzim itu sendir serta kondisi dan situasi dalam saluran pencernaan 

yang kurang kondusif bagi kelancaran tugas enzim tersebut. 

  

2.2.  Hijauan Segar (Pasture) 

Hijauan segar merupakan bahan bahan makanan yang langsung 

dicampurkan dalam pakan unggas dalam bentuk segar.  Umumnya kadar air 

hijauan segar sangat tinggi sekitar 90 persen.  Contoh yang dapat dikemukakan 

adalah rumput-rumputan, kacang-kacangan (legume), dan daun turi (sesbania 

glandifora).  Hujauan segar umum diberikan sebagai pakan ruminasia, tetapi tidak 

umum untuk pakan unggas.  Memang ada beberapa cara pemeliharaan unggas 

yang mengandalkan hijauan segar sebagai pakan.  Salah satu yang umum 

menggunakan pakan hijauan segar dalam dunia unggas adalah pemeliharaan ayam 

kampung secara ekstensif.   

Pada sistem pemeliharaan tersebut, ayam dibiarkan untuk mencari pakan 

sendiri baik dilepas secara bebas maupun secara terbatas.  Pada kedua cara 

tersebut, umumnya ayam akan mencari pakan secara bebas dan mandiri dan salah 
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satu bahan pakan yang akan dikonsumsi adalah hijauan segar.  Termasuk dalam 

hal ini adalah apabila peternak juga memberi pakan tambahan.  Pakan tambahan 

tersebut umumnya berasal dari berbagai macam limbah, terutama limbah rumah 

tangga dan limbah sayur-sayuran. 

Sistem pemeliharaan unggas lain yang menggunakan hijauan segar adalam 

sistem pemeliharaan itik secara ekstensif.  Umumnya itik digembala oleh peternak 

dengan membawa rombongan itik dalam jumlah besar ke persawahan yang baru 

saja dipanen.  Pada saat tersebut masih banyak bahan pakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh itik untuk kebutuhan tubuhnya.  Salah satunya adalah hijauan 

segar yang terdapat di persawahan yang ikut terkonsumsi bersama bahan pakan 

lain yang dikonsumsi itik.  Hijauan segar tersebut dapat berupa sisa jerami padi 

atau jagung, atau tanaman lain yang baru dipanen, dan juga tumbuhan air yang 

umumnya tumbuh di perswahan seperti azolla atau ganggang. 

 

2.3.  Silase 

Silase adalah hijauan makanan yang diawetkan dengan cara tertentu 

(proses ensilase).  Hasilnya masih dalam keadaan segar dan masih mempunyai 

gizi yang cukup tinggi.  Proses ensilase adalah proses penguraian dan 

pembentukan zat-zat makanan karena aktivitas sel-sel tanaman yang masih hidup.  

Proses ensilase dibagi menjadi dua tahap, yaitu proses aerob dan an aerob.  Proses 

aerob meliputi aktivitas respirasi sel-sel tanaman yang memerlukan oksigen dan 

membentuk CO2, H2O dan energi.  Proses fermentasi an aerob terjadi karena 

aktivitas enzim dan bakteri.  Pada proses tersebut, karbohidrat akan dirombak 

menjadi alkohol, asam organik, asam karbonat, air dan melepaskan panas.  Bahan 

pengawet yang digunakan untuk proses pembuatan silase ini adalah tetes, dedak, 

tepung jagung dan lain-lain yang berfungsi mempercepat penurunan pH. 

Nasib silase hampir sama dengan hijauan kering dan hijauan segar, yaitu 

keduanya jarang digunakan sebagai bahan pakan unggas.  Sebenarnya proses 

ensilase ini memungkinkan terjadinya kondisi zat-zat makanan yang lebih mampu 

dicerna oleh unggas karena proses ini memungkinkan terjadinya degradasi zat-zat 
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makanan.  Kendala utama silase adalah masih berbentuk segar sehingga 

menyulitkan untuk diadaptasikan sebagai campuran pakan unggas. 

Hal tersebut dapat disiasati apabila, silase tersebut dikeringkan terlebih 

dahulu.  Setelah kering kemudian dihaluskan untuk menjadi campuran pakan.  

Kendala yang masih terbawa adalah kandungan serat kasar silase relatif masih 

tinggi.  Selama ini belum terdengar penelitian yang memanfaatkan silase sebagai 

alternatif bahan pakan unggas.  Mungkin akan menarik apabila bahan pakan yang 

digunakan sebagai silase adalah bahan yang mempunyai serat kasar yang relatif 

lebih rendah, seperti sayur-sayuran, sehingga akan lebih termanfaatkan sebagai 

bahan pakan unggas setelah dikondisikan sebagai campuran pakan. 

 

2.4.  Sumber Energi 

Bahan makanan unggas sumber energi mempunyai kandungan protein 

kurang dari 20 persen dan serat kasar kurang dari 18 persen.  Contoh bahan 

makanan unggas sumber energi adalah : biji-bijian dan butir-butiran, limbah 

penggilingan, buah-buahan, akar-akaran dan umbi-umbian.   Contoh-contoh biji-

bijian dan butir-butiran adalah jagung, sorghum, dan gandum. Contoh limbah 

penggilingan antara lain adalah empok, dedak, dan menir.  Contoh buah-buahan 

adalah pisang, apel dan lain-lain.  Contoh akar-akaran dan umbi-umbian adalah 

singkong, ketela rambat dan lain-lain.  Nilai energi bruto dari beberapa bahan 

makanan sumber energi dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini. 

Tabel 2.1. Nilai energi bruto dari beberapa bahan makanan sumber 
energi 

 
No. Bahan makanan Nilai energi bruto (kkal) 

1. Jagung 4430 
2. Kacang kedelai 5520 
3. Dedak gandum 4540 
4. Glukosa 3750 
5. Kasein 5860 
6. Lemak 9350 
7. Padi 3300 
8. Gandum 3100 
9. Sorghum 4400 
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Istilah energi berasal dari Yunani, yang terdiri atas kata "en" berarti di 

dalam dan "ergon" berarti kerja, sehingga energi dapat didefinisikan sebagai suatu 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan berbagai bentuk kegiatan (kimia, 

elektrik, radiasi dan termal) dan dapat diubah.  Beberapa bentuk energi yang telah 

dikenal antara lain : energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi cahaya, 

energi nuklir dan energi kimia.  Energi radiasi dari matahari yang digunakan 

tanaman untuk membentuk zat-zat makanan dapat digunakan oleh ternak untuk 

menghasilkan kerja mekanik.  Sebagian besar energi yang terdapat di tempat bumi 

berasal dari matahari, sedang energi yang digunakan untuk kerja adalah energi 

kimia yang disimpan dalam pakan.  Energi dalam pakan umumnya disebut dengan 

energi biologis yang dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu energi kotor (bruto, 

energi tercerna, energi termetabolis, energi kenaikan produksi panas dan energi 

bersih.   

 Energi kotor (gross energy, GE) adalah sejumlah panas yang dilepaskan 

oleh satu unit bobot bahan kering pakan bila dioksidasi sempurna.  Energi  kotor  

bahan  pakan ditentukan dengan jalan membakar contoh bahan pakan dalam bom 

kalorimeter.  Kandungan GE biasanya dinyatakan dalam satuan Mkal GE/kg BK.  

Tidak semua GE bahan pakan dapat dicerna, sebagian akan dikeluarkan bersama 

feses.  Energi kotor dalam feses disebut sebagai fecal energy (FE).  Energi feses 

ini selain berasal dari  pakan  yang  tidak  dicerna juga berasal dari saluran 

pencernaan yang berupa mukosa, enzim dan bakteri. 

 Energi tercerna (digestible energy, DE) adalah berapa banyak GE yang 

dapat dicerna dengan cara mengurangi GE bahan pakan dengan GE feses (FE).  

Satuan DE adalah Mkal DE/kg BK.    Tidak   semua   energi   yang   dicerna  akan 

diserap.    Pada  unggas penentuan DE sulit dilakukan karena jalur pengeluaran 

urin dan feses bersatu.  Ekskreta unggas merupakan campuran antara urin dengan 

feses.  Jika penentuan DE unggas itu diperlukan, maka terpaksa unggas tersebut 

harus dibedah untuk memisahkan urin dengan feses sebelum tercampur. 

 Energi termetabolis (ME) adalah energi kotor dari pakan yang dapat 

digunakan oleh tubuh.  Pada unggas, ME diperoleh dari pengurangan GE pakan 

dengan energi ekskreta.  Eenergi ekskreta berasal dari campuran energi feses dan 
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urin.  Energi urin adalah energi kotor dari urin.  Energi urin ini berasal dari zat-zat 

makanan yang telah diabsorpsi tetapi tidak mengalami oksidasi sempurna dan 

bahan endogenous yang terdapat dalam urin.   

Energi kenaikan produksi panas (HI) adalah energi yang berupa kenaikan 

produksi panas yang terjadi akibat proses metabolisme dan fermentasi dari zat-zat 

makanan.  Energi ini dapat digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh, tetapi 

bila berlebihan merupakan pemborosan.  Nama lain dari HI adalah calorigenic 

effect atau thermogenic action dan kadang-kadang disebut specific dynamic 

action. Kenaikan produksi panas ini sebagian besar berasal dari metabolisme zat-

zat makanan dalam tubuh.   

Energi netto (NE) adalah sejumlah energi yang dapat digunakan hanya 

untuk pemeliharaan/hidup pokok (maintenance) atau untuk pemeliharaan/hidup 

pokok beserta produksi.  NE dapat juga diekspresikan sebagai GE dari 

pertambahan bobot jaringan dan atau dari sintesis produk beserta energi yang 

dibutuhkan untuk pemeliharaan/hidup pokok.  Secara umum energi bersih untuk 

pemeliharaan/hidup pokok disebut NEm dan energi untuk produksi disebut NEp.  

NEm adalah NE dalam tubuh yang digunakan untuk tetap dalam kondisi 

keseimbangan.  Dalam tingkat ini tidak terjadi penambahan atau pengurangan 

energi dalam jaringan tubuh.  Nilai NEm umumnya ditentukan dengan mengukur 

produksi panas hewan percobaan yang berstatus gizi baik, dipuasakan, ada dalam 

lingkungan termonetral dan beristirahat.  Produksi panas hewan yang berada 

dalam kondisi seperti itu disebut Basal Metabolic Rate (BMR).  NEp  adalah NE 

yang digunakan untuk kerja di luar kemauan, pertambahan bobot jaringan 

(pertumbuhan, atau produksi lemak), telur, bulu dan sebagainya.    

Penggunaan energi diukur dalam kilokalori (kkal) atau kalori (kal).  Satu 

kilokalori atau satu kalori adalah banyaknya panas yang diperlukan untuk 

menaikkan suhu satu liter air dari 14,5oC menjadi 15,5oC.  Ukuran lainnya adalah 

kilojoule (kJ) yang didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk 

mengangkat benda satu kilogram setinggi satu meter.   Satu kilokalori sama 

dengan 4,2 kJ.    
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Energi pakan terkandung dalam molekul karbohidrat, lemak, protein dan 

alkohol.  Oksidasi metabolit dari molekul-molekul ini membebaskan energi dalam 

bentuk ATP dan senyawa-senyawa berenergi tinggi lain yang digunakan untuk 

mempertahankan gradien konsentrasi ion-ion, menjalankan reaksi biosintetik, 

untuk transport dan sekresi molekul melewati membran sel dan untuk 

menyediakan tenaga sel yang bergerak dan aktivitas otot.   

 

2.5.  Sumber Protein 

Protein berasal dari kata "proteios" yang berarti "pertama" atau 

"kepentingan primer".   Protein merupakan senyawa organik yang sebagian besar 

unsurnya terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor.  Ciri 

khusus protein adalah adanya kandungan nitrogen.  Berdasarkan bentuknya, 

protein dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu protein berbentuk bulat, 

serat dan gabungan ke duanya.   

Protein berbentuk bulat (globular) terdiri atas albumin, globulin, glutelin, 

prolamin, histon dan protamin.  Albumin adalah protein yang larut dalam air dan 

menggumpal apabila terkena panas.  Umumnya albumin menjadi komponen pada 

albumin telur, albumin serum, leucosin pada gandum dan legumelin pada kacang-

kacangan. Globulin umumnya tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam kuat 

dan menggumpal apabila terkena panas.  Globulin terdapat sebagai komponen 

globulin serum, fibrinogen, miosinogen, edestin pada biji hemp, legumin pada 

kacang-kacangan, konkanavalin pada jack bean dan ekselsin pada kacang Brazil. 

Glutelin tidak larut dalam air dan pelarut netral, tetapi lebih cepat larut dalam 

larutan asam atau basa.  Contoh yang umum terdapat pada glutelin pada jagung 

yang lisinnya tinggi, dan oksizenin pada padi.  Prolamin atau gliadin  adalah 

protein sederhana yang larut dalam 70 - 80 persen etanol tetapi tidak larut dalam 

air, alkohol dan pelarut netral.  Contohnya terdapat pada zein dalam jagung dan 

gandum, gliadin pada gandum dan rye serta hordein pada barley.  Histon adalah 

protein dasar yang larut dalam air, tetapi tidak larut dalam larutan amonia.  Histon 

sebagian besar bergabung dengan asam nukleat pada sel makhluk hidup.  Contoh 

yang umum adalah globin pada hemoglobin dan skombrin pada spermatozoa ikan 
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mackerel.  Protamin adalah molekul dengan bobot rendah pada protein, larut 

dalam air, tidak menggumpal terkena panas dan berbentuk garam stabil.  

Contohnya adalah salmine dari sperma ikan salmon, sturine dari ikan sturgeon, 

clupeine dari ikan herring, dan skombrin dari ikan mackerel.  Protamin umumnya 

bersatu dengan asam nukleat dalam sperma ikan.   

Protein berbentuk serat (fibrous) terdiri atas kolagen, elastin dan keratin.  

Kolagen adalah protein utama pada jaringan penghubung skeletal.  Umumnya 

kolagen tidak larut dalam air dan tahan pada enzim pencernaan hewan, tetapi 

berubah cepat dalam bentuk larutan, dalam bentuk gelatin lebih mudah dicerna 

apabila dipanaskan dalam air atau larutan asam atau basa.  Kolagen mempunyai 

karakteristik struktur asam amino unik di antaranya adalah hidroksiprolin yang 

molekulnya besar, hidroksilisin sistein, sistin dan triptofan  Elastin adalah protein 

pada jaringan elastis seperti pada tendon dan arteri.  Meskipun penampakannya 

sama dengan kolagen, elastin tidak dapat diubah menjadi gelatin.  Keratin 

merupakan protein yang sukar dilarutkan dan tidak dapat dicerna.  Umumnya 

menjadi komponen rambut, kuku, bulu, tanduk dan paruh.  Keratin mengandung 

14 - 15 persen sistin. 

Protein gabungan (conjugated) terdiri atas nukleoprotein, mukoid 

(mukoprotein), glikoprotein, lipoprotein dan  kromoprotein.  Nukleoprotein 

adalah satu atau lebih molekul protein yang bergabung dengan asam nukleat, yang 

dalam sel dikenal sebagai deoksiribonukleoprotein, ribonukleatprotein ribosom 

dan lain-lain.  Mukoid atau mukoprotein, bagian karbohidrat dalam protein adalah 

mukopolisakarida yang mengandung N-asetil-heksosamin seperti glukosamin atau 

galaktosamin yang berkombinasi dengan asam uronat, galakturonat atau asam 

glukoronat, banyak juga yang mengandung asam sialat. Glikoprotein adalah 

protein yang mengandung karbohidrat kurang dari 4 persen, sering kali dalam 

bentuk heksosa sederhana, seperti manosa sebesar 1,7 persen dalam albumin telur.  

Lipoprotein adalah protein larut dalam air yang bergabung dengan lesitin, sefalin, 

kolesterol, atau lemak dan fosfolipid lain.  Kromoprotein adalah kelompok yang 

mempunyai bentuk karakteristik yang merupakan gabungan dari protein 

sederhana dengan kelompok prostetik pewarna.  Komoprotein meliputi 
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hemoglobin, sitokrom, flavoprotein, visual purple pada retina mata dan enzim 

katalase.   

Berdasarkan kekomplekskan strukturnya, protein dibagi menjadi protein 

sederhana, protein gabungan dan protein asal.  Protein sederhana adalah protein 

yang apabila mengalami hidrolisis hanya akan menghasilkan asam-asam amino 

atau derivatnya.  Contohnya adalah albumin, globulin, glutelin, albuminoid dan 

protamin. Protein gabungan adalah protein sederhana yang bergabung dengan 

radikal protein.  Contohnya adalah nukleoprotein (protein bergabung dengan asam 

nukleat), glikoprotein (protein bergabung dengan zat yang mengandung gugusan 

karbohidrat seperti musin), fosfoprotein (protein bergabung dengan zat yang 

mengandung fosfor seperti kasein), hemoglobin (protein bergabung dengan zat-zat 

sejenis hematin seperti hemoglobin) dan lesitoprotein (protein bergabung dengan 

lesitin, seperti jaringan fibrinogen).   Protein asal adalah protein yang terdegradasi 

yang meliputi protein primer (misal, protean) dan protein sekunder (misal, 

proteosa, pepton dan peptida).  

Fungsi protein meliputi banyak aspek.  1) Sebagai struktur penting untuk 

jaringan urat daging, tenunan pengikat, kolagen, rambut, bulu, kuku dan bagian 

tanduk serta paruh.  2) Sebagai komponen protein darah, albumin dan globulin 

yang dapat membantu mempertahankan sifat homeostatis dan mengatur tekanan 

osmosis.  3) sebagai komponen fibrinogen dan tromboplastin dalam proses 

pembekuan darah sebagai komponen fibrinogen, tromboplastin. 4) Sebagai karrier 

oksigen ke sel dalam bentuk sebagai hemoglobin. 5) Sebagai komponen 

lipoprotein yang berfungsi mengangkut vitamin yang larut dalam lemak dan 

metabolit lemak yang lain 6) Sebagai komponen enzim yang bertugas 

mempercepat reaksi kimia dalam sistem metabolisme. 7) Sebagai nukleoprotein, 

glikoprotein dan vitellin.  

Protein merupakan gabungan asam-asam amino melalui ikatan peptida, 

yaitu suatu ikatan antara gugus amino (NH2) dari suatu asam amino dengan gugus 

karboksil dari asam amino yang lain, dengan membebaskan satu molekul air 

(H2O). Protein dibentuk dari 22 jenis macam asam amino, tetapi dari ke 22 jenis 

asam amino tersebut yang berfungsi sebagai penyusun utama protein hanya 20 
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macam.  Dari 20 macam asam amino tersebut ternyata ada sebagian yang dapat 

disintesis dalam tubuh ternak, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat disintesis 

dalam tubuh unggas sehingga harus didapatkan dari pakan.  Asam amino yang 

harus ada atau harus didapatkan dari pakan disebut asam amino esensial (dietary 

essential amino acid).  Asam amino yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

metionin, arginin, treonin, triptofan, histidin, isoleusin, leusin, lisin, valin dan 

fenilalanin.  Asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh disebut asam amino 

non esensial, tetapi apabila esensial untuk metabolisme maka disebut pula sebagai 

asam amino esensial metabolik (metabolic essential amino acid). Contohnya 

adalah alanin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, hidroksiprolin, glisin, 

prolin dan serin.  Di samping itu ada pengelompokan asam amino setengah 

esensial (semi essential amino acid) karena asam amino ini hanya dapat disintesis 

dalam tubuh dalam jumlah yang terbatas dari substrat tertentu.   Asam amino yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah tirosin, sistin dan hidroksilisin. 

Bahan makan sumber protein adalah bahan makanan yang kaya akan 

protein dengan nilai protein di atas 20 persen.  Bahan makanan unggas sumber 

protein yang berasal dari hewan adalah tepung ikan, tepung daging, tepung darah, 

jerohan, dan lain-lain.  Bahan makanan unggas sumber protein yang berasal dari 

tumbuhan adalah kacang-kacangan, bungkil-bungkilan dan lain-lain.  Nilai protein 

dari beberapa bahan makanan dapat dlihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan protein dari beberapa bahan makanan sumber 
protein 

 
No. Bahan makanan Kandungan protein (%) 

1. Tepung ikan 50-55 
2. Tepung udang 40 
3. Tepung darah 75-80 
4. Tepung daging 55 
5. Daun petai cina 25-28 
6. Kacang kedelai 40 
7. Kacang tanah 25 
8. Kacang hijau 24 
9. Bungkil kacang kedelai 44-48 
10. Bungkil kacang tanah 25-35 
11. Ampas tahu 43 
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2.6.  Sumber Vitamin 

Bahan makanan unggas sumber vitamin umumnya berasal dari tanaman, 

yaitu biji-bijian, butir-butiran, buah-buahan, daun-daunan dan umbi-umbian dan 

sebagian berasal dari hewan.  Bahan makanan unggas sumber vitamin dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Nilai vitamin dari beberapa bahan makanan sumber vitamin 
 

No. Bahan makanan Nilai vitamin 
(IU/gram) 

 Sumber vitamin A  
1. Minyak hati ikan paus 400.000 
2. Minyak hati ikan tuna 150.000 
3. Minyak hati ikan hiu 150.000 
4. Minyak tubuh ikan sarden 750 
5. Mentega susu 35 
6. Keju  14 
7. Telur 10 
8. Susu 1,5 
 Sumber provitamin A  
9. Tepung daun alfalfa 530 
10. Tepung daun dan batang alfalfa 330 
11. Tepung daun dan batang alfalfa kering udara 150 
12. Hijauan kering 150 
13. Wortel 120 
14. Bayam 100 
15. Jagung kuning 8 
 Sumber tiamin  
16. Susu, ragi, hati, butir-butiran, kuning telur, 

rumput kering dan ginjal 
 

 Sumber riboflavin  
18. Susu, keju, telur, ikan, bungkil-bungkilan dan 

ginjal 
 

 Sumber asam pantotenat  
18. Hati, kuning telur, susu, bungkil kacang tanah, 

jerami lafalfa, tetes, beras dan dedak gandum 
 

 Sumber asam nikotenat  
19. Susu, daging, telur, ragi, bungkil-bungkilan 

rumput kering dan butir-butiran 
 

 Sumber piridoksin (vitamin B6)  
20. Ragi, hati, urat daging, kuning telur, susu dan 

sayur-sayuran 
 

 Sumber biotin  
21. Ragi, jerohan, molasses, susu dan butir-butiran  
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 Sumber asam folat  
22. Hijauan, jerohan, butiran, kacang kedelai dan 

hasil ikutan hewan 
 

 Sumber vitamin B12  
23. Susu, daging, tepung ikan, dan hasil ikutan hewan  
 Sumber kolin  
24. Susu, daging, telur, ikan dan lemak.  
 Sumber vitamin D  
25. Minyak hati ikan cod, minyak hati ikan tuna, 

minyak ikan sarden, telur, dan susu. 
 

 Sumber vitamin E  
26. Minyak tumbuh-tumbuhan, butir-butiran, telur, 

colustrum susu sapi, minyak jagung, minyak biji 
kapas. 

 

 Sumber vitamin K  
28. Hijauan, jaringan hewan, tepung ikan yang 

sedang membusuk  
 

 

Beberapa definisi vitamin yang dapat diterangkan adalah vitamin 

merupakan sejumlah persenyawaan organik yang secara umum tidak ada 

hubungan atau kesamaan kimiawi satu sama lain.  Vitamin merupakan komponen 

dari bahan makanan tetapi bukan karbohidrat, lemak, protein dan air, dan terdapat 

dalam jumlah sedikit.  Vitamin tersebut harus tersedia dalam pakan karena tidak 

dapat disintesis oleh ternak dan esensial untuk perkembangan jaringan normal dan 

untuk kesehatan, pertumbuhan dan hidup pokok karena tubuh tidak dapat 

mensintesis sendiri, kecuali beberapa vitamin seperti vitamin C pada ayam dan 

vitamin B kompleks pada ruminansia.  Vitamin sangat diperlukan untuk reaksi-

reaksi spesifik dalam sel tubuh hewan. Zat ini penting untuk fungsi jaringan tubuh 

secara normal, untuk kesehatan, pemeliharaan dan pertumbuhan jaringan.  

Vitamin berperan sebagai koenzim atau katalisator hayati, yaitu berperan sebagai 

mediator dalam sintesis atau degradasi suatu zat tanpa ikut menyusun zat yang 

disintesis atau dipecah tadi.  Apabila vitamin tidak terdapat dalam pakan atau 

tidak dapat diabsorpsi akan mengakibatkan penyakit defisiensi yang khas atau 

sindrom yang dapat diperbaiki dengan pemberian vitamin itu sendiri.  Gejala-

gejala tersebut biasa disebut avitaminosis atau hipovitaminosis. 
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 Peranan  vitamin di dalam tubuh dapat pula dipengaruhi oleh zat-zat 

tertentu yang ada dalam pakan atau pangan yang mempunyai struktur hampir 

sama dengan vitamin.  Zat tersebut adalah zat antivitamin atau vitamin antagonis.  

Sebagai contoh, pada ikan mentah terdapat tiaminase yang menghambat kerja 

vitamin B6.    Di samping itu kebutuhan vitamin juga dapat naik lantaran 

kandungan zat-zat tertentu dalam pakan tinggi.  Misalnya pada pakan dengan 

protein tinggi maka kebutuhan vitamin B6 meningkat.  Bila banyak karbohidrat 

sebagai pemasok energi dalam ransum maka kebutuhan vitamin B1 juga naik.  

Zat-zat bakteri statik dan antibiotika yang diberikan terus menerus lewat oral juga 

akan meningkatkan kebutuhan akan vitamin B dan K.  Juga pada ternak yang 

sedang stress atau terkena penyakit, kebutuhan vitamin akan naik. 

Vitamin diberikan nama abjad sesuai dengan urutan waktu penemuannya.  

Vitamin diberi nama ketika berhasil diisolasi secara terpisah dan struktur 

kimianya diidentifikasi.  Sembilan senyawa atau golongan senyawa yang 

berhubungan erat dianggap sebagai vitamin untuk nutrisi hewan.   

 Walaupun struktur kimia dan fungsi biokimia sangat heterogen, vitamin 

secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua golongan, golongan pertama  

yaitu vitamin yang larut dalam lemak atau diserap dengan lemak yang terdiri atas 

vitamin A, D, E dan K.    Golongan ke dua adalah vitamin yang larut dalam air 

atau diserap dengan air, yang terdiri atas vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B5 

(asam pantotenat), B6 (piridoksin), B12 (kobalamin), niasin (asam nikotinat), asam 

folat (asam pteroilglutamat) dan C.   

 

2.6.1.  Vitamin yang Larut dalam Air 

 Vitamin ini biasanya berhubungan dengan bagian cairan tubuh.  Vitamin-

vitamin yang larut dalam air berfungsi sebagai enzim dalam berbagai reaksi 

metabolisme tertentu.  Sifat-sifat umum vitamin ini adalah molekul itu tidak 

hanya tersusun atas unsur C, H dan O, molekul itu polar sehingga larut dalam air, 

tidak mempunyai provitamin, terdapat disemua jaringan, berfungsi sebagai 

prekursor enzim-enzim, tidak disimpan secara khusus dalam tubuh.  Vitamin ini 

akan diekskresikan dalam urin bila kadar serumnya melebihi saturasi jaringan 
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(yang selanjutnya mencerminkan pengikatan kofaktor vitamin ke enzim dan 

protein transport).  Vitamin ini relatif lebih stabil, tetapi dalam kondisi temperatur 

tinggi menyebabkan tidak stabil.   Karena vitamin yang larut dalam air kalau 

diambil secara berlebihan biasanya diekskresi, vitamin yang larut dalam air 

biasanya tidak toksik.   Semua vitamin yang larut dalam air, kecuali kobalamin 

(vitamin B12) dapat disintesis oleh tumbuh-tumbuhan dan oleh karena itu terdapat 

pada kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau dan ragi. 

a.  Vitamin B1 (tiamin) 

Penemu tiamin adalah Eijman (1897) dan Jansen dan Donath (1926) yang 

berhasil mengisolasi kristal yang kemudian diberi nama tiamin dari beras.  

Vitamin B1 terdiri atas satu substitusi pirimidin yang terikat melalui ikatan 

metilen pada satu substitusi tiasol.  Sifat umum vitamin B1 adalah stabil dalam pH 

sedikit asam, rusak dalam pH alkalis, rusak dalam larutan mineral, larut dalam air 

dan alkohol 70 persen dan rusak oleh panas.  Bentuk sintesis biasanya dalam 

bentuk garam misalnya tiamin hidroklorida atau tiamin mononitrat.  Dalam 

bentuk garam akan lebih stabil dari pada bentuk vitamin bebas.  

Tiamin banyak terdapat dalam daging, bagian luar biji-bijian (oleh karena 

itu beras merah mempunyai nilai gizi tiamin lebih baik daripada beras putih), 

kacang-kacangan dan hasil ikutannya, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang 

tanah, tepung alfalfa  dan ragi.   Pada ikan mentah terdapat kandungan tiaminase 

yang dapat memecah tiamin menjadi dua gugus pirimidin dan pikolin sehingga 

tiamin menjadi inaktif.   

Sumber tiamin yang penting adalah kacang-kacangan dan hasil ikutannya, 

bungkil kedelai, bungkil kacang tanah dan tepung alfalfa.   Secara lengkap sumber 

tiamin dapat dikemukakan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4.  Sumber tiamin 
No Sumber Kadar (µg/mg) 

1. Jagung 3,0 
2. Bungkil biji kapuk 6,4 
3. Bungkil kacang tanah 12,0 
4. Beras 22,5 
5. Bungkil biji bunga matahari 20,0 
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Akumulasi asam piruvat dan asam laktat di dalam darah dan jaringan oleh 

defisiensi tiamin menyebabkan iritabilitas, kehilangan nafsu makan, keletihan, 

degenerasi selaput mielin dari serabut syaraf, pelemahan otot jantung dan 

gangguan-gangguan gastrointestinal, polineuritis gallinarum, anoreksia, 

kehilangan bobot badan, kaki lemah dan blue comb. Defisensi tiamin dapat 

menyebabkan timbulnya polineuritis pada unggas.  Defisiensi kronis 

menyebabkan star grazing dan atrophy. 

b.  Vitamin B2 (riboflavin) 

 Penemu vitamin B2 adalah Emmet dari Detroit pada tahun 1927.  Vitamin 

B2 terdiri atas struktur heterosiklik yang terikat dengan ribitol.  Riboflavin 

membentuk suatu gugus prostetik untuk enzim flavoprotein yang diperlukan 

untuk reaksi oksidasi dalam metabolisme seluler yang normal.  Struktur cincin 

berkonjugasi, karena itu riboflavin merupakan pigmen yang berwarna dan 

berfluoresensi.  Riboflavin relatif tahan terhadap panas tetapi sensitif terhadap 

penguraian yang irreversibel pada penyinaran dengan cahaya yang dapat dilihat.   

Sumber riboflavin yang penting adalah susu, sayur-sayuran, ragi, daging 

dan kacang-kacangan.    Sumber riboflavin dan kandungannya dapat dilihat secara 

lengkap pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5.  Sumber riboflavin 
 

No Sumber Kadar (µg/mg) 
1. Putih telur 0,30 
2. Hati sapi 3,26 
3. Daging sapi 0,20 
4. Susu 0,17 
5. Biji bunga matahari 0,23 
6. Ragi 4,28 
7. Kacang-kacangan 0,31 
8. Daging ayam 0,20 
   

 

Riboflavin sangat berperan dalam fungsi normal jaringan-jaringan yang 

berasal dari ektoderm seperti kulit, mata dan syaraf.  Riboflavin juga mencegah 

senilitas.  Tanda-tanda defisiensi riboflavin mencakup kerontokan rambut, lesion 
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pada kulit, muntah, diare dan gangguan mata. Pada ayam dewasa, defisiensi 

menyebabkan curled-toe paralysis (paralisis dari jempol kaki yang membengkok 

ke arah dalam), telur tidak menetas, produksi telur menurun, kematian embrio 

meningkat, edema, slubbed down (cacat pada down dan degenerasi pada wollfian 

bodies), hati kasar dan berlemak, pertumbuhan lambat dan atrofi pada otot kaki.    

Sumber-sumber riboflavin yang potensial adalah ragi, produk-produk susu, hati, 

ikan dan hijauan pada sayuran dan bakteri autrotof. 

c.  Vitamin B5 (asam pantotenat) 

 Penemu asam pantotenat adalah R.J. William dari USA pada tahun 1933.  

Asam pantotenat adalah suatu amida dari asam pantoat dan β alanin.  Asam 

pantotenat merupakan bagian dari koenzim A, yang berperan dalam transfer gugus 

asetil.  Hal ini terjadi dalam asetilasi kolin hingga terbentuk asetilkolin, serta 

dalam asetilasi piruvat dekarboksilat untuk membentuk asetilkolin A dalam siklus 

Krebs.  Koenzim A juga berperan dalam degradasi asam-asam lemak menjadi 

asetil KoA.  Koenzim A adalah gabungan antara merkapto etil amin dengan 

phosphopantothenoic acid dan adenosin-3'-5' difosfat (pada NADP, posisi 

adenosin difosfat pada 2'5').  Bagian ujung dari merkapto etil amin terdapat gugus 

SH atau sulfidril yang merupakan bagian yang penting atau bagian yang aktif dari 

koenzim A.  Oleh karena itu cara menulis koenzim A adalah KoA-SH.  Ciri dari 

asam pantotenat adalah sangat tidak stabil dan berwarna kuning pucat.   

 Kebutuhan asam pantotenat pada produksi telur adalah sangat rendah.  

Pada prakteknya, pada pakan ayam biasanya terdapat cukup kandungan asam 

pantotenat, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan asam pantotenat 

ini,  karenanya suplementasi kalsium pantotenat biasanya ditambahkan pada 

pakan ayam.  Defisiensi asam pantotenat berkaitan dengan gejala dermatitis, 

hambatan pertumbuhan, kerontokan rambut, pemutihan rambut, serta lesion pada 

berbagai organ, degenerasi testis, ulcus duodenum, fetus abnormal yang 

kesemuanya disebabkan oleh oksidasi lemak dan karbohidrat yang tidak berjalan 

sempurna.  Gejala awal defisensi asam pantotenat pada ayam adalah bulu kasar 

dan borok pada proventrikulus dan usus.  Gejala-gejala khas pada ayam adalah 

bengkak-bengkak pada kelopak mata dan sudut-sudut mulut, pertumbuhan bulu 
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terhambat dan kasar, dan daya tetas telur berkurang.  Terjadi pula nekrosis pada 

bursa fabrisius dan timus.   

d.  Vitamin B6 (piridoksin) 

Penemu piridoksin adalah Szent-Gyorgy pada tahun 1934.  Vitamin B6 

terdiri atas tiga derivat piridin alam yang berhubungan erat, yaitu : piridoksin, 

piridoksal dan piridoksamin. Perbedaan dari ke tiga zat tersebut adalah pada rantai 

C nomor 4.  Rantai basis dari zat-zat tersebut adalah piridin.  Ke tiganya sama 

aktif sebagai pra zat koenzim piridoksal fosfat.  Piridoksin berperan penting dalam 

metabolisme protein di mana piridoksal fosfat merupakan suatu koenzim untuk 

berbagai reaksi kimia yang berkaitan dengan metabolisme protein dan asam 

amino, seperti transaminasi dan dekarboksilasi.  Bentuk piridoksal dan 

piridoksamin biasanya terdapat dalam produk-produk hewani, sedangkan 

piridoksin terdapat dalam produk-produk tanaman.  Piridoksin lebih tahan 

terhadap pemanasan daripada bentuk lainnya dan mudah rusak dalam larutan dan 

sinar. Sumber vitamin B6 adalah daging, hati dan tanaman berdaun hijau.   

Peranan koenzim adalah untuk metabolisme asam amino, oleh sebab itu 

kekurangan piridoksin akan menyebabkan gangguan metabolisme protein.  

Vitamin B6 berguna untuk pencegahan dermatitis, dan gejala-gejala kerusakan 

syaraf pusat.  Pembentukan asam nikotinat dari triptofan bergantung pada 

piridoksal fosfat sebagai koenzim.  Karena itu penyakit pellagra seringkali disertai 

defisiensi piridoksin.  Defisiensi piridoksin jarang terjadi. Defisiensi piridoksin 

dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan, dermatitis, kepekaan abnormal, 

kepala tertarik ke belakang, produksi telur dan daya tetas menurun serta anemia.   

e.  Vitamin B12 (kobalamin) 

Vitamin B12 terdiri atas cincin korin yang serupa dengan porfirin yang 

mempunyai ion kobalt pada bagian tengahnya.  Kobalamin adalah vitamin yang 

mengandung kobalt yang berada dalam bentuk derivat sianida yaitu 

sianokobalamin.  Kobalamin mempunyai gugus nukleotida yang disambung 

dengan porfirin lewat gugus fosfat dan amino-propanol.  Gugus sianida dapat 

diganti dengan gugus hidroksil (B12a) atau hidrokobalamin dan juga gugus nitrit 

(B12c) atau nitrokobalamin.  Sianokobalamin berbentuk kristal padat berwarna 
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merah hitam dan merupakan bentuk yang paling stabil, tetapi larut dalam air, 

tahan panas, mudah rusak karena sinar matahari, oksidasi dan proses reduksi.   

Vitamin B12 banyak terdapat pada produk-produk hewan dan dalam rumen 

ruminansia serta jaringan organ.  Vitamin B12 dibutuhkan relatif sedikit oleh 

unggas.  Vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan darah merah.  

Defisiensi kobalamin menyebabkan anemia karena sel-sel darah merah yang tidak 

dapat masak.  Defisiensi vitamin ini juga dapat menyebabkan demielinasi serta 

degenerasi sumsum tulang belakang secara tidak dapat balik, inkoordinasi anggota 

badan (posterior), pertumbuhan lambat, mortalitas meningkat, vitabilitas menurun 

dan daya tetas telur menurun.   

f.  Biotin 

Penemu biotin adalah Wildiers (1901).  Biotin adalah derivat imidazol 

yang banyak terdapat dalam bahan makanan alam.  Biotin identik dengan apa 

yang diperkenalkan sebagai protective factor X atau vitamin H.  Vitamin H ini 

diisolasi dari hati.  Vitamin H ini juga disebut anti egg white injury factor.  Biotin 

juga identik dengan koenzim R, yang merupakan faktor pertumbuhan dan untuk 

respirasi pada beberapa bakteri.  Biotin berperan dalam sintesis oksaloasetat, 

dalam pembentukan urea, asam-asam lemak dan purin.  Dalam kenyataannya 

biotin berperan sebagai gugus prostetik koenzim yang bergabung dengan CO2 

dengan senyawa organik.  Vitamin ini berwarna putih, stabil terhadap panas, 

mengandung sulfur dan asam valerat, larut dalam air dan 95% etanol, mudah 

rusak oleh asam dan basa kuat dan mengalami dekomposisi pada temperatur 230 - 

232oC.     

Defisiensi biotin dapat menyebabkan kerontokan rambut, penurunan berat 

badan dan pada  ayam  peningkatan  kematian  serta  kejadian  perubahan-

perubahan skeletal pada anak-anak ayam.  Defisiensi ini juga menyebabkan 

dermatitis pada kaki lalu paruh dan mata.  Yang paling sering terkena adalah 

ayam broiler yaitu kejadian sindrom hati berlemak (FLKS atau Fatty Liver and 

Kidney Syndrome).   Kejadian ini disebabkan oleh penurunan aktivitas piruvat 

dekarboksilase yang berperan dalam glukoneogenesis (jadi pembentukan glukosa 

dari piruvat terhambat). 
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g.  Niasin (asam nikotinat) 

Penemu niasin adalah Huber pada tahun 1867.  Niasin adalah suatu derivat 

piridin yang merupakan komponen tidak toksik dari nikotin.  Niasin merupakan 

bagian dari NAD (nicotinamide adenine dinucleotide), yang juga dikenal dengan 

nama koenzim I.  Niasin juga merupakan bagian dari molekul NADP, yang juga 

dikenal dengan nama koenzim II.  Koenzim berperan dalam respirasi seluler, 

bersama-sama dengan flavoprotein.  Niasin juga berperan dalam metabolisme 

serta absorpsi karbohidrat.  Triptofan digunakan untuk sintesis niasin baik oleh 

mamalia maupun mikroorganisme.  Niasin bersifat larut dalam air, stabil pada 

proses pemanasan maupun oksidasi dan dalam suasana asam maupun basa.   

Sumber niasin yang potensial adalah hati, jantung, ginjal, dari hewan 

mamalia dan produk tumbuhan berupa dedak padi ataupun gandum, biji bunga 

matahari dan kacang tanah, suplemen protein, mollases, dan bungkil-bungkilan.  

Dengan kata lain sumber utama niasin adalah makanan yang mengandung 

triptofan.  Perlu menjadi catatan, jagung sebagai bahan pakan utama unggas dapat 

menyebabkan sindrom defisiensi niasin yang disebut dengan pellagra.  Kebutuhan 

unggas akan niasin dapat dilihat pada Tabel 4.9.  

Defisiensi niasin pada pakan utama berupa jagung terjadi karena 

kandungan asam amino triptofan yang rendah, asam nikotinat dalam bentuk tidak 

tersedia (misal dalam bentuk niasitin) dan kandungan asam amino yang kurang 

seimbang, di mana lebih banyak kandungan asam amino lain dibandingkan 

dengan kandungan triptofan atau kandungan asam amino leusin berlebihan.  

Problem defisiensi niasin pada awalnya ditandai oleh problem gastrointestinal dan 

kelemahan otot, black tongue (lidah menjadi hitam), pembengkakan lidah, diare, 

demensia dan dermatitis.  Apabila terjadi defisiensi triptofan berarti juga terjadi 

defisiensi niasin (defisiensi ganda).  Asam nikotinat dalam dosis tinggi dapat 

menimbulkan pellagra yang ditandai oleh kulit kemerahan (skin flushing), gatal-

gatal (pruritus) dan gangguan pencernaan dan juga telah menunjukkan kegunaan 

untuk menurunkan kadar kolesterol serum oleh mekanisme yang tidak dimengerti.  

Gejala ini disebut pula dengan 3D-4D yaitu dermatitis, diare, depresi atau 

dementia, dan kadang-kadang kematian. 
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h.  Asam folat (asam "pteroylglutamic") 

Penemu asam folat adalah Parke-Davis pada tahun 1943.  Asam folat 

terdiri atas pteridin heterosiklik, asam para amino benzoat (PABA) dan asam 

glutamat.  Kristal asam folat berwarna kuning, sedikit larut dalam air dan tidak 

stabil pada larutan lemak.  Daya kerja vitamin ini dihambat (antagonis) oleh 4-

amino-pteroylglutamic acid atau disebut aminopteri 4-NH2FH4 dan metotrexate.    

Asam folat termasuk dalam golongan zat yang disebut pterin.  Asam folat terdiri 

atas tiga gugus yaitu pterin, p-amino benzoic acid (PABA) dan asam glutamat.  

Sumber asam folat mudah tersedia dan terdistribusi di alam, pada hewan, 

tumbuhan dan mikroorgaanisme. Sumber-sumber asam folat yang potensial 

adalah daging, sayuran, terutama daun-daun hijau.   

Defisiensi asam folat berkaitan dengan problem dalam pembentukan 

darah, seperti halnya dalam reproduksi seluler, hambatan pertumbuhan, pigmen 

bulu terganggu, pertumbuhan bulu terhambat, produksi telur dan daya tetas 

menurun, gangguan embrio dalam telur serta anemia merupakan pengaruh utama 

dari defisiensi asam folat.   

i.  Vitamin C (Asam askorbat) 

Vitamin C mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk oksidasi (bentuk dehidro) 

dan bentuk reduksi.  Ke dua bentuk ini mempunyai aktivitas biologi.  Dalam 

makanan bentuk reduksi yang terbanyak.  Bentuk dehidro dapat terus teroksidasi 

menjadi asam diketoglukanik yang inaktif.  Keadaan vitamin C inaktif ini sering 

terjadi pada proses pemanasan.  Dalam suasana asam vitamin ini lebih stabil 

daripada dalam basa yang menjadi inaktif.  Formula vitamin C mirip dengan 

glukosa.  Unggas dapat mensintesis vitamin C dari glukosa.  Prekursor vitamin C 

dari glukosa adalah manosa, glukosa, fruktosa, sukrosa dan gliserol.  Vitamin C 

merupakan bentuk enolic dari 3 keto-1-gulanofuranic lactone.  Pada invitro 

mengalami oksidasi dengan katalisator beberapa kation seperti Mg, ascorbic 

oksidase, methylene blue, ferron, selenium dioxide, teramisin, streptomisin, 

yodium dan lain-lainnya.  Proses oksidasi ini dihambat oleh senyawa pembentuk 

khelat (chelating compound) seperti EDTA.  
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Sumber-sumber asam askorbat yang potensial adalah daging, sayuran, 

terutama daun-daun hijau.  Beberapa tanaman serta hewan termasuk unggas dapat 

mensintesis vitamin C. Semua spesies ayam dapat mensintesis vitamin C (AsAc) 

di dalam ginjal.   

Defisiensi vitamin C dapat menyebabkan scurvy.  Gejala ini berkaitan 

dengan kebutuhan vitamin C untuk sintesis kolagen.  Oleh karena itu, patologinya 

akan berkaitan dengan pelemahan pembuluh darah dan hamparan kapiler (yang 

cenderung menimbulkan perdarahan), ulserasi dan kelambatan penyembuhan 

luka.  Pertumbuhan tulang terhambat dan kelambatan kesembuhan keretakan 

tulang.  Vitamin C hanya dibutuhkaan oleh manusia, monyet dan marmut dan 

tidak berperan penting bagi unggas. 

 

2.6.2.  Vitamin yang Larut dalam Lemak 

Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E dan K, tampaknya 

dibutuhkan oleh semua jenis ternak. Seperti dinyatakan dari namanya, vitamin 

yang larut dalam lemak adalah molekul-molekul apolar hidrofobik, yang 

kesemuanya merupakan derivat isopren.  Sifat-sifat umum vitamin yang larut 

dalam lemak adalah hanya terdapat di sebagian jaringan, terdiri atas unsur C, H 

dan O, mempunyai bentuk prekursor (provitamin), ikut menyusun struktur 

jaringan tubuh, diserap bersama lemak, disimpan bersama lemak dalam tubuh, 

diekskresi melalui feses dan kalau bercampur dengan vitamin B menjadi kurang 

stabil serta dipengaruhi oleh cahaya dan oksidasi.  Kecuali vitamin E yang 

mempunyai sifat spektrum luas, oksidan lemak, maka vitamin-vitamin A, D dan K 

mempunyai sifat aktivitas individual.  Kelompok vitamin ini mudah ditimbun 

kecuali vitamin E.   

Semua vitamin yang larut dalam lemak diperlakukan oleh sistem 

gastrointestinal dengan cara yang sama seperti lemak makanan.  Umumnya, 

vitamin yang larut dalam lemak memerlukan absorpsi lemak normal untuk ikut 

diserap.   Sekali diserap, vitamin yang larut dalam lemak ditransport ke hati dalam 

khilomikron dan disimpan dalam hati (vitamin A, D dan K) ataupun dalam 

jaringan adiposa (vitamin E) dalam berbagai jangka waktu.  Vitamin-vitamin ini 
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diangkut dalam darah oleh lipoprotein atau protein pengikat spesifik, karena tidak 

langsung larut dalam air plasma, seperti halnya vitamin yang larut dalam air.   

Karena itu vitamin yang larut dalam lemak tidak diekskresikan dalam urin tetapi 

lebih mungkin ditemukan dalam empedu dan dengan demikian diekskresikan 

dalam feses.  Karena mudah disimpan, terutama vitamin A dan D, maka ke dua 

vitamin ini relatif mudah mengalami toksisitas.     

a.  Vitamin A (antixeroptalmia) 

 Penemu vitamin A adalah Strepp pada tahun 1909.  Vitamin A adalah 

nama generik yang menunjukkan semua senyawa selain karotenoid yang 

memperlihatkan aktivitas biologik retinol.  Vitamin A adalah suatu alkohol 

biokimia, suatu retinol, dan terdapat sebagai vitamin A1, di dalam hewan 

vertebrata tingkat tinggi dan ikan air asin (laut), sedangkan vitamin A2 terutama 

terdapat pada ikan-ikan air tawar. Pada produk hewan, vitamin A dalam makanan 

terdapat sebagai asam lemak berantai panjang atau ester retinol.  Beberapa pigmen 

tanaman (karoten alfa, beta dan gama serta kriptoxantin) merupakan prekursor 

bagi vitamin A.  Prekursor tersebut berwarna kuning, tetapi vitamin A karotenoid 

tidak berwarna, sehingga tidak ada korelasi yang dapat dibuat antara warna 

kuning pada air susu maupun krim dengan kandungan vitamin A yang 

sesungguhnya di dalam usus dan hati, dan vitamin A yang dihasilkan itu disimpan 

baik di dalam hati maupun dalam retina.   Tabel 2.6. berikut merupakan sumber-

sumber alam dari retinol dan provitamin A. 

Tabel 2.6.  Sumber alam retinol dan provitamin A 
 

No. Sumber Kadar (IU/g) 
1. Minyak hati ikan paus 400.000,00
2. Minyak hati ikan tuna 150.000,00
3.   Minyak hati ikan hiu 150.000,00
4. Minyak tubuh ikan sarden 750,00
5. Mentega susu 35,00
6. Keju 14,00
7. Telur 10,00
8. Susu 1,50
9. Tepung daun alfalfa 530
10. Tepung daun dan batang alfalfa 330
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  Defisiensi vitamin A menyebabkan penyakit buta malam (night blindness 

nyctalopia), degenerasi epitel, kornifikasi yang berlebihan atas epitel squamous 

berstrata, serta peningkatan kepekaan terhadap infeksi karena fungsi yang 

abnormal dari adrenal korteks, kurus, lemah, penurunan produksi, penurunan daya 

tetas, peningkatan kematian embrio, xeropthalmia. Defisiensi vitamin A pada 

anak ayam akan mengakibatkan pertumbuhan lambat, mengantuk, kekurangan 

keseimbangan, kurus dan bulu kusut.  Dalam kondisi kronis terjadi pengeluaran 

air mata dan bahan seperti keju pada mata.  Bermacam-macam rabun pada ayam, 

yaitu kurang rodopsin, xerosis, pengeringan conjunctiva yang disebut 

xeropthalmia, bitot's spots (titik putih pada kornea, glaukoma (distorsi pada 

kornea) dan perforasi pada kornea (keratomalasia atau xerosis dan perforasi 

kornea). 

Dalam kondisi kelebihan vitamin A, tidak akan teracuni apabila - dosis 1 - 

1,5 juta IU/kg pakan, tetapi apabila sampai pada 50 -100 kali kebutuhan minimum 

akan beracun.  Gejala keracunan vitamin A adalah kehilangan bobot badan, 

konsumsi pakan menurun, pelupuk mata mengeras, luka pada mulut dan kulit 

kaki, penurunan kualitas tulang dan akhirnya kematian. 

b.  Vitamin D (anti rakhitis) 

 Penemu vitamin D adalah Sir Edward Melanby pada tahun 1919.  Vitamin 

D merupakan prohormon jenis sterol yang sah.  Vitamin D adalah istilah umum 

untuk derivat-derivat sterol yang larut dalam lemak dan aktif dalam mencegah 

rakhitis.  Sifat umum dari vitamin D adalah larut dalam lemak dan lebih tahan 

terhadap oksidasi daripada vitamin A.  Vitamin D terdiri atas vitamin D2 dan D3.  

Vitamin D2 (ergokalsiferol) merupakan produk tanaman yang terbentuk melalui 

radiasi ultra violet terhadap ergosterol.  Ergosterol berubah bentuk menjadi 

lumisterol setelah terjadi isomerasi pada karbon nomor 10.  Lumisterol berubah 

menjadi takhisterol setelah cincin β membuka.  Takhisterol mengalami 

perpindahan ikatan rangkap dari C5 = C10 menjadi C10 = C18 dan menjadi 

ergokalsiferol.   

Kebutuhan vitamin D pada ayam bergantung pada sumber fosfor dalam 

pakan, banyaknya dalam imbangan kalsium dengan fosfor, dan besarnya 
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kesempatan hewan untuk terkena sinar matahari langsung.   Kebutuhan vitamin D 

pada ayam meningkat apabila pakan mempunyai kandungan fosfor availabel 

(tersedia) yang rendah, seperti pada fosfor pitat atau bentuk fosfor lain yang 

ketersediaannya rendah. 

Defisiensi vitamin D menyebabkan timbulnya riketsia pada tulang karena 

kekurangan kalsium.  Keadaan ini dapat menimbulkan pembengkakan sendi, kaki 

yang melengkung dan sebagainya.  Seperti halnya vitamin A, vitamin D 

diekskresikan dari tubuh secara amat perlahan, melalui empedu, eleh karena itu 

apabila terlalu banyak dimakan dapat menimbulkan keracunan.  Kadar vitamin D 

yang tinggi di dalam darah mempengaruhi metabolisme kalsium, hingga dapat 

terjadi problem neurologik, serta kejadian deposisi kalsium pada jaringan-jaringan 

lunak.  Hal ini dapat terjadi apabila keadaan berlangsung lama.  Defisiensi ayam 

dewasa menyebabkan kulit telur tipis dan lembek, penurunan produksi telur, 

penurunan daya tetas dan paruh serta kuku mudah bengkak.  Sementara defisiensi 

pada ayam muda menyebabkan kelemahan pada kaki, paruh lunak, sukar berjalan 

dan pertumbuhan bulu tidak normal.   Apabila defisiensi kronis akan terjadi 

distorsi kerangka. 

c.  Vitamin E (tokoferol) 

Penemu vitamin E adalah Evans dari USA pada tahun 1936.  Vitamin E 

(tokoferol) adalah minyak yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, khususnya benih 

gandum, beras dan biji kapas.  Susunan kimia vitamin E terdiri atas nukleus 

khroman dan rantai samping isoprenoid.  Sifat umum vitamin E adalah tahan 

panas, mudah dioksidasikan dan rusak apabila terdapat dalam lemak tengik.  

Terdapat tiga jenis vitamin E, yaitu   α, β dan γ-tokoferol.  Perbedaannya terletak 

pada gugus R1, R2 dan R3.  α-tokoferol adalah bentuk vitamin E yang paling aktif 

atau paling efektif. Derivat yang lain adalah delta, zeta, epsilon dan eta.  

Selenium mengurangi kebutuhan vitamin E dengan tiga cara.  Pertama, 

selenium diperlukan untuk fungsi normal pankreas dan dengan demikian 

pencernaan dan penyerapan lemak, termasuk vitamin E.  Ke dua, sebagai 

komponen glutation peroksidase, selenium membantu menghancurkan peroksida 

dan oleh karena itu mengurangi peroksidasi asam-asam lemak tidak jenuh 
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membran lemak.  Peroksidasi yang   berkurang   ini   banyak   menurunkan   

kebutuhan   akan vitamin   E   untuk pemeliharaan integritas (keutuhan) membran. 

Ke tiga, dalam satu cara yang tidak diketahui, selenium membantu retensi vitamin 

E dalam lipoprotein plasma darah. 

Sebaliknya, vitamin E nampak mengurangi kebutuhan akan selenium, 

dengan mencegah kehilangan selenium dari tubuh atau mempertahankannya 

dalam bentuk aktif.  Dengan mencegah oto oksidasi lemak membran dari dalam, 

vitamin E mengurangi jumlah glutation peroksidase yang dibutuhkan untuk 

merusak peroksida yang dibentuk dalam sel. 

Defisiensi vitamin E dapat menyebabkan degenerasi epitel germinal pada 

hewan jantan serta resorpsi embrio pada hewan betina (pada mamalia) yang 

bergantung pada vitamin E.  Defisiensi pada ayam dewasa menyebabkan daya 

tetas menurun, embrio mati dan degenerasi testis.  Sementara defisiensi pada 

ayam muda menyebabkan ensefalomalasia, diatesis eksudatif dan distrofi otot.   

d.  Vitamin K  

 Penemu vitamin K adalah Henry Dam dari Denmark pada tahun 1929.   

Vitamin K disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme.  Dalam tanaman, sintesis 

tersebut terjadi pada daun hijau dan proses tersebut terjadi dengan pertolongan 

sinar matahari.   Vitamin K adalah substitusi poliisoprenoid naftokuinon.  Vitamin 

K adalah vitamin untuk pembekuan darah.  Vitamin K penting untuk 

pembentukan protrombin (faktor II), serta thromboplastin jaringan (faktor VII), 

thromboplastin plasma (faktor IX) dan faktor Stuart (faktor XX) yang bersifat 

esensial untuk pembekuan darah.  Vitamin K penting untuk sintesis empat macam 

protein darah yang  ada hubungannya dengan pembekuan darah yaitu 

prothrombin, thromboplastin plasma, prokovertin dan faktor Stuart.  Pada proses 

pembekuan darah fungsi vitamin K adalah menstimulir protrombin menjadi 

thrombin.  Langkah berikutnya adalah thrombin menstimulir konversi fibrinogen 

dalam plasma darah menjadi fibrin.  Fibrin inilah yang berperan dalam 

pembekuan darah.    

Vitamin K terdiri atas vitamin K1 (filloquinon) yang berasal dari nabati., 

vitamin K2 (menaquinon) yang berasal dari hewani.  Vitamin K3 (menadion) 
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adalah bentuk aktif vitamin K dalam tubuh.  Vitamin K dalam bentuk 

"farnoquinon" dibuat oleh mikroorganisme di dalam saluran cerna. Sifat dari 

vitamin K adalah sedikit larut dalam air, tahan panas, tahan oksidasi dan tidak 

tahan radiasi matahari. Bentuk-bentuk vitamin K dan sumber alamnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7.  Bentuk dan sumber vitamin K 
 

No. Bentuk Sumber 
1. Filoquinon (Vitamin K1) Hijauan 
2. Menaquinon-4 (Vitamin K2) Jaringan hewan 
3.   Menaquinon-6 (Vitamin K2) Tepung ikan yang sedang membusuk 

(jumlah sedikit dari bakteri) 
4. Menaquinon-7 (Vitamin K2) Tepung ikan yang sedang membusuk 

terutama berasal dari bakteri baccillus 
brevis, mycobacterium tuberculosis, 
baccilus subtilis dan lactobacillus casei. 

5. Menaquinon-8 (Vitamin K2) Bakteri saecina lutea, escherachia coli, 
proteus vulgaris dan chromatium 
vinosum. 

6. Menaquinon-9 (Vitamin K2) Bakteri pseudomas pyocyanea dan 
corynebacterium tuberculosis. 

   
 

Defisiensi vitamin K dapat menyebabkan timbulnya perdarahan karena 

darah yang sulit membeku, anemia dan perkembangan tulang hipoplastis.  

Terdapat keracunan potensial dari dosis tinggi vitamin K, khususnya menadion 

dapat menyebabkan hemolisis dan memperberat hiperbilirubinemia. 

 

2.7.  Sumber Mineral 

Bahan makanan unggas sumber mineral terbesar berasal dari hewan, di 

samping sebagian kecil dari tumbuh-tumbuhan.  Contoh yang dapat dikemukakan 

adalah tepung tulang, tepung kerang dan tepung ikan.  Ternak membutuhkan 

mineral untuk antara lain : 

1. Perbaikan dan pertumbuhan jaringan: Ca dan P 

2. Memelihara kondisi ionik dalam tubuh 
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3. Memelihara keseimbangan asam basa tubuh: Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, PO4
3- 

dan SO4
3- 

4. Memelihara tekanan osmotik cairan tubuh 

5. Menjaga kepekaan syaraf dan otot: Na+, K+, Ca++, Mg++ 

6. Mengatur transport zat makanan dalam sel 

7. Mengatur permeabilitas membran sel 

8. Kofaktor enzim dan mengatur metabolisme 

Semua mineral dianggap ada dalam tubuh hewan.  Pengelompokan 

mineral-mineral yang dianggap esensial bagi ternak dibagi menjadi tiga, yaitu 

mineral makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak dan karenanya 

sangat esensial, mineral mikro yang dibagi menjadi dua yaitu esensial dan 

kemungkinan esensial bagi ternak karena kebutuhannya hanya sedikit dan mineral 

trace yang dibagi menjadi dua yaitu kemungkinan esensial dan yang fungsinya 

belum pasti karena mungkin dibutuhkan dalam jumlah sedikit.  Mineral yang 

dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil, apabila termakan dalam jumlah besar dapat 

bersifat racun.  Mineral-mineral yang diketahui bersifat toksik apabila termakan 

dalam jumlah banyak adalah :  selenium, fluorin, arsen, timah hitam, perak dan 

molibdenum.  Akan tetapi beberapa di antaranya dalam jumlah sedikit bersifat 

esensial.  Klasifikasi mineral esensial dapat dilihat pada Tabel 2.8.   

Tabel 2.8.  Klasifikasi mineral esensial 
No. Mineral makro Mineral mikro Mineral trace 

1. Kalsium (Ca) Seng (Zn) Silikon (Si)* 
2. Fosfor (P) Kobalt (Co) Vanadium (V)* 
3. Kalium (K) Tembaga (Cu) Aluminium (Al)* 
4. Natrium (Na) Yodium (I) Perak (Ag)** 
5. Klorida (Cl) Besi (Fe) Lithium (Li)** 
6. Magnesium (Mg) Mangan (Mn) Barium (Ba)** 
7. Sulfur (S) Molibdenum Mo)  
8.  Selenium (Se)  
9.  Kadmium (Cd)*  
10.  Strontium (Sr)*  
11.  Fluorin (F)*  
12.  Nikel (Ni)*  
13.  Kromium (Cr)  

Keterangan :  * Mungkin esensial 
            ** Fungsi belum pasti  
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 Mineral-mineral esensial dan unsur runutan ditemukan dalam sebagian 

besar makanan, terutama biji-bijian buah dan sayuran produk susu, daging dan 

ikan, tetapi unsur-unsur ini biasanya terdapat dalam makanan ini hanya dalam 

jumlah sedikit.  Karena itu, perlu makanan cukup dari berbagai makanan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi.  Kekurangan intake semua mineral esensial akhirnya 

menyebabkan sindrom klinik yang jelas.  Sementara kelebihan intake hampir 

semua mineral menyebabkan gejala toksik.   

 Secara umum peranan mineral adalah memelihara kondisi ionik dalam 

tubuh, memelihara keseimbangan asam basa tubuh dalam hal ini bergantung pada 

ion Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, PO4
3- dan SO4

3- .  Contoh mekanisme kebasaannya 

adalah :  

Na laktat   Na+  +  laktat- 

H20    H+  +  OH- 

Laktat-  +  H+   asam laktat 

Asam laktat   CO2  +  H2O 

Na-laktat   Na+  +  OH-  +  CO2 

Sehingga terjadi akumulasi Na+ dan OH-, sementara CO2 terbuang lewat 

pernafasan.  Contoh bahan makanan yang bersifat alkali adalah buah-buahan, 

sayur-sayuran, kacang-kacangan dan air susu.  Sementara contoh mekanisme 

keasaman adalah : 

NH4Cl    NH4
+  +  Cl- 

NH4
+ membentuk urea.  Urea keluar melalui urin sementara Cl terakumulasi.  

Contoh bahan makanan yang berefek asam adalah daging, telur dan serealia.   

 Peranan mineral lain adalah memelihara tekanan osmotik cairan tubuh, 

menjaga kepekaan otot dan syaraf dengan cara berperan dalam tiga lokasi, yaitu 

syarafnya pada penghantaran stimuli (Na+ dan K-), pada neuro muskuler (Mg+) 

dan pada otot dengan mempengaruhi kontraksinya (Ca++).  Selain itu mineral juga 

berperan mengatur transport zat makanan dalam sel, mengatur permeabilitas 

membran sel dan kofaktor enzim serta mengatur metabolisme.  
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 Kebutuhan ternak akan mineral merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kepentingan produksi ternak itu sendiri.  Kebutuhan tersebut menyangkut 

antara lain untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan seperti dalam gigi dan 

tulang.  Komposisi mineral dari tulang segar adalah kalsium 36%, fosfor 17% dan 

magnesium 0,8%.   Juga untuk perbaikan dan pertumbuhan bulu, tanduk dan 

kuku, jaringan lunak dan sel darah.  Kebutuhan akan mineral juga menyangkut 

kepentingan untuk regulator tubuh seperti proses regulasi  dalam bentuk ion, 

molekul, komponen vitamin dan pembentukan enzim serta hormon.  Selain itu 

juga untuk kebutuhan produksi seperti produksi telur, daging, susu dan lain-lain. 

Secara umum mineral untuk kebutuhan unggas dibagi menjadi dua, yaitu mineral 

makro dan mikro  

 

2.7.1.  Mineral makro 

Mineral makro terdiri atas kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, 

khlorida dan sulfur.   Mineral makro selalu diperlukan dalam jumlah banyak oleh 

tubuh ternak.   Gerakan-gerakan ion mineral makro melintasi membran tidak 

pernah dapat dipisahkan dari gerakan proton dan anion.  Terdapat hubungan 

kompleks antara pH, tekanan listrik lintas membran dan perbedaan kadarnya.   

a.  Kalsium 

 Kalsium erat sekali hubungannya dengan pembentukan tulang.  Sumber 

utama kebutuhan segera tulang baru, terdapat dalam cairan tubuh dan sel.  

Kalsium juga sangat penting dalam pengaturan sejumlah besar aktivitas sel yang 

vital, fungsi syaraf dan otot, kerja hormon, pembekuan darah, motilitas seluler dan 

khusus pada ayam petelur berguna untuk pembentukan kerabang telur.   

Sumber mineral kalsium terutama berasal dari hewan dan sintetis.  Beberapa 

sumber kalsium dan jumlahnya dapat dikemukan dalam Tabel 2.9.  Sumber 

lainnya adalah susu yang mengandung lebih dari 115 mg persen.  Padi-padian 

umumnya rendah kalsium.  Tepung gandum putih mengandung kira-kira 20 mg.  

Beras mengandung kurang lebih 6 mg kalsium per 100 g.  Daging umumnya 

merupakan sumber yang miskin akan kalsium dan hanya mengandung 10 - 15 mg 

persen.  Sayuran umumnya merupakan sumber kalsium yang kurang baik.  
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Tabel 2.9.  Sumber kalsium 
 

No Sumber Kadar (%) 
1. Tepung tulang (feeding bone meal) 26 
2. Tepung tulang dikukus (bone meal steamed) 29 
3. Bone char 27 
4. Trikalsium fosfat 13 
5. Dikalsium 24 
6. Monokalsium  16 
7. Ground limestone 26 – 36 
8. Kalsium karbonat 40 
   

 

Gejala defisiensi kalsium adalah tetani, gangguan otot dan syaraf.  Gejala-

gejala ini terjadi paling sering akibat defisiensi vitamin D, hipoparatiroidisme, 

atau insufisiensi ginjal, tetapi kekurangan kalsium juga sebagai salah satu 

penyebabnya.  Gejala yang lain adalah osteoporosis dan riketsia.  Pada ayam 

petelur gejala yang nampak adalah kulit telur tipis dan mudah pecah. 

b.  Fosfor 

 Fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang, persenyawaan organik, 

metabolisme energi, karbohidrat, asam amino dan lemak, transportasi asam lemak 

dan bagian koenzim.  Sehingga fosfor sebagai fosfat memainkan peranan penting 

dalam struktur dan fungsi semua sel hidup.  Karena itu, kekurangan fosfor akibat 

defisiensi makanan biasa tidak terjadi.  Fosfat terdapat dalam sel-sel sebagai ion 

bebas pada konsentrasi beberapa miliekuivalen per liter dan juga merupakan 

bagian penting asam-asam nukleat, nukleotida dan beberapa protein.  Dalam 

ruang ekstraseluler, fosfat bersirkulasi sebagai ion bebas dan terdapat sebagai 

hidroksiapatit, komponen utama dari tulang.  Semua sel mempunyai enzim-enzim 

yang dapat mengikatkan fosfat dalam ikatan ester atau anhidrida asam ke 

molekul-molekul lain.  Enzim-enzim juga terdapat di dalam dan di luar sel untuk 

melepaskan fosfat dari molekul-molekul yang mengandung fosfat.  Yang 

termasuk kelompok terakhir enzim-enzim ini adalah beberapa fosfatase yang 

mempunyai peranan penting dalam pencernaan bahan-bahan makanan dalam usus.    

Sumber fosfor terutama berasal dari hewan dan sumber sintetis.  Beberapa sumber 

fosfor terdapat dalam Tabel 2.10. 
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Tabel 2.10.  Sumber fosfor 
 

No Sumber Kadar (%) 
1. Tepung tulang (bone meal) 14 
2. Fosfat batu (rock phosphat) 14 
3. Fosfat batu (difluprinated rock phosphat) 18 
   

 

Sumber fosfor lainnya adalah susu yang merupakan sumber penting 

dengan kandungan 93 mg persen.  Beras giling mengandung fosfor sebanyak 140 

mg persen.  Daging dan ikan mengandung fosfor sebanyak 100 - 200 mg persen. 

Defisiensi fosfat terjadi akibat penurunan absorpsi dari usus dan 

pembuangan berlebihan dari ginjal.   Penyebab utama hipofosfatemia adalah 

ketidaknormalan fungsi tubuli ginjal yang mengakibatkan penurunan reabsorpsi 

fosfat.  Defisiensi fosfat berakibat riketsia, dan pertumbuhan terhambat, selain itu 

juga terdapat kelainan pada eritrosit, leukosit dan trombosit pada hati.  Keracunan 

fosfat jarang sekali terjadi kecuali bila kegagalan ginjal akut atau kronis 

menghambat ekskresi fosfat.   

c.  Natrium 

 Natrium adalah kation Na+ utama cairan ekstrasel dan sebagian besar 

berhubungan dengan klorida dan bikarbonat dalam pengaturan keseimbangan 

asam basa.  Ion natrium juga penting dalam mempertahankan tekanan osmotik 

cairan tubuh dan dengan demikian melindungi tubuh terhadap kehilangan cairan 

yang berlebihan.  Pada bagian empedu, ion natrium dan kalium berfungsi untuk 

mengemulsi lemak.  Walaupun ion natrium banyak ditemukan dalam bahan 

makanan, sumber utama dalam makanan adalah garam dapur (NaCl).    

 Pengaturan konsentrasi natrium dan/atau kadar natrium dalam tubuh 

melibatkan dua proses utama, yaitu kontrol terhadap pengeluaran natrium oleh 

tubuh dan kontrol terhadap masukan natrium.  Konsentrasi natrium di dalam 

cairan ekstraseluler diusahakan agar relatif konstan dengan suatu mekanisme 

rumit yang melibatkan kecepatan penyaringan glomerulus ginjal, sel-sel peralatan 

jukstaglomerulus ginjal, sistem renin-angiotensin-aldosteron, sistem syaraf 
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simpatis, konsentrasi katekolamin, natrium dan kalium di dalam peredaran darah 

dan tekanan darah.   

 Pengangkutan natrium melalui dinding epitel usus nampaknya bergantung 

pada suatu sistem "pompa" dan "rembesan" pasif yang terdapat pada membran 

pembatas dari sel-sel tersebut.  Pada duodenum dan jejunum, NaCl berpindah dari 

darah ke usus bila cairan hipotonik memasuki darah.  Pada ileum, absorpsi NaCl 

terjadi dari larutan hipotonik.  Glukosa di dalam cairan luminal meningkatkan 

absorpsi natrium di dalam jejunum.    

Kebutuhan natrium harus selalu mengikuti keseimbangan dengan khlorida.  

Keseimbangan yang dianjurkan adalah 1 : 1.  Kebutuhan minimum natrium untuk 

menghasilkan pertambahan bobot badan dan efisiensi penggunaan pakan adalah 

0,13% selama masa starter dan 0,07% setelah berumur 6 minggu.  Pada ayam 

petelur standar minimum dianjurkan kebutuhan natrium sebesar 0,15% untuk 

starter dan 0,1% untuk layer. 

d.  Kalium 

 Kalium adalah unsur teringan yang mengandung isotop radioaktif alami.  

Secara umum fungsi kalium adalah metabolisme normal, memelihara volume 

cairan tubuh,  konsentrasi pH, hubungan tekanan osmotik, mengaktifkan enzim 

intraseluler dan pada empedu, bekerja sama dengan natrium berfungsi untuk 

mengemulsikan lemak.  Kalium adalah kation (K+) utama cairan intrasel.  Dengan 

demikian, sumber utama kalium adalah materi seluler dari bahan pakan.  Kalium 

mudah terserap di usus halus, sebanding dengan jumlah yang dimakan dan 

beredar dalam plasma.  Kalium dalam cairan ekstrasel memasuki semua jaringan 

dalam tubuh dan dapat mempunyai efek yang sangat besar pada fungsi organ, 

terutama depolarisasi dan kontraksi jantung. 

 Defisiensi kalium secara umum menyebabkan kelemahan seluruh otot, 

jantung lemah dan pelemahan otot pernafasan.  Pada kegagalan ginjal, kehilangan 

K+ obligatorik mungkin lebih jauh dari normal.  Keracunan K+ (hiperkalemia) 

sering terjadi pada payah ginjal karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan 

K+.   Efek listrik hiperkalemia dapat dilawan oleh peningkatan konsentrasi kalium 

serum.  Pompa kalium-natrium dalam membran sensitif  terhadap penghambatan 
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oleh preparat digitalis yaitu ouabain.  Pada hipokalemia, jantung menjadi sensitif 

terhadap ouabain dan dapat terjadi keracunan ouabain.  Toksisitas ouabain dapat 

dinetralisasikan oleh penambahan konsentrasi kalium serum.  

e.  Magnesium 

 Ion magnesium terdapat pada semua sel.  Magnesium berperan sangat 

penting sebagai ion esensial di dalam berbagai reaksi enzimatis dasar pada 

metabolisme senyawa antara.  Semua reaksi di mana ATP merupakan substrat, 

substrat sebenarnya adalah Mg2+-ATP.  Hal yang sama, Mg2+ dikhelasi di antara 

fosfat beta dan gama dan mengurangi sifat kepadatan anionik ATP, sehingga 

Mg2+ dapat mencapai dan mengikat secara reversibel tempat protein spesifik.  

Sehingga semua sintesis protein, asam nukleat, nukleotida, lipid dan karbohidrat 

dan pengaktifan kontraksi otot memerlukan magnesium. 

Defisiensi magnesium sering terjadi.  Defisiensi magnesium pada unggas 

menyebabkan pertumbuhan lambat, mortalitas meningkat, penurunan produksi 

telur dan ukuran telur mengecil.  Kadar kalsium, protein, dan fosfat yang tinggi 

dalam makanan akan mengurangi absorpsi Mg2+ dari usus.  Malabsorpsi pada 

diare kronis, malnutrisi pada protein kalori dan kelaparan dapat menyebabkan 

defisiensi magnesium.  Keracunan magnesium jarang terjadi pada fungsi ginjal 

normal.  Efek depresan magnesium pada sistem syaraf biasanya mendominasi 

gejala toksisitas hipermagnesemia.  Hipermagnesemia pada unggas menyebabkan 

tebal kerabang telur berkurang dan kotoran basah.   

 

2.7.2.  Mineral Esensial Mikro 

 Mineral esensial mikro terdiri atas seng, besi, mangan, tembaga, 

molibdenum, dan selenium.  Mineral mikro tersebut esensial bagi ternak 

walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit.   

a.  Seng 

 Seng telah dikenal sebagai unsur esensial sejak lebih dari seratus tahun 

yang lalu.  Seng hampir sama melimpahnya dalam tubuh hewan seperti besi.  

Terdapat sekitar dua puluh empat metaloenzim yang dikenal, termasuk karbonat 

anhidrase, laktat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, alkali fosfatase, dan 
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timidin kinase.  Penelitian akhir-akhir ini memperkirakan bahwa seng mempunyai 

peranan dalam metabolisme prostaglandin atau proses-proses yang diperantarai 

oleh prostaglandin.   

Tembaga dapat mempengaruhi absorpsi seng dengan mengadakan 

kompetisi pada tempat pengikatan molekul albumin dalam ruang intravaskuler.  

Fosfat dan kalsium kadar tinggi memperberat defisiensi seng.  Seng disekresi 

dalam getah pankreas dan dalam jumlah sedikit dalam empedu, jadi feses 

merupakan jalan utama ekskresi seng.  Seng dapat diikat oleh metalotionin hati 

bila intake seng bertambah.   

Pada unggas, seng dibutuhkan untuk pembentukan tulang normal, 

pertumbuhan bulu, dan mencegah pembesaran tulang siku.  Defisiensi dapat 

terjadi sebagai kelainan primer absorpsi seng pada akrodermatitis enterohepatika, 

suatu penyakit automal resesif yang jarang ditemukan, disertai dengan hambatan 

pertumbuhan dan hipogonadisme.  Defisiensi seng sekunder dapat terjadi akibat 

malabsorpsi apapun penyebabnya atau peningkatan ekskresi dalam urin.  

Defisiensi seng juga menyebabkan aktivitas ribonuklease serum nampak 

meninggi, sedangkan aktivitas karbonik anhidrase eritrosit merendah.  Pada 

unggas defisiensi seng menyebabkan hambatan pertumbuhan tulang dan tulang 

kaki memendek dan menebal.  

b.  Besi 

 Besi adalah salah satu dari unsur yang paling banyak pada kerak bumi.  

Besi juga merupakan mineral esensial mikro yang paling melimpah.  Kurang lebih 

2/3 dari besi beredar sebagai hemoglobin, 1/10 sebagai mioglobin dan kurang dari 

1% terdapat pada transferin dari semua enzim besi dan protein redoks.  Sisanya 

terdiri atas simpanan besi feritin dan hemosiderin yang terdapat terutama pada 

hati, limpa dan sumsum tulang.   Fungsi utama besi adalah untuk transport 

oksigen oleh hemoglobin.  Besi ferro (Fe2+) dan besi ferri (Fe3+) bersifat sangat 

sukar larut pada pH netral, dan diperlukan sistem khusus untuk transport besi dan 

memasukkan ion-ion ini ke dalam tempat-tempat fungsional mereka.   

 Sumber besi utama adalah daging, tumbuhan polong, tetes tebu, dan 

kerang-kerangan.  Sumber sintetis terdiri atas ferrik oksida dengan kandungan 
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besi 35% dan ferrous sulfat dengan kandungan besi sebesar 20%.  Besi dalam 

bahan pakan terutama terdapat dalam bentuk ferri, terikat kuat pada molekul 

organik.  Dalam lambung, di mana pH kurang dari 4, ion ferri dapat berdisosiasi 

dan bereaksi dengan senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti 

fruktosa, asam askorbat, asam sitrat, dan asam-asam amino untuk membentuk 

kompleks yang dapat memungkinkan ion ferri tetap larut dalam pH netral cairan 

usus.  Di lambung, besi tidak terlepas dari heme tetapi diangkut ke usus dalam 

bentuk aslinya (semula). 

Defisiensi besi terjadi apabila kapasitas besi intraseluler bertambah, dan 

lebih banyak besi akan diabsorpsi bila tersedia dalam makanan.  Defisiensi besi 

menyebabkan kejadian anemia, penurunan volume sel-sel darah merah dan 

depigmentasi.  Pada kelebihan besi (iron  overload) kapasitas dan kejenuhan 

karier besi intraseluler berkurang.   

c.  Mangan   

Sifat-sifat dasar mangan pertama kali dilaporkan dari hasil penelitian 

hewan percobaan pada tahun 1931.  Konsentrasi mangan dalam jaringan-jaringan 

hewan relatif konstan terhadap umur.  Mangan banyak terdapat pada kacang-

kacangan, biji-bijian utuh, dan sayuran tetapi sedikit terdapat pada daging, ikan 

dan produk susu.   

Mangan terdapat dalam konsentrasi tinggi dalam mitokondria dan 

berfungsi sebagai faktor penting untuk pengaktifan glikosiltransferase yang 

berperan sebagai sintesis oligosakarida, glikoprotein, dan proteoglikan.  Mangan 

diperlukan untuk aktivitas superoksida dismutase.  Mangan diserap dengan baik 

melalui usus halus dengan mekanisme yang serupa dengan besi, termasuk transfer 

melalui sel mukosa ke dalam darah portal.  Pada kenyataannya absorpsi Mn2+ 

meningkat pada defisiensi besi dan dapat dihambat oleh besi.  Adanya etanol 

dalam usus jelas menambah absorpsi Mn2+.  Ion mangan dikirim ke hati melalui 

sirkulasi portal dan di sana segera mengadakan keseimbangan dengan Mn2+.    

Salah satu akibat defisiensi mangan adalah ketidaknormalan kerangka.  

Perosis atau penyakit urat yang terkilir dengan pembesaran dan kesalahan bentuk 

sendi tibial metatarsal banyak terjadi pada unggas yang sedang tumbuh.  
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Kondrodistrofi gizi terjadi pada embrio ayam yang mendapat susunan pakan 

defisien mangan. Pada ayam petelur periode layer, defisiensi mangan 

menyebabkan produksi telur menurun dan kerabang telur tipis.  Defisiensi mangan  

tampaknya juga sangat mengurangi sintesis oligosakarida, pembentukan  

glikoprotein dan proteoglikan.  Selain itu juga mengganggu beberapa 

metaloenzim Mn2+ seperti hidrolase, kinase, dekarboksilase dan transferase.  

Keracunan mangan sangat jarang terjadi. 

d.  Tembaga 

 Tembaga tersebar luas dalam pakan.  Tembaga merupakan elemen yang 

sangat dibutuhkan oleh hewan biarpun dalam komposisi yang relatif sedikit.  

Absorpsi tembaga dalam traktus gastrointestinal memerlukan mekanisme spesifik, 

karena sifat alamiah ion kupri (Cu2+) yang sangat tidak larut.  Dalam sel mukosa 

usus, tembaga mungkin berikatan dengan protein pengikat metal (banyak 

mengandung sulfur) dengan berat molekul rendah yaitu metalotionein pada bagian 

tionein.  Biosintesis metalotionein diinduksi dengan pemberian Zn, Cu, Cd dan 

Hg dan diblokir oleh inhibitor-inhibitor sintesis protein.  Meskipun tembaga akan 

merangsang produksi protein hati yang berikatan dengan tembaga, seng juga 

diperlukan untuk akumulasi Cu-tionein.  Seng akan menstabilkan Cu-tionein 

terhadap degradasi oksidatif.  Tembaga masuk dalam plasma, di mana tembaga 

terikat pada asam-asam amino, terutama histidin, dan pada albumin serum pada 

tempat pengikatan tunggal yang kuat.  Dalam kurang dari satu jam, tembaga yang 

baru diserap diambil dari sirkulasi oleh hati.  

 Gejala defisiensi tembaga meliputi anemia, neutropenia, osteoperosis dan 

depigmentasi serta gangguan syaraf.  Defisiensi tembaga mengganggu proses 

ikatan silang jaringan ikat protein, kolagen, dan elastin.  Gangguan ini dapat 

berupa kelainan tulang, kerusakan sistem kardiovaskuler atau kelainan struktur 

paru-paru.  Gejala defisiensi tembaga yang paling tragis adalah kematian 

mendadak akibat pecahnya pembuluh darah utama atau jantungnya.  Defisiensi 

tembaga pada anak ayam menyebabkan aorta pecah.  Keracunan tembaga 

termasuk diare dengan feses biru-hijau, hemolisis akut dan kelainan fungsi ginjal. 
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e.  Selenium 

 Selenium diperkirakan mengganti belerang dalam asam amino protein.  

Selenium adalah unsur penting glutation peroksidase, suatu enzim yang 

peranannya sebagai antioksidan intraseluler yang sangat mirip dengan fungsi 

vitamin E atau α-tokoferol.   Sebagian besar selenium dalam makanan berbentuk 

asam amino selenometionin.  Suplemen selenium yang ditambahkan ke dalam 

makanan ternak berbentuk anorganik seperti natrium selenit.  Selenometionin dan 

natrium selenit mempunyai potensi yang sama untuk mencegah kondisi defisiensi 

selenium dan dapat meningkatkan aktivitas jaringan glutation peroksidase.    Akan 

tetapi, selenometionin dapat meningkatkan kadar selenium dalam darah dan 

jaringan lebih tinggi dibandingkan dengan natrium selenit.  Hal ini mungkin 

disebabkan oleh penggabungan selenometionin ke dalam struktur utama jaringan 

protein di tempat metionin, sehingga selenium hanya tersedia bagi hewan setelah 

katabolisme asam amino selenium.  Selenium ini berfungsi sebagai simpanan 

yang tak teratur atau pool buffer yang menyediakan selenium dari dalam tubuh 

apabila penyediaan selenium dari pakan terhenti.   

Defisiensi selenium menyebabkan dilatasi jantung dan menyebabkan 

payah jantung kongestif.  Defisiensi pada ayam menyebabkan diatesis eksudatif.  

Vitamin E dapat mencegah kejadian tersebut, di samping faktor III yang 

mengandung selenium organis.  Selenium mempunyai pengaruh penting pada 

metabolisme merkuri.  Hewan yang defisien selenium lebih rentan terhadap 

keracunan metil merkuri dan merkuri anorganik.  Mekanisme keracunan selenium 

sampai saat ini belum diketahui.  Tanda dini keracunan selenium adalah nafas 

berbau bawang putih akibat pengeluaran dimetilselenida.   

f.  Yodium 

 Yodium merupakan mineral mikro yang terdapat luas di bumi.  Yodium 

kurang larut dalam air, tetapi apabila molekul yodium (I2) berkombinasi dengan 

yodida membentuk poliyodida akan menyebabkan yodium sangat mudah larut 

dalam air.    

 Defisiensi yodium menyebabkan gondok yang kurang dikenal dalam dunia 

unggas.  Awal defisensi yodium dicirikan oleh suatu peningkatan ekskresi hormon 
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tiroid simpanan yang bersifat kompensasi dan ekskresi normal yodida di dalam 

urin.  Sementara simpanan hormon tiroid terus-menerus habis, pembersihan 

yodida anorganik plasma di tiroid meningkat dengan suatu penurunan ekskresi 

yodida di dalam urin yang sebanding.  Setelah itu pengambilan yodida stabil oleh 

tiroid sama dengan jumlah yodida yang diekskresikan dalam bentuk hormon 

tiroid.  Konsentrasi yodida anorganik plasma menurun, sama seperti kandungan 

yodium tiroid.   

Pada saat ini, defisiensi yodium dapat diatasi, atau akan berkembang 

menjadi kronis.  Pada ayam, defisiensi yodium menyebabkan pengurangaan 

output dari stimulasi pituitari anterior pada kelenjar tiroid untuk memproduksi dan 

meningkatkan hormon TSH (thyroid stimulating hormone).   Pada ayam petelur, 

defisiensi yodium menyebabkan reduksi kandungan yodium pada telur, 

menurunkan daya tetas, memperpanjang waktu tetas dan memperlambat absorpsi 

kuning telur.  Defisiensi yodium juga menyebakan pembesaran  kelenjar tiroid 

embrio dan menunjukkan hipertropi pada epitelium folikuler.  Yodium dalam 

jumlah besar akan mengganggu semua fungsi tiroid mulai dari pengangkutan 

yodium dan berlanjut ke sintesis dan sekresi hormon tiroid.  Sintesis hormon 

tiroid pada semua langkah, mulai dari yodinasi residu tirosil sampai ke 

pembentukan T4 dan T3 semakin dihambat oleh konsumsi akut dan kronik 

sejumlah besar yodium. 

g.  Molibdenum 

 Molibdenum berfungsi sebagai metaloenzim xantin oksidase, aldehida 

oksidase, dan sulfit oksidase.  Sampai saat ini belum diketahui sistem 

metabolisme kecuali bentuk heksavalen yang larut dalam air diabsorpsi dengan 

baik melalui usus.  Urin adalah jalan utama ekskresi molibdenum.  Terdapat 

beberapa bukti bahwa molibdenum dapat mempengaruhi metabolisme tembaga 

dengan mengurangi efisiensi penggunaan tembaga dan bahkan mungkin 

mobilisasi tembaga dari jaringan.  Pemberian pakan dengan defisien molibdenum 

pada ayam menyebabkaan kelambatan pertumbuhan, khususnya ketika pakan 

mengandung level rendah natrium tungstat.   
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2.8.  Sumber pakan tambahan 

Peningkatan nilai manfaat penggunaan pakan dapat ditinjau dari pakannya 

sendiri dan ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut.  Kegunaan pakan dapat 

ditingkatkan nilai kegunaannya dengan beberapa cara antara lain merekayasa 

kebutuhan zat-zat makanan pakan.  Kebutuhan zat-zat makanan bagi unggas 

disusun dengan melihat tujuan produksinya.  Apabila untuk ayam pedaging 

umpamanya, maka sejak awal kebutuhan protein dan energi ditingkatkan.   Pada 

masa akhir pemeliharaan (finisher) kebutuhan protein dapat dikurangi tetapi 

kebutuhan energi tetap.  Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan laju 

pertumbuhan ayam broiler yang sangat pesat pada awal pemeliharaan sehingga 

harus diimbangi dengan protein yang tinggi dan kemudian laju pertumbuhannya 

agak menurun memasuki periode finisher sehingga kebutuhan protein dapat 

dikurangi.   Kebutuhan energi yang tinggi digunakan untuk mendukung aktivitas 

metabolisme dan pertumbuhan ayam pedaging pada periode awal dan kemudian 

pada masa akhir pemeliharaan digunakan juga untuk mendepositkan lemak 

sehingga bobot akhir akan bertambah.  Pada ayam petelur kebutuhan protein dan 

energi diusahakan hanya sekedar untuk dapat tumbuh tanpa harus 

mengoptimalkan pertumbuhan setinggi-tingginya.  Pada masa layer, kebutuhan 

energi dan protein diusahakan hanya untuk sekedar dapat memproduksi telur 

selain untuk hidup pokok.  Perekayasaan za-zat makanan dalam pakan dapat 

dilakukan dengan melihat tujuan produksi.  Contohnya adalah apabila ingin 

meningkatkan kualitas kuning telur maka salah satu cara adalah dengan 

meningkatkan pemberian jagung kuning yang banyak mengandung karoten.  

Masih banyak cara yang dapat dilakukan dengan mencoba untuk mengatur 

kebutuhan zat-zat makanan dengan komposisi yang berbeda-beda.  Suatu ketika 

vitamin dapat diberikan secara lebih, tetapi pada lain waktu, mineral mungkin 

harus dikurangi.  Keseimbangan asam amino dapat dimainkan untuk mencapai 

tujuan produksi tertentu.  Apabila menginginkan kecukupan sulfur dalam daging, 

maka dapat menambahkan asam amino metionin, sistin dan sistein yang banyak 

mengandung sulfur.  Apabila menginginkan daging yang agak awet setelah 

disembelih maka dapat dilakukan dengan memberikan pakan yang mengandung 
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vitamin E yang dapat menahan laju oksidasi.   Keseluruhan perekayasaan tersebut 

dapat dilakukan dengan mengatur komposisi zat-zat makanan dalam pakan. 

 Peningkatan nilai manfaat penggunaan pakan dapat diatur dengan  

mempertimbangkan konsumsi pakan.  Pada unggas, konsumsi pakan dipengaruhi 

oleh bentuk, warna, bau dan rasa.  Unggas lebih senang mengkonsumsi pakan 

dalam bentuk butiran.  Oleh sebab itu peningkatan konsumsi pakan dapat 

dilakukan dengan membentuk pakan menjadi pelet ataupun crumble (pecahan).   

Warna tertentu (misalnya merah) selalu lebih disenangi oleh unggas dibandingkan 

dengan warna lain, oleh sebab itu diusahakan memberi pakan pada unggas dengan 

warna tertentu pula.  Sementara ahli makanan berpendapat bahwa unggas tidak 

mempunyai indera pengecap.  Tetapi sebagian lainnya menganggap unggas dapat 

membedakan rasa tertentu walaupun terbatas.  Unggas dapat merasakan makanan 

yang getir atau tidak.  Rasa makanan yang getir akan ditolak oleh unggas, karena 

umumnya mengandung racun. 

Ternak dapat didayagunakan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai 

manfaat penggunaan pakan.  Peningkatan tersebut dengan mengoptimalkan daya 

cerna, absorpsi dan kesehatan ternak.  Pengoptimalan daya cerna dan absorpsi 

ternak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan memilih 

makanan yang mudah dicerna, banyak mengandung air, sedikit mengandung serat 

kasar dan lain-lain.   Apabila ternak sehat maka makanan yang masuk dalam 

tubuh akan digunakan untuk tujuan produksi, tetapi apabila ternak sakit yang 

terjadi adalah konsumsi pakan menurun yang menyebabkan tujuan produksi tidak 

optimal.  Oleh sebab itu menjaga kesehatan ternak merupakan salah satu cara 

meningkatkan nilai manfaat penggunaan pakan. 

Peningkatan nilai manfaat penggunaan dapat dilakukan dengan 

memberikan bahan makanan tambahan.  Bahan makanan tambahan tersebut dapat 

berupa zat gizi atau disebut dengan feed suplement dan zat non gizi atau feed 

additive.  Fungsi feed suplement adalah untuk memperbaiki pakan.  Beberapa 

contoh feed suplement adalah asam amino, suplemen mineral dan suplemen 

vitamin.   
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Fungsi feed additive adalah untuk memperbaiki pakan, meningkatkan 

efisiensi pakan dan perbaikan kualitas produksi ternak.   Penggunaan feed additive 

diawali dengan penggunaan antibiotika sebagai pengobatan yang diberikan dalam 

jumlah sedikit yang ternyata dapat memacu pertumbuhan ternak.  Tetapi 

penggunaan feed additive tersebut menimbulkan pro dan kontra di antara ahli 

makanan.  Para ahli makanan yang kontra menyatakan bahwa penggunaan feed 

additive akan menyebabkan kejadian residu pada animal product yang berakibat 

toksik dan alergi bagi konsumen.  Selain itu juga menyebabkan timbulnya 

organisme patogen akibat resisten terhadap penggunaan feed additive.   

Para ahli makanan yang pro penggunaan feed additive menyatakan bahwa 

feed additive dapat mengoptimalkan produksi ternak.  Sementara untuk 

menghindari efek sampingan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.  Salah 

satu cara yang umum dilakukan adalah dengan penerapan withdrawl time yaitu 

penghentian sementara waktu untuk pemberian feed additive.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pakan tambahan 

adalah spesifikasi pakan tambahan yang dibutuhkan ternak.  Tujuan produksi 

ternak adalah pertimbangan utama untuk memberikan feed additive.  Apabila 

tujuannya untuk penghasil daging, maka pakan tambahan yang dapat 

meningkatkan bobot badan dapat digunakan, apabila ingin memberikan warna 

yang menarik pada produk ternak, maka pemberian zat warna tertentu dapat 

dilakukan.  Demikian pula apabila ingin meningkatkan kualitas telur dengan 

menguatkan kerabang telur dapat dilakukan dengan memberikan pakan tambahan 

mineral. 

Perhatian yang lain adalah apakah pakan tambahan tersebut digunakan 

secara bersama-sama atau sendiri.  Ada beberapa pakan tambahan yang 

mempunyai sifat berlawanan satu dengan yang lainnya.  Salah satu contoh adalah 

antara pakan tambahan asam amino lisin dengan enzim pencernaan.  Lisin 

mempunyai gugus amino alfa yang membentuk ikatan peptida dengan gugus 

karboksil (-COO-) asam amino lain dan gugus amino epsilon yang berdiri bebas 

tidak membentuk ikatan.  Namun karena gugus epsilon ini bermuatan positif, 

maka mudah sekali membentuk ikatan dengan gugus lain bermuatan negatif.  
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Misalnya dengan gugus karboksil (-CO-).  Ikatan gugus amino epsilon dengan 

gugus karboksil terutama gugus karbonil aldehid dan keton karbohidrat tidak 

mudah diuraikan oleh enzim-enzim pencernaan.   

Bentuk yang digunakan dan diberikan pada ternak akan mempengaruhi 

keefektifan pakan tambahan tersebut.  Umumnya pakan tambahan diberikan 

dalam jumlah yang sedikit, oleh sebab itu bentuk yang umum adalah mash 

(halus), beberapa dalam bentuk padat berupa tablet atau kapsul dan sebagian 

lainnya berbentuk cair.  Cara pemberian pada ternak dilakukan dengan 

mencampur pada pakan, diberikan lewat air minum ataupun disuntikkan langsung 

dalam tubuh.   Pemberian pakan tambahan lewat suntikan dapat memberikan efek 

yang sangat cepat karena langsung menuju organ sasaran.  Kelemahan lewat cara 

suntikan ini adalah timbulnya residu pada tempat yang disuntik.  Beberapa puluh 

tahun lalu peternak di Hongkong menyuntikkan hormon pertumbuhan lewat 

kepala ayam.  Ternyata menimbulkan efek positif dengan semakin cepat 

meningkatkan bobot badan, tetapi efek negatifnya muncul setelah lama 

dikonsumsi manusia.  Konsumen yang menyukai kepala ayam menderita kanker 

akibat adanya residu hormon pertumbuhan.  Akhirnya pemberian pakan tambahan 

hormon pertumbuhan dengan cara demikian dilarang. 

Penggunaan pakan tambahan juga harus memperhitungkan waktu 

penghentian penggunaan.  Beberapa pakan tambahan yang berbahaya seperti 

antibiotika, hormon ataupun obat lainnya diusahakan untuk  dihentikan 

penggunaannya menjelang pemasaran.  Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi 

dampak pakan tambahan pada konsumen (manusia).  Selain mungkin berbahaya 

bagi kesehatan manusia, penampilan produk juga akan ikut terpengaruh.  

Misalnya, pemberian antibiotika secara terus-menerus akan menyebabkan bau 

antibiotika yang sulit dihilangkan.  Sementara pada pakan tambahan yang tidak 

berbahaya dapat digunakan sampai ternak tersebut dipanen dan dipasarkan.   

Biaya tambahan yang dikeluarkan merupakan pertimbangan ekonomis 

bagi peternak.  Apabila biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi untuk pakan 

tambahan sementara hasil yang diperoleh kurang menguntungkan, maka peternak 

akan memilih untuk tidak menggunakan pakan tambahan.  Biaya pakan tambahan 



 68

umumnya merupakan biaya tambahan yang dapat ditangguhkan pengeluarannya 

oleh peternak.  Sehingga penggunaan pakan tambahan seharusnya adalah dengan 

harga semurah mungkin dan pemberian sesedikit mungkin dengan hasil yang 

seoptimal mungkin.  Pakan tambahan dibagi menjadi dua macam, yaitu feed 

suplement dan feed additive 

2.8.1.  Feed suplement 

Feed suplement adalah tambahan pakan yang berasal dari zat gizi seperti 

dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, asam amino, enzim hormon 

dan lain-lain.  Pengelompokan feed suplement didasarkan atas aktivitas dan cara 

kerjanya sebagaimana diterangkan di bawah ini.   

a.  Feed suplement yang dapat membantu meningkatkan konsumsi pakan    

Peningkatan konsumsi dapat dilakukan dengan memperbaiki tekstur pakan 

(pellet binders atau perekat pellet).  Tekstur makanan untuk unggas yang paling 

baik adalah apabila berbentuk pellet.  Pellet dapat meminimalisir kekurangan 

bentuk pakan yang lain.  Bentuk amba (bulky) menyebabkan pakan sulit 

dikonsumsi dan cepat mengenyangkan.  Bentuk mash (halus) menyebabkan pakan 

sulit dikonsumsi dan berdebu.  Supaya penggunaan pakan tersebut dapat 

dimaksimalkan, tekstur makanan tersebut perlu dirubah menjadi tekstur yang 

lebih kasar guna menyesuaikan dengan bentuk paruh unggas, salah satunya dalam 

bentuk pellet.  Supaya pakan dapat berbentuk pellet, maka pakan yang masih 

berbentuk mash tersebut harus ditambahkan bahan perekat supaya menyatu.  

Contoh bahan-bahan perekat adalah karagenan, guarmical, pati jagung, dan ester 

sellulosa.   

Peningkatan konsumsi dapat dilakukan juga dengan pemberian agen 

penambah rasa.  Tujuan pemberian agen penambah rasa adalah untuk menambah 

rasa, aroma, dan warna.  Ternak akan lebih menyukai rasa yang manis 

dibandingkan dengan rasa pahit.  Ternak juga menyukai warna tertentu dibanding 

warna yang lain.  Contoh agen penambahn rasa adalah larutan sukrosa, dan 

sakarida.   
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b.   Feed suplement yang membantu pencernaan 

Pencernaan dapat dioptimalkan dengan cara memberikan enzim.  

Pemberian enzim protease umpamanya akan meningkatkan kecernaan protein.  

Pemberian enzim lipase akan meningkatkan kecernaan lemak dan pemberian 

enzim karbohidrase akan meningkatkan kecernaan karbohidrat.   

Pemberian antibiotika juga dapat membantu pencernaan.  Daya kerja  

antibiotika adalah membantu mengefektifkan penggunaan makanan, mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme, memperbaiki ketersediaan atau absorpsi zat-zat 

makanan tertentu, memperbaiki konsumsi pakan dan air dan mencegah serta 

mengobati penyakit patologis.  Antibiotika membantu sistem pencernaan dengan 

cara membunuh mikroorganisme patogen dalam saluran pencernaan ataupun di 

tempat sel mukosa usus.  Akibatnya mikroorganisme tersebut mati dan luruh dari 

sel mukosa usus.  Tempat sel mukosa usus menjadi semakin terbuka dan 

penyerapan zat-zat makanan menjadi semakin efektif.    Contoh antibiotika adalah 

Zn bacitracin. 

Enzim juga berperan dalam membantu proses pencernaan dan absorpsi zat 

makanan dengan cara mempercepat proses pencernaan zat makanan dalam saluran 

pencernaan.  Contoh enzim adalah protease, lipase, selulase dan lain-lain.   

Tubuh hewan merupakan suatu laboratorium kimiawi yang bekerja pada 

suhu rendah.  Zat-zat enzim mencerna bahan pakan, kemungkinan otot 

berkontraksi dan membantu sel-sel tubuh dalam melakukan proses yang beraneka 

ragam dan kompleks.  Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh 

senyawa makro molekul yang spesifik disebut enzim. 

Enzim adalah biokatalisator protein untuk mengkatalisis reaksi-rekasi 

kimia pada sistem biologis.  Enzim adalah katalisator yang bereaksi secara 

spesifik karena semua reaksi biokimia perlu dikatalisis oleh enzim sehingga 

diperlukan banyak enzim.  Sebagian besar reaksi sel-sel hidup berlangsung sangat 

lamban bila reaksi tersebut tidak dikatalis oleh enzim.  Enzim adalah protein yang 

khusus disintesis oleh sel hidup untuk mengkatalisa reaksi yang berlangsung di 

dalamnya.  Enzim dapat ditambahkan dalam ransum untuk mempercepat 

pencernaan ransum dan untuk mempertinggi penggunaannya. 
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Koksidiostat dan obat cacing juga dapat membantu pencernaan dengan 

cara memberantas penyakit koksidiosis dan parasit cacing dari saluran 

pencernaan.  Salah satu contoh adalah sulfaquinoxalin yang dapat dicampurkan 

dalam air minum.  Demikian juga dengan antioksidan yang dapat mencegah 

ketengikan akibat oksidasi.  Antioksidan yang umum digunakan adalah vitamin E. 

c.  Feed suplement untuk meningkatkan sisi komersial produk ternak.   

Salah satu contoh yang populer adalah penggunaan karotenoid. Karetenoid 

adalah pigmen berwarna kuning.  Karotenoid dapat digunakan untuk pigmentasi 

ayam broiler dan kualitas kuning telur.  Konsumen umumnya menyukai ayam 

broiler yang kulitnya berwarna kuning sehingga terlihat segar dan menarik 

perhatian.  Beberapa contoh produk karotenoid adalah karotenoid sintesis, 

carophy yellow dan jagung kuning.   

d.  Feed suplement untuk meningkatkan metabolisme 

Salah satu feed supelement yang umum digunakan untuk meningkatkan 

metabolisme adalah estrogen.  Estrogen menyebakan penimbunan lemak lebih 

banyak dan karkas yang diperoleh lebih empuk.  Feed suplement lainnya adalah 

kasein dan yodium yang dapat mempercepat pertumbuhan bulu dan menurunkan 

kadar lemak.  Hormon dapat mengatur siklus bertelur dan molting.  Senyawa 

arsen dapat menstimulasi pertumbuhan. 

Peningkatan metabolisme dapat juga dilakukan dengan memberi feed 

suplement pencegah jamur.  Jamur dapat menyebar dengan cara menginfeksi 

bahan makanan sebelum dipanen, menginfeksi pakan di tempat penyimpanan, 

menginfeksi pakan dalam bak makanan dan menginfensi saluran pencernaan atau 

saluran pernafasan.  Penyebaran jamur tersebut dapat merugikan peternak karena 

menimbulkan produksi metabolit yang beracun, perubahan komposisi zat 

makanan, perubahan penggunaan zat makanan dan mikosis (penyakit akibat 

jamur).    Penyebaran tersebut dapat dikurangi dengan cara menurunkan keasaman 

dan/atau pemberian feed suplement antara lain asam propionat, Na-propionat dan 

lain-lain 
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2.8.2.  Feed additive 

Feed additive adalah pakan tambahan yang berasal dari zat non gizi.  

Umumnya feed additive lebih berbahaya bagi ternak unggas.  Apabila feed 

suplement merupakan zat gizi yang umum dibutuhkan oleh unggas, maka feed 

additive merupakan benda asing yang cenderung ditolak oleh tubuh unggas.  

Apabila tertimbun dalam jumlah besar akan menyebabkan kejadian residu pada 

organ tubuh tertentu.  Residu tersebut dapat membahayakan konsumen yang 

mengkonsumsinya.  Pengelompokan feed additive dapat diterangkan di bawah ini. 

a.  Feed additive yang dapat meningkatkan seleksi dan konsumsi ternak 

Perekat pellet (pellet binders) merupakan salah satu cara yang umum 

dilakukan oleh industri peternakan dan peternak untuk meningkatkan seleksi dan 

konsumsi ternak.  Beberapa contoh feed additive tersebut adalah lignin sulfonat, 

natrium benzonate dan kondensasi urea formaldehida.  Penggunaan feed additive 

ini maksimal 0,25% dari pakan.  Agen penambah rasa digunakan untuk 

memperbaiki rasa, aroma dan warna sehingga palatabilitas meningkat.  Contoh 

agen penambah rasa adalah zat pewarna, zat pemanis dan garam. 

b.  Feed additive untuk membantu proses pencernaan dan absorpsi zat 
makanan 

Salah satu feed additive yang paling dikenal untuk membantu proses 

pencernaan dan absorpsi zat makanan adalah antibiotika.  Contoh antibiotika 

adalah penisilin, auromicin, teramicin dan bacitracin.  Mekanisme kerja 

antibiotika ada beberapa macam antara lain adalah antibiotika membantu 

pertumbuhan mikroorganisme yang mensintesis zat-zat makanan dan menghalangi 

pertumbuhan mikroorganisme patogen.  Antibiotika dapat menghalangi 

pertumbuhan mikro organisme yang memproduksi amonia dalam jumlah besar 

dalam saluran pencernaan.  Antibiotika dapat membunuh mikro organisme yang 

berbahaya dalam saluran pencernaan sehingga meruntuhkan mikro organisme dan 

keraknya yang menempel di dinding usus sehingga dinding usus menjadi lebih 

tipis, dan penyerapan zat-zat makanan meningkat. 

 Senyawa arsen juga dapat menghambat pertumbuhan mikro flora 

intestinal yang menghambat proses pencernaan zat-zat makanan.  Contoh senyawa 

arsen adalah asam arsenik, 3 nitro 4 hidroksi asam fenil arsenik. 
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c.  Feed additive untuk membantu proses metabolisme 

Salah satu feed additive untuk membantu proses metabolisme adalah zat 

penenang.  Cara kerjanya adalah dengan menekan syaraf pusat sehingga ternak 

menjadi tenang dan lebih banyak istirahat.  Contoh feed additive ini adalah 

aspirin, reserpin dan hidroksinin. 

d.  Feed additive untuk pencegahan penyakit dan kesehatan ternak 

Bahan pengawet merupakan salah satu feed additive untuk kesehatan 

unggas.  Salah satu contoh adalah natrium benzoat.   Fungsi bahan pengawet 

adalah meningkatkan daya simpan pakan, memperbaiki daya cerna pakan, 

menghambat aktivitas mikro organisme yang dapat merusak pakan dan 

meningkatkan konversi pakan. 

Anti oksidan juga berperan sebagai feed additive untuk pencegahan 

penyakit dan kesehatan.   Tujuan utamanya adalah untuk menghindari oksidasi.  

Contoh anti oksidan butylated hidroksi toluena (BHT), butylated hidroksi anisol 

(BHA) dan (Non dihidro gualaretic). 

e.  Feed additive untuk memperbaiki kualitas produksi 

Salah satu feed additive yang dapat memperbaiki kualitas produksi adalah 

premiks.  Premiks berguna bagi ungas karena mengandung beberapa campuran 

feed additive antara lain mineral, vitamin dan asam amino 

Peningkatan nilai manfaat penggunaan dapat dilakukan dengan 

memberikan bahan makanan tambahan.  Bahan makanan tambahan tersebut dapat 

berupa zat gizi atau disebut dengan feed suplement dan zat non gizi atau feed 

additive.  Fungsi feed suplement adalah untuk memperbaiki pakan.  Beberapa 

contoh feed suplement adalah asam amino, suplemen mineral dan suplemen 

vitamin.   

Fungsi feed additive adalah untuk memperbaiki pakan, meningkatkan 

efisiensi pakan dan perbaikan kualitas produksi ternak.   Penggunaan feed additive 

diawali dengan penggunaan antibiotika sebagai pengobatan yang diberikan dalam 

jumlah sedikit yang ternyata dapat memacu pertumbuhan ternak. 
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Tujuan Instruksional Umum 
 
Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk secara umum 

dapat menerangkan tentang bahan pakan unggas non konvensional 

 

Tujuan Instruksional Khusus 
 
a. Menjelaskan tentang definisi bahan pakan non konvensional  

b. Menjelaskan tentang penggolongan bahan pakan non konvensional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
BAHAN PAKAN NON 
KONVENSIONAL  
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BAB 3 
BAHAN PAKAN NON KONVENSIONAL 

 
3.1.  Definisi Bahan Pakan Non Konvensional 

Bahan pakan unggas non konvensional adalah bahan pakan yang 

berpotensi digunakan sebagai campuran pakan unggas karena tingkat ketersediaan 

yang tinggi di berbagai daerah lokal (dalam hal ini di Indonesia), mengandung 

zat-zat makanan yang diperlukan oleh unggas dan kurang bersaing dalam 

penggunaan dengan manusia, tetapi belum banyak dimanfaatkan karena tidak 

tersebar secara merata pada semua daerah atau hanya daerah-daerah tertentu yang 

memilikinya, kandungan anti nutrisi yang umum dimiliki dan harus diolah 

terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai bahan pakan unggas.  

Definisi ketersediaan bahan pakan mencakup arti yang sangat luas.  Mulai 

dari bahan pakan tersebut betul-betul tersedia di suatu lokasi atau daerah karena 

hasil dari potensi daerah itu sendiri, tersedia karena limpahan dari daerah lain 

karena dipasarkan, atau menjadi jalur transportasi ataupun tersedia karena secara 

reguler mendapatkan pasokan dari daerah lain atau import.  Ketersedian yang 

dapat diterima dalam definisi ini adalah ketersediaan bahan pakan yang sejati ada 

pada suatu daerah atau lokasi tertentu karena potensi daerah itu sendiri. 

Tingkat ketersediaan yang tinggi dimungkinkan karena sumber daya bahan 

pakan tersebut tersedia dalam jumlah banyak di suatu lokasi tertentu.  Sebagai 

contoh bungkil biji karet banyak terdapat di daerah Jawa dan Sumatra karena di 

daerah tersebut banyak terdapat perkebunan karet.  Di daerah Sumatra dan 

Kalimantan terdapat perkebunan kelapa sawit yang salah satu limbhnya adalah 

bungkil inti sawit. 

Ketersediaan bahan pakan tersebut dapat juga menjadi ciri khas suatu 

daerah tertentu.  Daerah Jawa Timur bagian Utara merupakan penghasil sorghum 

yang melimpah, tetapi kurang atau tidak didapatkan di daerah lain di Indonesia.  

Hal tersebut juga terdapat di daerah Sulawesi Selatan yang banyak menghasilkan 

limbah mete dari perkebunan jambu mete.  

 Sebetulnya Indonesia berpeluang besar mengembangkan bahan baku 

pakan ternak tanpa harus mengimpor dalam jumlah besar seperti sekarang. Potensi 
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bahan baku pakan ternak tersebut antara lain berupa limbah perkebunan seperti 

biji karet, pucuk tebu, bungkil kelapa sawit, dan limbah coklat.   Ada juga limbah 

tanaman pangan seperti jerami padi, jerami kedelai, dan jerami jagung. Kemudian 

limbah industri seperti molases, ampas tebu, dedak padi, ampas tahu, bungkil 

kedelai, bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa, dan ampas kopi.  

Bahkan di negara maju bahan baku pakan ternak juga bisa diproses dari 

limbah industri pemotongan ayam dan ruminansia. Sisa bulu dan tulang diolah 

menjadi meat bone meal dan feather meal yang cukup disukai oleh ternak.   

Potensi-potensi tersebut seharusnya digali dan dikembangkan. Bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri saja bila memungkinkan juga untuk komoditi 

ekspor.   Hanya saja berbagai macam limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu 

sebelum menjadi pakan ternak.  

 

3.2.  Penggolongan Bahan Pakan Non Konvensional 

Penggolongan bahan pakan non konvensional dapat dilakukan dengan 

berbagai pertimbangan.  Beberapa diantaranya adalah dengan melihat asal bahan 

pakan tersebut ataupun dengan melihat sumber zat makanan untuk unggas dari 

bahan pakan tersebut.  Penggolongan dengan melihat asal bahan makanan dapat 

dilakukan dengan membagi bahan pakan tersebut menajdi dua golongan besar 

yaitu dari sumber bahan pakan hewani atau nabati, atau dapat pula dibagi yang 

berasal dari limbah dan non limbah.  Kedua kriteria diatas tersebut dapat 

digabungkan menjadi satu dengan melihat asal bahan makanan dari limbah 

hewani ataupun limbah nabati dengan non limbah hewani dan nabati. 

Pengertian limbah adalah sisa atau buangan dari produk utama yang 

diinginkan.  Limbah tersebut dapat berasal dari limbah pertanian secara luas 

ataupun non pertanian.  Limbah pertanian dapat berupa limbah pertanian, 

perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.  Limbah non pertanian 

termasuk didalamnya adalah limbah industri dan limbah rumah tangga. 

Limbah pertanian dikelompokkan menjadi limbah yang berserat kasar 

tinggi, limbah berprotein rendah, dan limbah mengandung zat anti nutrisi. Untuk 

itu diperlukan teknologi spesifik mengatasi masalah limbah pertanian tersebut.  
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Limbah pertanian umumnya diperoleh dari sisa hasil panen ataupun penanganan 

pasca panen.  Apabila yang dipanen bijinya, maka selain biji dapat dianggap 

sebagai limbah apabila tanaman tersebut merupakan tanaman sekali panen seperti 

tanaman padi dan bukan merupakan tanaman tahunan.  Limbah tersebut dapat 

berupa daun, batang dan akar.   Problem limbah pertanian sebagai bahan pakan 

unggas meliputi kandungan serat kasar yang tinggi, kandungan protein dan energi 

yang rendah, adanya anti nutrisi dan harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat 

diberikan pada unggas.  Sebagai contoh adalah limbah pertanian dari tanaman 

padi.  Limbah padi terdiri dari limbah hasil panen yaitu jerami dan limbah hasil 

pasca panen yang meliputi sekam dan bekatul.  Jerami mengandung serat kasar 

yang tinggi dan kandungan protein dan energi yang rendah.  Hal tersebut juga 

terdapat pada sekam dan bekatul.  Jerami perlu diolah terlebih dahulu supaya 

dapat digunakan sebagai bahan pakan unggas.  Pengolahan dilakukan untuk 

mengurangi kadar serat kasar yang tinggi dan memperbanyak ketersediaan zat-zat 

makanan yang lain.   

Salah satu limbah pertanian yang umum digunakan sebagai campuran 

pakan unggas adalah bekatul.  Bekatul sebenarnya bukan merupakan sumber 

protein maupun energi.  Bekatul digunakan dengan alasan tingkat ketersediaan 

yang tinggi, tidak perlu pengolahan untuk dapat digunakan sebagai bahan pakan 

ternak dan berfungsi sebagai penyeimbang bahan pakan lain yang mempunyai 

kandungan zat-zat makanan yang berlainan.  Sebagai contoh apabila terdapat 

bahan pakan yang mempunyai protein tinggi dapat diimbangi dengan keberadaan 

bekatul sehingga tingkat protein pakan menjadi optimal. 

Limbah perkebunan merupakan limbah yang umumnya diproduksi oleh 

tanaman tahunan.  Limbah perkebunan diperoleh umumnya dari hasil pasca panen 

produk perkebunan walaupun sebagian diperoleh dari hasil perkebunan yang tidak 

digunakan.  Beberapa contoh adalah limbah biji karet, kopi, kelapa sawit, coklat, 

jambu mete dan lain-lain.  Limbah biji karet diperoleh setelah biji karet diekstrak 

untuk mendapatkan minyak karet.   Limbah tersebut dinamakan dengan bungkil 

biji karet.  Limbah kelapa sawit diperoleh setelah kelapa sawit diperas untuk 
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mendapatkan minyak kelapa sawit.  Limbah tersebut dinamakan sebagai bungkil 

inti sawit. 

Keuntungan limbah perkebunan ini adalah sebagian besar langsung dapat 

digunakan sebagai campuran bahan pakan ternak tanpa perlu diolah kembali.  Hal 

tersebut terjadi karena limbah yang dihasilkan merupakan bagian dari proses 

penghancuran dan penghalusan dari produk utama yang dapat berupa bungkil-

bungkilan ataupun bentuk limbah lainnya.  Disamping itu limbah perkebunan 

umumnya mengandung salah satu zat makanan yang relatif tinggi.  Sebagai 

contoh bungkil biji karet dan bungkil inti sawit merupakan sumber protein.  

Kelemahan yang umum adalah adanya anti nutrisi, meskipun sudah banyak 

berkurang karena proses pengolahan.  Sebagai contoh, bungkil biji karet 

mengandung asam sianida.  Kulit biji kopi masih mengandung cafein.  Limbah 

daun teh banyak mengandung tannin. 

Limbah kehutanan jarang digunakan sebagai bahan pakan unggas.  

Limbah hasil hutan menghadapi problem transportasi dan pengolahan.  Hasil 

hutan berupa kayu menghasilkan limbah daun dan serbuk gergaji.  Limbah daun 

tidak efektif diangkut ke sentra peternakan unggas sebagai bahan pakan unggas.  

Limbah gergaji mempunyai kandungan lignin yang sangat tinggi sehingga hampir 

tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan pakan unggas. 

Limbah perikanan merupakan limbah hasil dari tangkapan ikan dan hewan 

laut lainnya di laut, tambak ataupun perikanan darat.  Limbah tersebut dapat 

berupa sisa pengolahan ikan yang dapat berupa kepala, isi perut, sirip, kulit, ekor 

dan tulang.  Limbah perikanan dapat pula berupa ikan atau hewan laut yang tidak 

dimanfaatkan untuk konsumsi manusia karena ukuran yang kecil, rasanya tidak 

enak ataupun mengandung racun bagi manusia. 

Limbah perikanan ini umum digunakan sebagai bahan pakan unggas 

sumber protein dan mineral.  Kepala, isi perut, sirip, kulit dan ekor ikan 

merupakan sumber protein.  Bagian tersebut dikeringkan dan kemudian 

dihaluskan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pakan unggas dalam bentuk 

tepung ikan ataupun tepung limbah ikan.  Kulit dan kepala udang merupakan 

sumber protein lainnya.  Tulang ikan besar seperti paus, cucut, hiu ataupun lumba-
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lumba merupakan salah satu sumber mineral yang dapat digunakan sebagai 

campuran bahan pakan unggas. 

Limbah peternakan merupakan sisa hasil peternakan dan hasil pasca panen 

peternakan.  Beberapa contoh sisa hasil peternakan adalah litter dan kotoran 

ternak. Litter adalah penutup lantai pada peternakan unggas pedaging yang berasal 

dari sekam ataupun jerami.  Limbah tersebut bercampur dengan kotoran unggas.  

Kelebihan limbah ini adalah mempunyai kandungan protein yang agak tinggi 

karena ditunjang dari kotoran unggas.  Kelemahan utama adalah kandungan serat 

kasar yang tinggi.  Disamping itu merupakan sarana penyebaran penyakit.   

Kotoran ternak dapatdigunakan sebagai pakan ternak karena :  

a. Mengandung mikroorganiosme yang dapat mengubah asam urat dalam 

kotoran ternak menjadi protein mikroba.  

b. Mengandung faktor pertumbuhan.  

c. Mengandung beberapa zat makanan terutama protein di samping nitrogen 

bukan protein (non protein nitrogen)  

Dalam penggunaanya kotoran ternak harus diproses lebih dulu yaitu 

proses pengeringan yang akan membebaskan bibit penyakit. Pengeringan 

dilakukan dengan penjemuran di bawah terik matahari, dan sebaiknya kotorannya 

dibolak–balik agar cepat kering, setelah selesai diganti dengan proses 

penggilingan, kemudian kotoran ternak siap dijadikan pakan bagi para hewan 

ternak.  

Sisa atau buangan hasil pasca panen pada peternakan unggas adalah bulu, 

jerohan, isi jerohan, darah, kepala dan kaki bagian bawah.  Sisa hasil pasca panen 

ternak besar adalah jerohan, isi jerohan (pada ruminan adalah isi rumen), darah 

dan tulang.  Kulit ternak besar merupakan sisa yang masih dapat digunakan untuk 

kebutuhan manusia.  Limbah hasil pasca panen peternakan harus dikeringkan dan 

dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pakan unggas.  

Kelebihan limbah tersebut mempunyai kandungan protein yang tinggi.  

Sebelum bulu unggas digunakan sebagai pakan ternak harus dijadikan 

tepung dahulu. Caranya sederhana saja, bulu-bulu unggas tersebut direbus selama 

kurang lebih 45 menit, kemudian direbus lagi di wadah terbuka selama lebih 
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kurang juga 45 menit juga. Kemudian bulu-bulu unggas juga dikeringkan dalam 

oven lebih kurang 600 bulu unggas yang kering segera digiling hingga terbentuk 

tepung,dan siap dijadikan pakan ternak unggas.  

Limbah industri merupakan salah satu sumber bahan pakan unggas yang 

vital.  Salah satu limbah industri yang paling banyak digunakan sebagai pakan 

unggas adalah bungkil kedelai.  Bungkil-bungkilan merupakan limbah industri 

seperti bungkil kacang tanah, bungkil inti sawit, bungkil kelapa.  Disamping itu 

masih banyak limbah industri lainnya, terutama yang berasal dari limbah makanan 

dan minuman seperti limbah roti, limbah biskuit, limbah sirup dan lain-lain.  

Limbah industri itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu :  

1. Limbah Industri Padat.  Contohnya adalah serbuk gergaji kayu, blontong, 

kertas, ampas tebu.    

2. Limbah Industri Cair.   Contohnya adalah alkohol, vetsin, limbah pengolahan 

kertas.  

 

3.  Pengolahan bahan pakan non konvensional 

Bahan pakan non konvensional jarang yang langsung dapat diberikan pada 

ternak.  Umumnya harus diolah dulu karena berbagai hal seperti tingkat kelayakan 

untuk dikonsumsi yang masih rendah, kandungan anti nutrisi yang masih tinggi, 

dan kondisi bahan pakan yang perlu ditingkatkan palatabilitasnya.  Kelayakan 

untuk dikonsumsi yang masih rendah umumnya karena mengandung berbagai 

komponen yang mengurangi konsumsi seperti kandungan serat kasar yang tinggi.  

Bahan pakan non konvnesional kurang dipergunakan sebagai pakan unggas 

karena umumnya mengandung anti nutrisi yang relatif tinggi.  Demikian juga 

umumnya bahan pakan non konvensional mempunyai kondisi yang masih perlu 

diolah supaya tersedia sebagai pakan.  Kondisi tersebut terutama dari segi bentuk 

pakan yang belum layak untuk diberikan ke ternak.  Untuk itu maka pengolahan 

bahan pakan menjadi unsur yang penting dalam proses pembuatan bahan pakan.  

Beberapa cara pengolahan mulai dari fisik, kimiawi maupun biologis dapat dapat 

dikemukakan dibawah ini. 
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Umumnya cara fisik dilakukan dengan cara menjadikan  bahan pakan 

menjadi lebih halus baik dengan pemanasan, pengeringan, pembekuan, maupun 

mekanis seperti penggilingan, penumbukan, pemarutan ataupun penggerusan.  

Bahan pakan dengan kandungan air tinggi diperlukan pengeringan ataupun 

pemanasan terlebih dahulu sebelum diperlakukan secara mekanis.  Pengeringan 

bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air dan mikroba pembusuk 

tidak dapat hidup sehingga bahan pakan menjadi awet dan tahan lama. Proses 

pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran dan penggunaan alat pengering. 

Bahan-bahan limbah dengan penjemuran dilakukan dengan menggunakan suatu 

wadah dan diletakkan di panas sinar matahari langsung, sedangkan dengan 

menggunakan alat pengering biasanya memakai oven. Bahan pakan ternak 

dikeringkan, biasanya akan berubah warna menjadi warna cokelat. 

Perubahan tersebut merupakan reaksi browning yang dapat menurunkan 

nilai gizi, terutama protein. Namun, pengeringan tetap dilakukan karena volume 

bahan akan menjadi kecil. Akibatnya, berat bahan pun berkurang sehingga akan 

mempermudah serta menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. 

Cara mekanis merupakan cara yang paling murah, efisien dan efektif.  

Pada bahan pakan yang mempunyai kadar air rendah, cara mekanis merupakan 

solusi yang paling memungkinkan. Hasil penggilingan atau pun penumbukkan 

bervariasi dari yang halus, seperti tepung hingga kasar (butiran pasir), disesuaikan 

ukuran mesh atau lubang saringan yang digunakan. Usahakan agar 

penggilingan/penumbukan tidak sampai menghasilkan bahan yang terlalu panas. 

Alasannya, penggilingan yang terlalu halus akan menambah kecepatan jalannya 

bahan pakan melewati usus sehingga kecernaannya akan berkurang sebanyak 

20%. 

Cara pengolahan yang lain adalah secara kimiawi.  Cara kimiawi 

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kandungan zat makanan dan 

juga dapat digunakan untuk mengurangi kandungan nati nutrisi.  Salah satu yang 

dapat dilakukan adalah dengan memfermentasi.  Prinsip dasarnya adalah 

mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu untuk tujuan mengubah sifat bahan agar 

dihasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, dalam proses fermentasi, mikroba 
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juga memecah komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana 

sehingga mudah dicerna oleh ternak serta menyintesa beberapa vitamin yang 

kompleks dari faktor-faktor penumbuhan lainnya, antara lain priboflavin vitamin 

B-12 dan provitamin A. 

Prinsip dasar fermentasi adalah dilakukan dengan cara pertama, sejumlah 

milorganite (pupuk hasil pengomposan) dicampur dengan air bersih pada suhu 

70%. Setelah suhu mencapai 80%, larutan milorganite diaduk-aduk dan dicampur 

hingga rata. Usahakan PH larutan selalu pada posisi 7.  

Kedua, larutan didinginkan semalaman, kemudian dipanaskan kembali 

sampai 70% derajat Celcius selama 5 jam. Larutan disaring, misalnya dengan 

isapan, dengan air hasil saringan diuapkan sehingga kental.  Ketiga, larutan kental 

tersebut kemudian diuapkan lagi pada suhu sekira 70 derajat Celcius hingga 

kering. Bahan inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai pakan ternak yang 

kaya akan vitamin B-12. 

Diharapkan dari hasil fermentasi tersebut terjadi penguraian serat kasar 

menjadi zat-zat makanan yang lebih mudah dicerna dan mempertinggi 

ketersediaan zat-zat makanan lainnya yang terikat dengan serat kasar.  Tingginya 

kandungan serat pada bahan pakan dapat juga diatasi dengan cara fermentasi 

menggunakan probiotik. Starbio, bioplus, dan coenzim adalah produk 

bioteknologi yang menghasilkan enzim pencerna dan pemecah ikatan 

lignoselulosa. Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa fermentasi pada 

jerami dengan penambahan urea 0,6 persen selama 21 hari dapat menurunkan dari 

27,3 persen menjadi 9,7 persen. Sedangkan protein meningkat dari 3,86 persen 

menjadi 8,68 persen.   

Cara lain untuk pengolahan bahan pakan adalah dengan teknologi yang 

disebut heat treated protein (HTP) yang dapat memenuhi asam amino yang tidak 

bisa dipenuhi dari mikroorganisme. Cara pemanasan lain yang sedang populer 

adalah dry extrusion process, yaitu pemanasan yang tidak memakai sumber proses 

dari luar. Sumber protein yang banyak diproses melalui cara ini adalah kedelai 

dengan suhu 300 derajat Fahrenheit selama 30 detik dengan pengikat sodium 

bentonite.   Teknologi kedua adalah dengan penambahan zat kimia seperti formal 
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dehyde, tannin, dan glyoxal. Namun cara ini tidak ekonomis karena mahalnya 

bahan-bahan kimia tersebut. 

Perlakuan dengan zat biologis dapat juga dilakukan.  Peningkatan 

kemampuan selulolitik mikroba rumen dilakukan dengan stimulasi biosintesis 

ensima. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan senyawa atau bahan yang 

dapat melindungi protein pakan. Biosintesis ensima selulosa diatur oleh struktur 

gen yang dapat diinduksi atau direpresi. Beberapa perangsang biosintesis ensima 

di antaranya selobiosa, sophorosa, laktosa, dan glukosa.  Pemanfaatan selobiosa 

membuat pertambahan bobot ternak sangat tinggi. Biosintesis juga bisa 

menggunakan kecambah biji-bijian seperti kacang hijau.  Perangsang biji kacang 

hijau mampu mendongkrak pertambahan bobot ternak.  

Berbagai teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pakan harusnya 

memacu pembangunan peternakan di Indonesia. Sehingga kendala produksi 

daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa teratasi. Bahkan dengan 

keunggulan sumber daya alam yang ada, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi 

eksportir ternak ruminansia.  

Lebih penting lagi, terobosan teknologi tepat guna berbiaya murah sangat 

membantu pengembangan ternak rakyat. Kelompok inilah yang selama ini paling 

merasakan dampak mahalnya bahan pakan ternak. Dengan kata lain teknologi 

mestinya menjadi penolong bangkitnya peternakan rakyat yang nyaris mati suri.  
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Tujuan Instruksional Umum 
 
Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk secara umum 

dapat menerangkan tentang bahan pakan unggas non konvensional sumber energi 

 
 
Tujuan Instruksional Khusus 
 

a. Menjelaskan tentang bahan pakan sumber energi asal umbi-umbian 

b. Menjelaskan tentang tepung umbi ubi jalar 

c. Menjelaskan tentang tepung ubi kayu (manihot esculenta crantz)  

d. Menjelaskan tentang onggok 

e. Menjelaskan tentang bahan pakan sumber energi asal biji-bijian 

f. Menjelaskan tentang sorghum 

g. Menjelaskan tentang bahan pakan sumber energi asal limbah 

h. Menjelaskan tentang isi rumen sapi 

i. Menjelaskan tentang tepung daun pisang 
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BAB IV 

BAHAN PAKAN NON KONVENSIONAL SUMBER ENERGI 
 
 

4.1.  Bahan Pakan Sumber Energi Asal Umbi-umbian 
 
4.1.1.  Tepung Umbi Ubi Jalar 

 Sistematika tanaman ubi jalar dalam dunia tumbuh-tumbuhan adalah 

sebagai berikut : 

Divisi  :  Spermatophyta 

Kelas  :  Dikotiledon 

Famili  :  Convulvulaceae 

Genus  :  Ipomea 

Spesies :  Ipomea batatas 

 Tanaman ubi jalar diperkirakan berasal dari India Barat tetapi ada yang 

menyebut berasal dari Amerika Tengah.  Dinamakan ubi jalar karena batangnya 

menjalar.  Tanaman ubi jalar merupakan tanaman tropis.  Tanaman ubi jalar 

tumbuh pada tanah yang gembur pada ketinggian 1 - 2.200 m di atas tempat air 

laut.  Suhu optimum yang diperlukan tanaman ubi jalar antara 21 - 27oC.  

Tanaman ubi jalar masih dapat tumbuh dan memberikan hasil pada pH tanah 4,5 - 

7,5.  Sedangkan untuk mendapatkan pertumbuhan optimal diperlukan pH sebesar 

5,5 - 6,5.  Kapasitas lahan yang dikehendaki setara dengan pemebrian air 20 - 25 

mm/minggu. 

 Di Indonesia, tanaman ubi jalar hanya ditanam di lahan kering dengan 

curah hujan 500 - 1000 mm/tahun dan lebih sering ditanam tumpangsari dengan 

jagung atau antara dua musim padi di mana air untuk irigasi tidak tersedia.  

Kebanyakan varietas ubi jalar dipanen pada umur 70 - 90 hari namun untuk 

varietas dengan hasil tinggi dipanen pada umur 120 hari.  Jenis-jenis tanaman Ubi 

jalar dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1.  Umbi dan tanaman ubi jalar  
(http://botit.botany.wisc.edu) 
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 Tanaman ubi jalar umumnya ditanam untuk umbinya.  Di Indonesia lebih 

dari 256.000 hektar lahan pertanian ditanami tanaman ubi jalar setiap tahunnya.  

Di Jawa Timur sekitar terdapat lahan seluas 38.000 hektar dengan total produksi 

sekitar 7,4 ton/hektar dengan kisaran 4,0 - 15 ton per hektar bergantung pada 

kesuburan tanah, iklim, varietas, dan manajemen.  Sedangkan hasil penelitian 

menunjukkan produksi lebih dari 30 ton per hektar. 

 Produktivitas umbi ubi jalar dapat mencapai 34,0 - 51,8 ton per hektar  

atau rata-rata 40 ton per hektar.  Sedangkan produktivitas umbi ubi jalar nasional 

sekitar 10 ton/hektar dengan total produksi pada tahun 1990 sekitar 1.230.129 ton.  

Produksi rata-rata pada tingkat petani masih mencapai 7,3 ton umbi basah per 

hektar.  Jumlah produksi ini masih terlalu kecil bila dibandingkan produksi pada 

tingkat penelitian yang dapat mencapai lebih dari 20 ton umbi basah per hektar.   

Ubi jalar  masih dikategorikan sebagai  komoditas inferior dan bukan 

merupakan komoditas prioritas dalam pembangunan pertanian, meskipun 

komoditas ini sudah lama dikenal dan diusahakan petani baik sebagai tanaman 

monokultur atau ditumpangsarikan dengan tanaman jagung. Sebenarnya 

komoditas ini relatif potensial untuk dikembangkan melalui program diversifikasi. 

Penerapan diversifikasi  diharapkan akan mampu memperluas spektrum pasar,  

baik sebagai bahan mentah (dalam bentuk umbi segar untuk  kebutuhan 

langsung), produk setengah jadi (tepung ubi jalar untuk bahan baku produk 

pangan olahan), maupun produk akhir (produk pangan olahan) melalui aktivitas 

agroindustri. 

Di Indonesia, pemanfaatan ubi jalar masih terbatas untuk bahan pangan 

dan sedikit untuk bahan baku industri pangan terutama industri saos.  Di  Filipina, 

Taiwan, Thailand, Cina, Korea Selatan, dan Jepang,  ubi jalar sudah menjadi 

komoditas agroindustri dalam bentuk produk setengah jadi berupa tepung atau 

pati, yang  digunakan sebagai bahan baku industri makanan, minuman, dan kimia. 

Produk akhir tersebut, di samping untuk memenuhi keperluan pasar dalam negeri, 

juga diekspor sebagai komoditas peng-hasil devisa.  

Di Indonesia, tepung ubi jalar pada saat ini masih belum banyak dikenal. 

Penggunaannya juga belum berkembang di masyarakat,  karena tepung ubi jalar 
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dan ragam produk olahannya masih terbatas digunakan di lingkup penelitian. Dari 

hasil penelitian, tepung ubi jalar dapat diguna- kan sebagai bahan baku untuk 

berbagai produk pangan olahan, misalnya mie dan berbagai jenis roti. 

Ubi jalar cukup potensial sebagai bahan baku industri karena kuantitasnya 

melimpah serta mudah dibudidayakan  petani. Proses pembuatan tepungnya pun   

dapat dilakukan oleh industri rumah tangga sampai industri yang menggunakan 

peralatan canggih sehingga relatif terjaga kontinuitasnya. Dengan terciptanya 

kegiatan agribisnis yang berbasis ubi jalar, petani diharapkan akan terangsang 

untuk mengusahakan ubi jalar sehingga harga yang ada benar-benar terbentuk 

menurut mekanisme pasar. Pengembangan agribisnis berbasis ubi jalar juga 

memungkinkan tumbuhnya agroindustri di hulu dan hilir, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesejah-teraan masyarakat pedesaan dan menjadi dinamiknya 

perekonomian di tingkat hulu dan hilir. Oleh karena itu, pemanfaatan ubi jalar 

sebagai bahan baku industri perlu dimasyarakatkan dan dikembangkan. 

Hasil rata-rata nasional ubi jalar dalam kurun waktu 10 tahun (1986 - 

1996)  relatif konstan, yaitu  di bawah 10 t/ha. Sebagai contoh, pada tahun 1986 

hasil ubi jalar sekitar 8,30 t/ha dan pada tahun 1996 hasilnya baru mencapai 9,50 

t/ha (Biro Pusat Statistik, 1997). Di sisi lain, varietas yang telah dilepas 

pemerintah seperti Cangkuang, Sewu, dan Muaratakus dapat memberikan hasil 

lebih dari 30 ton/ha (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 

1999).  Angka ini menunjukkan masih terdapat  kesenjangan hasil yang cukup 

besar antara hasil potensial   dan hasil aktual di tingkat petani. Oleh karena itu, 

peluang untuk  meningkatkan produksi ubi jalar masih terbuka melalui penerapan 

teknologi hasil penelitian tanpa harus memperluas areal tanam, sehingga tidak 

akan mengganggu areal tanam komoditas  lain seperti padi dan palawija (jagung, 

kedelai, dan kacang tanah). 

Produksi nasional ubi jalar pada tahun 1986 mencapai 2.090.568 ton dan 

pada tahun 1996 sekitar  2.029.455 ton (Biro Pusat Statistik, 1997). Laju 

pertumbuhan luas areal, produktivitas, dan produksi dalam kurun waktu 10 tahun 

 tersebut masing-masing  adalah  -2,21;  1,05; dan 1,30%/tahun.   Tingkat   

produktivitas   yang rendah diikuti oleh harga jual yang fluktuatif  menyebabkan 
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usaha tani ubi jalar kurang menarik petani. Harga umbi segar biasanya jatuh pada 

saat panen raya pada bulan Oktober-Maret, kemudian cenderung  naik  sampai 

bulan Juli dan akhirnya turun kembali. 

Areal tanam ubi jalar di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 225.000 

hektar, dengan hasil masih di bawah 10 t/ha.  Di  Jawa Timur, sekitar 45% petani 

mampu meng-hasilkan ubi jalar 15-25 t/ha dan  21,60% mampu menghasilkan 

lebih dari 25 ton/ha (Heriyanto, 1995b). Fakta ini menunjukkan bahwa dengan 

menerapkan teknik budi daya maju, hasil relatif mudah dapat ditingkatkan hingga 

mencapai batas potensialnya sekitar 30 t/ha umbi segar.  Apabila dari satu ton 

umbi segar dapat dihasilkan 250 kg tepung  (rendemen 25%), maka dari satu 

hektar pertanaman kalangan konsumen industri makanan olahan, maka harga 

tepung ubi jalar harus lebih rendah dari harga terigu dan selalu tersedia dalam 

jumlah cukup. Dengan demikian tepung ubi jalar mempunyai daya saing yang 

tinggi, artinya   substitusi  terigu  dengan tepung ubi jalar dapat  menekan biaya 

terigu. Dalam suatu lokakarya, pengusaha industri makanan olahan menyatakan 

bahwa penggunaan tepung ubi jalar untuk bahan substitusi terigu akan layak 

secara ekonomis apabila harganya 25% lebih rendah dibanding harga terigu. 

Ilustrasi perbandingan antara harga tepung ubi akan diperoleh sekitar 2,50 ton 

tepung dengan budi daya tradisional, atau 7,50 ton dengan teknologi maju. 

Dengan demikian,  dalam satu tahun dapat dihasilkan tepung ubi jalar 0,60 juta 

ton dengan teknologi tradisional atau 1,70 juta ton dengan teknologi  maju. 

Peningkatan program intensifikasi penanaman ubi jalar tidak akan 

mengganggu areal pertanaman padi dan palawija sehingga tidak berpotensi 

menjadi pesaing bagi tanaman tersebut.  Keunggulan lainnya adalah ubi jalar 

dapat ditanam pada musim kemarau atau hujan, di dataran tinggi atau rendah. 

Dengan pergiliran tanaman yang terencana,  waktu tanam dan panen ubi jalar 

dapat diatur sesuai dengan kebutuhan industri pangan. 

Upaya pemanfaatan tepung ubi jalar mempunyai beberapa keuntungan, 

antara lain: 1) ubi jalar segar relatif mudah didapat karena tanaman ini banyak 

diusahakan petani, 2) proses pembuatan tepung ubi jalar relatif mudah dan 

sederhana, yang dapat dilakukan oleh industri rumah tangga sampai industri 
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besar,  3) tepung ubi  jalar dapat digunakan sebagai bahan substitusi terigu untuk 

produk makanan olahan, yang daya substitusinya tergantung pada produk yang 

dihasilkan, 4) daya substitusi ini  akan mampu menekan biaya produksi untuk 

industri makanan olahan,  5) untuk produk-produk makanan yang manis 

(misalkan kue, "cookies dan cake") dapat menghemat penggunaan gula sekitar 

20%  karena  tepung ubi jalar mempunyai kadar gula tinggi, dan 6) mutu produk 

yang dihasilkan dan penerimaan konsumen tidak menurun secara nyata. 

Sistem agribisnis mempunyai empat subsistem yaitu: 1) penyediaan sarana 

produksi, 2) proses produksi, (3) pasca-panen dan pengolahan, serta 4)  

pemasaran. Keempat subsistem ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, keberhasilan 

sistem ini sangat tergantung pada kemajuan yang dicapai oleh tiap subsistem 

sebagai mata rantainya.  

Aktivitas agroindustri merupakan salah satu bagian dari sistem agribisnis 

yang berperan dalam  peningkatan nilai tambah suatu komoditas pertanian. 

Namun sampai saat ini masyarakat Indonesia masih memandang ubi jalar segar 

sebagai komoditas "inferior", yang penggunaannya masih terbatas untuk konsumsi 

pangan. Oleh karena itu, penyediaan ubi jalar dalam bentuk tepung  merupakan 

alternatif terbaik untuk   meningkatkan   penggunaannya.  

Pengembangan agroindustri berbasis ubi jalar dapat dilakukan oleh 

industri rumah tangga/kecil sampai industri besar.  Industri rumah tangga/kecil 

didefinisikan sebagai industri yang menggunakan tenaga kerja < 5-19 orang 

dengan investasi di luar tanah dan bangunan sekitar Rp 5-200 juta; industri 

menengah bila menggunakan tenaga kerja 20-99 orang dengan investasi  > Rp 200 

juta-1 milyar; dan industri besar bila menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 

orang dengan investasi > Rp 1 milyar. 

Pada umumnya ubi jalar diusahakan oleh petani di daerah pedesaan 

(daerah hulu), sedangkan  industri pangan olahan  berbeda di daerah hulu atau 

hilir.  Perekat yang langgeng untuk menghubungkan ke dua daerah itu dalam satu 

sistem ekonomi yang utuh dan kokoh adalah sistem kemitraan agroindustri yang 

berwawasan agribisnis dan berbasis ubi jalar. 
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Industri sawut ubi jalar yang berukuran kecil dan menengah dapat 

dikembangkan  di daerah hulu, yang dapat melakukan aktivitas kemitraan dengan 

petani produsen ubi jalar. Dasar pertimbangannya antara lain adalah: 1) dekat 

lokasi bahan baku sehingga dapat menekan kerusakan bahan baku, 2) membuka 

peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi lainnya sehingga perekonomian menjadi 

lebih dinamis, dan 3) membuka peluang kesempatan kerja sekaligus menekan 

migrasi tenaga kerja karena menggunakan teknologi padat karya. Kemitraan ini 

diharapkan akan me-rangsang petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produksi umbi segar. Sebaliknya, industri tepung berskala besar dengan 

menggunakan peralatan mekanis dan canggih sebaiknya  didirikan di daerah hilir 

sehingga dekat dengan industri pangan olahan berbahan baku tepung ubi jalar. 

Industri hilir ini dapat melakukan kemitraan dengan industri sawut berskala kecil 

dan menengah, yang berlokasi di daerah hulu.  Melalui kemitraan diharapkan  

kualitas sawut yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diperlukan industri 

pangan olahan. 

Manfaat yang timbul dari upaya pemanfaatan tepung ubi jalar secara 

ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) dinamika ekonomi pedesaan akan 

meningkat karena adanya rangsangan oleh aktivitas ekonomi ubi jalar, 2) petani 

produsen ubi jalar akan terangsang untuk meningkatkan produktivitas karena 

adanya jaminan pasar dan harga, 3) munculnya industri pengolahan 

memungkinkan terserapnya surplus tenaga kerja yang pada umumnya terdapat di 

daerah pedesaan, 4) industri pangan olahan dapat menekan biaya produksi dan 

ketergantungannya pada terigu,  dan 5) negara dapat menghemat devisa melalui 

pengurangan  impor terigu. 

     Pemanfaatan tepung ubi jalar diharapkan akan mengurangi impor terigu 

yang dari tahun ke tahun meningkat  sehingga akan menghemat devisa negara. 

Pemanfaatan tepung ubi jalar sebagai bahan substitusi terigu akan mampu 

menghemat impor terigu sekitar 1.395.000 ton atau devisa negara senilai 301,90 

juta dolar AS. Penghematan devisa sebesar itu akan memberikan peluang bagi 

pemerintah untuk mempergunakannya dalam aktivitas ekonomi lain yang lebih  

produktif dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 



 91

     Rata-rata areal panen ubi jalar di Indonesia adalah  225.000 ha/tahun. Jika 

diasumsikan setiap petani mengusahakan ubi jalar sekitar 0,25 ha, berarti usaha 

tani  ubi jalar dapat memberikan pendapatan  bagi  sekitar 1,10 juta  kepala 

keluarga petani. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan komoditas ubi jalar secara 

optimal melalui pengembangan agroindustri diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tani. 

    Berkembangnya agroindustri berbasis ubi jalar akan memperluas spektrum 

pemasaran ubi jalar dalam arti ubi jalar dapat dijual dalam bentuk bahan mentah 

(umbi segar), produk setengah jadi (tepung ubi jalar), atau produk akhir (makanan 

olahan).Kondisi ini akan mem- buat aktivitas perekonomian pedesaan yang 

berbasis ubi jalar  menjadi lebih dinamis, yang secara tidak langsung akan  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu implikasinya adalah 

meningkatkan peranan wanita tani di pedesaan dalam upaya peningkatan 

kesempatan kerja dan pendapatan.  Di samping itu, tumbuhnya agroindustri 

berbasis ubi jalar yang menggunakan teknologi padat karya akan membuka 

peluang lapangan kerja baru di pedesaan.  Hal ini berarti akan mengurangi jumlah 

pengangguran dan  migrasi tenaga kerja keluar desa. 

Tanaman ubi jalar mengandung karbohidrat, terutama pada umbinya.  

Untuk itu ubi jalar digunakan sebagai pakan ternak walaupun umbi ubi jalar 

merupakan tipe makanan yang proporsi kandungan airnya besar.  Oleh sebab itu 

umbi ubi jalar merupakan bahan pakan sumber energi.  Umbi ubi jalar 

mengandung karbohidrat 18 - 35 persen berat basah dan 80 - 90 persen berat 

kering.  Kandungan nutrisi tepung umbi ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 

4.2.  

Tabel 4.1.  Kandungan nutrisi tepung umbi ubi jalar 
 

No. Zat makanan Kandungan  
1. Energi metabolis (kkal) 3.000a 
2. Protein (%) 4.30b 
3. Serat kasar (%) 2.30b 
4. Lemak kasar (%) 0.80b 
5. Kalsium (%) 0.15c 
6. Fosfor (%) 0.14c 
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Sumber :  a.  Gohl (1981) 
     b.  Hartadi (1986) 
     c.  Winarno (1982) 
  
 
  

Tabel 4.2.  Kandungan asam amino tepung umbi ubi jalar 
No. Asam amino Kandungan (%) 

1. Arginin 0.15 
2. Histidin 0.07 
3. Isoleusin 0.17 
4. Leusin 0.25 
5. Lisin 0.18 
6. Metionin 0.05 
7. Fenilalanin 0.23 
8. Treonin 0.15 
9. Triptofan 0.08 
10. Valin 0.22 
  

Sumber :  Gohl (1981) 

Umbi ubi jalar digunakan sebagai pakan ternak karena merupakan sumber 

energi.  Pada total bahan pakan dapat dicerna, berat keringnya setara dengan 

jagung, karena itu tepung umbi ubi jalar dapat menggantikan 25 persen tepung 

jagung sebagai pakan unggas.  Umbi ubi jalar dapat digunakan sebanyak 10 

persen pada pakan ayam pedaging.  Pemanasan pada umbi ubi jalar akan 

meningkatkan nilai pakan dan tingkat penggunaan umbi ubi jalar dapat mencapai 

20 persen dalam pakan ayam pedaging (Cocjin, 1986). 

Umbi ubi jalar merupakan pakan yang sangat bulky yaitu yang mempunyai 

kerapatan jenis kurang dari 580 g/l yang menyebabkan ayam mendapatkan 

kesulitan untuk meningkatkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi per 

hari untuk pertumbuhan optimum.  Sifat bulky dapat di atasi dengan mengurangi 

ukuran partikel dengan penggilingan dan pengepresan pakan untuk mengurangi 

kadar air dan udara seperti pembuatan pellet dan pengeringan. 

 Umbi ubi jalar setelah ukuran partikelnya dikurangi dengan memotong 

kemudian dikeringkan dan selanjutnya digiling, ternyata umbi jalar mempunyai 

kerapatan jenis mendekati kerapatan jenis jagung.  Jagung mempunyai kerapatan 
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jenis sebesar 663,7 g/l sementara umbi ubi jalar menpunyai kerapatan jenis 

sebesar 657,9 g/l. 

 Penggunaan umbi ubi jalar mentah terdapat faktor pembatas berupa anti 

nutrisi anti tripsin.  Adanya anti tripsin akan menghambat pertumbuhan dan 

pembentukan tripsin dalam tubuh ternak.   Anti tripsin dapat dihilangkan atau 

dikurangi dengan pengeringan umbi ubi jalar mentah.  Waktu yang dibutuhkan 

untuk merusak anti tripsin pada ekstrak umbi ubi jalar adalah 100 - 120 menit dan 

dipanaskan pada temperatur 90oC - 120oC.  Anti tripsin dapat juga dihilangkan 

dengan pemanasan suhu 120oC selama 30 menit dalam autoclave.  Kandungan 

anti tripsin pada umbi ubi jalar berkisar antara 7,6 - 42,6 TIU/100 g. 

Penelitian Winarto (1996) menunjukkan bahwa penggunaan tepung umbi 

ubi jalar dalam pakan berpengaruh tidak nyata terhadap kandungan protein dan 

lemak daging ayam pedaging jantan straain Loghman.  Sementara itu penggunaan 

tepung umbi ubi jalar sampai aras 30 persen memberikan kualitas daging 

khususnya ditinjau dari kandungan protein dan lemak daging ayam pedaging yang 

relatif sama dengan kualitas daging ayam dengan pakan tanpa tepung umbi ubi 

jalar.  Oleh sebab itu disarankan untuk menggunakan tepung umbi ubi jalar 

sebagai salah satu bahan pakan alternatif sumber energi untuk menyusun pakan 

ayam pedaging sampai level 30 persen. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (1996) juga menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung umbi ubi jalar sampai aras 30 persen dalam pakan 

berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan bobot badan, tetapi berpengaruh 

nyata terhadap konsumsi dan konversi pakan ayam pedaging.   

 

4.1.2.  Tepung ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) 

Ubi kayu merupakan tanaman tropis yang tumbuh pada semua musim.  

Produksi ubi kayu tetap tinggi walaupun ditanam pada tanah yang kurang subur, 

bahkan tanpa pemupukan sekalipun.  Produksi ubi kayu bervariasi dari 13 - 20 ton 

per hektar, namun dengan varietas baru dapat mencapai 40 ton per hektar.  

Bahkan di Lampung, varietas Adira yang diperbaiki dapat menghasilkan 50 ton 

per hektar. 
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Produksi nasional ubi kayu di Indonesia terus meningkat dari tahun ke 

tahun walaupun luas areal tanamannya cenderung menurun.  Hal ini disebabkan 

oleh peningkatan produktivitas per hektar lahan.  Produksi nasional ubi kayu 

Indonesia sebesar 10.9 juta ton pada tahun 1969, meningkat menjadi menjadi 16.6 

juta ton pada tahun 1982 (meningkat 2 persen setiap tahun).  Sedangkan luas areal 

tanam dari 1.47 juta hektar pada tahun 1969 mejadi 1.35 juta hektar pada tahun 

1989 (turun 1.8% per tahun).  Produktivitas ubi kayu meningkat 3.3 persen per 

tahun dari 7.4 ton per hektar tahun 1969 menjadi 12.6 ton per hektar pada tahun 

1989.  Peningkatan produktivitas ini terjadi tanpa campur tangan pemerintah baik 

dalam bentuk gerakan penanaman ataupun penyuluhan teknik budidaya dan 

introduksi bibit unggul.  Umibi ubi kayu dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut 

ini. 

 

 
 

Gambar 4.2.  Umbi ubi kayu 
(http://botit.botany.wisc.edu) 

 
Ubi kayu merupakan tanaman yang mudah ditanam, dapat tumbuh di 

berbagai lingkungan agroklimat tropis, walaupun tentunya tingkat produksinya 

akan bervariasi menurut tingkat kesuburan dan ketersediaan air tanah. Ubi kayu 

merupakan tanaman yang tahan di lahan kering, sedangkan pada lahan-lahan 

dengan tingkat kesuburan tinggi, akan menyerap unsur hara yang banyak.  
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Produksi yang optimal akan dapat dicapai apabila tanaman mendapat sinar 

matahari yang cukup, berada pada ketinggian sampai dengan 800 m dari 

permukaan laut, tanah gembur, dan curah hujan di antara 750 - 2.500 mm/tahun 

dengan bulan kering sekitar 6 bulan.  

Mengingat nilai produksl dan kemudahan di dalam budidayanya, pola 

usaha ubi kayu sering tidak menghasilkan pendapatan yang berarti bagi petani, 

apalagi jika ditanam bukan merupakan usaha pokok. Bagi petani yang tidak 

memiliki modal usaha yang cukup, dengan hanya bermodalkan tenaga untuk 

mengolah tanah, petani sudah dapat menanam ubi kayu karena bibitnya mudah 

didapat dan murah. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanaman ubi kayu 

dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tidak memerlukan persyaratan tanah 

tertentu. 

Dalam pengolahan tanah diusahakan agar tanah tersebut menjadi cukup 

gembur, karena pada tanah yang gembur, perakaran/umbi akan tumbuh dengan 

optimal, akar akan mudah menembus tanah. Secara garis besar persiapan lahan 

untuk tanaman ubi kayu dilakukan pembabatan tanaman perdu dan semak-semak 

serta rumput-rumputan/alangalang dan gulma lainnya. Hal ini dikerjakan terutama 

pada lahan yang baru dibuka, sedangkan pada lahan yang sudah biasa ditanami 

dengan palawija, tanah dapat langsung dicangkul/dibajak.  Pengumpulan dan 

penyisihan batang tebangan, sedangkan bekas rerumputan dicacah dan 

dimasukkan kedalam tanah.  Setelah itu dilakukan pembajakan/pencangkulan atau 

pentraktoran pertama.  Dilanjutkan dengan pembajakan/pencangkulan atau 

pentraktoran kedua dan penggemburan dan pembuatan saluran pemasukan dan 

saluran pembuangan serta pembuatan guludan. 

Kegiatan produksi ubi kayu hendaknya tidak terlepas dari panca usaha 

pertanian, yaitu berupa penggunaan varitas unggul, bercocok tanam yang baik, 

pemakaian pupuk, pemeliharaan tanaman, pengendaliahama dan penyakit, serta 

penanganan panen dan pasca panen yang tepat. 

Varitas unggul untuk produksi ubi kayu sebagai bahan industri tapioka dan 

pellet/gaplek pada umumnya memiliki ciri produktivitas tinggi, rasa umbi pahit 

dan kandungan patinya tinggi. Beberapa varitas ini yang sudah banyak 
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dikembangkan adalah varitas nasional aldira ii, aldira iv dan varitas dari thailand 

kasetsart 50. Kasetsart 50 pada uji coba di Umas Jaya, lampung, mampu 

memberikan hasil sampai 38,9 ton/ha. Sedangkan malang-1 dan ardira-4 pada 

pengujian yang sama menghasilkan berturut-turut 41,7 ton/ha dan 36,9 ton/ha. 

Varitas-varitas unggul lainnya dapat dipilih dari varitas-varitas yang telah dilepas 

oleh pihak Departemen Pertanian/Ditjen tanaman pangan, sesuai anjuran dinas 

pertanian tanaman pangan setempat. 

Setelah lahan diolah dengan sempurna, bibit berupa stek batang dengan 

panjang kurang lebih 30 cm, ditanam dengan jarak tanam sekitar 100 x 80 cm, 

sehingga populasi tanaman untuk luasan 1 ha mencapai sekitar 12.500 tanaman. 

Waktu penanaman dilakukan pada saat kelembaban tanah dalam keadaan 

mencapai kapasitas lapang, yaitu biasanya pada saat musim hujan, karena selama 

masa fase pertumbuhan tersebut ubi kayu memerlukan air yang cukup. 

Kegiatan dalam pemeliharaan tanaman adatah menyulam, menyiang, 

memupuk, membumbun, mengairi dan mengendalikan hama serta penyakit. 

Secara rinci kegiatan pemeliharaan adalah  penyulaman segera dilakukan pada 

umur 2 minggu setelah tanam. Apabila bibit yang digunakan cukup baik, tanaman 

yang perlu disulam relatif sedikit, kurang dari 5%. Adanya penyulaman yang 

tepat, akan memberikan pertumbuhan tanaman yang lebih serempak/seragam. 

Penyiangan paling banyak dilakukan cukup 2 kali, terutama pada saat 

tajuk dari tanaman belum saling menutup. Penyiangan pertama dilakukan pada 

umur kurang lebih sebulan setelah tanam, dan penyiangan kedua dilakukan dua 

bulan kemudian.  Kegiatan lainnya yang cukup penting adalah pemupukan yang 

diberikan setelah tanam.  Pemupukan pertama dilakukan setelah penyiangan 

pertama bersama dengan mengadakan pembumbunan. Pemupukan kedua 

dilakukan pada waktu setelah penyiangan kedua, yang juga terus diikuti dengan 

pembumbunan.  

Pengairan, mengingat ubi kayu ditanam di lahan kering, pada umumnya 

pengairan hanya mengandalkan dari curah hujan, hanya kadang-kadang apabila 

setelah terjadi hujan yang cukup deras, perlu memperhatikan drainasinya.    

Kegiatan pemeliharaan yang lain yaitu pengendalian hama dan penyakit, namun 
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sampai dengan saat ini khusus pada tanaman ubi kayu belum terjadi adanya 

serangan hama dan penyakit yang serius, sehingga dapat dikatakan tidak 

diperlukan pemberantasan hama dan penyakit. 

Umbi yang telah dicabut, lalu dipotong dari batangnya dengan 

parang/golok, serta bagian tanah yang menempel dibuang akhirnya umbi tersebut 

ditumpuk disatukan dengan umbi lainnya, dan siap diangkut ke tempat 

penyimpanan atau langsung dipasarkan. Umur ubi kayu yang cocok dipanen 

berkisar antara 10 - 14 bulan setelah tanam.  Kurang dari 10 bulan rendemen 

kadar patinya rendah, begitu juga bila lebih dari 14 bulan akan mengayu dan juga 

kadar patinya menurun pula. Hasil rata-rata per ha, dengan asumsi tiap batang 

menghasilkan antara 2,5 - 4,0 kg, maka akan diperoleh hasil bersih antara 30 ton - 

40 ton per ha umbi basah. 

Batang umbi kayu setelah panen sebagian disiapkan sebagai bibit untuk 

penanaman selanjutnya, sedangkan batang ubi kayu yang tidak dijadikan bibit, 

hendaknya dipotong-potong/dicincang untuk dikembalikan lagi ke dalam tanah/ 

dibenam agar lapuk dan terurai menjadi hara tanah dan memperbaiki struktur 

tanah, sehingga kesuburan tanah relatif dapat dipertahankan. Karena ubi kayu 

diambil hasilnya yang berupa umbi, maka praktis dengan dicabutnya umbi tidak 

ada bagian tanaman yang berupa bahan organik tertinggal di dalam tanah. 

Keadaan ini ditambah dengan sifat ubi kayu yang banyak menyerap hara, maka 

apabila tidak ada upaya untuk mengembalikan sisa-sisa tanaman ke dalam tanah, 

maka pengurasan hara tanah akan berjalan terus menerus dan bisa mengakibatkan 

pengurusan tanah. Oleh karena itu sangat dianjurkan diadakannya upaya 

mengembalikan sisa-sisa tanaman yang ada ke dalam tanah dengan terlebih 

dahulu dicacah.  Upaya lain dengan menghentikan kegiatan tanam setelah lahan 

dipergunakan untuk tanaman ubi kayu lebih dari 2 kali, lahan bisa ditanami 

dengan tanaman kacang-kacangan atau diberakan untuk memulihkan 

kesuburannya. 

Ekspor ubi kayu Indonesia dilakukan dalam bentuk ubi kayu kering 

(gaplek atau lainnya) dan tepung tapioka. Perkembangan ekspor ubi kayu dalam 

bentuk kering (gaplek, chips atau tepung) selama tahun 1990 sampai tahun 1998 
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terlihat pada Tabel 4.3., 4.4. dan Tabel 4.5. Dalam periode tersebut ekspor 

terbesar terjadi pada Tahun 1993, selanjutnya perkembangan ekspor ubi kayu ada 

kecenderungan makin turun. Berbagai hal menyangkut masalah tata niaga yang 

berkaitan dengan peraturan ekspor (diterapkannya pembagian quota) dan pola 

penyerapan produksi ubi kayu petani, dirasakan telah mempengaruhi laju ekspor 

yang selanjutnya adalah juga produktivitas ubi kayu petani. 

Tabel 4.3.. Ekspor Ubi Kayu Indonesia Tahun 1990-1998 
 

Total Ekspor (kg) 
Tahun  

Gaplek Pelet       Bentuk Lain 

1990 697.329.412 570.456.989 3.315.094 

1991 492.507.502 364.264.420 1.850.820 

1992 368.868.865 501.304.110  3.235.648 

1993 516.585.171 408.446.685 10.852.244 

1994 386.024.532 298.829.708 1.184.631 

1995 426.894.318 53.281.008 1.307.822 

1996 290.039.080 93.610.152 4.941.434 

1997 184.154.743 3.530.003  

1998 194.616.294 24.770.000 2.017.583 
Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Ekspor. BPS 
Dikumpulkan dari Buku Tahun 1990 – 1998 
 

Berbeda dengan gaplek dan genusnya, total ekspor dalam bentuk tapioka 

terlihat pernah mencapai titik tertinggi sebesar 82.191 ton dengan nilai sebesar US 

13,98 juta pada tahun 1993 (Tabel 4.4). Untuk tahun selanjutnya jumlah ekspor 

kembali tidak menentu. Penurunan total ekspor yang drastis pada tahun 1994 

diimbangi dengan ekspor yang tinggi pada tahun 1995. Ini terjadi mungkin karena 

adanya pergeseran masa panen akibat pengaruh iklim dan adanya masalah 

penampungan ubi kayu petani dan pengolahannya yang dikaitkan dengan 

kebijakan niaga pihak Pengusaha. 
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Jangkauan ekspor ubi kayu Indonesia telah mencapai berbagai Negara di 

Asia dan Eropa, dengan ekspor terbesar ke Korea dan China (Tabel 4). Luasnya 

negara tujuan ekspor di beberapa Negara Asia dan Eropa, menunjukkan bahwa 

ekspor komoditi ini sebenarnya cukup potensial dan dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan ekspor produksi ubi kayu pada masa yang akan datang. 

Tabel 4.4.  Ekspor Tapioka (Pati Ubi Kayu) Indonesia Tahun 1990-1997 
 

Tahun Total Ekspor 

 Gaplek Pelet 

1990 6,702,500 1,426,072 
1991 4,506,500 1,320,175 
1992 21,598,013 5,217,332 
1993 82,191,450 13,982,712 
1994 30,870,431 10,548,950 
1995 17,923,865 5,575,430 
1996 7,336,226 2,668,590 

Sumber :  Statistik Perdagangan Luar Negari Indonesia. Ekspor.  BPS 
Dikumpulkan dari Buku Tahun 1990 – 1998 

 
Tabel 4.5.  Ekspor Tapioka (Pati Ubi Kayu) Indonesia Tahun 1997 
 

Negara Tujuan Total Ekspor (Dari 
Berbagai Bentuk) (kg) 

Nilai Ekspor (FOB) 
(US$) 

Korea 120.797.083 12.125.792 
China 67.502.292 5.473.891 
Philppine 558.000 107.884 
Malaysia 2.342.962 436.884 
Vietnam 697.920 41.875 
Netherlands 20.400.000 1.371.550 
Switzerlands 3.000.000 165.000 
Taiwan 570.000 85.500 
Germany 4.500.000 328.000 
Japan 762.000 154.570 
Singapore 247.000 53.106 
United Kingdom 26.600 57.399 

Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia.  Ekspor. Biro Pusat 
Statistik 1997 
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Konsumsi dalam negeri ubi kayu dalam bentuk gaplek ataupun tapioka di 

Indonesia, terutama diperlukan untuk kebutuhan pakan ternak, tekstil, kerupuk 

dan berbagai bahan campuran bagi produk makanan lainnya yang dibuat dari 

tepung. Bisa dibayangkan bahwa kebutuhan tepung ubi kayu ataupun tapioka akan 

terus meningkat di Indonesia, sesuai dengan peningkatan populasi konsumen. 

Banyak masalah yang selama ini sering dihadapi para petani ubi kayu 

dalam memasarkan produksinya, terutama sekali menyangkut harga, peran dan 

tingkah para pengumpul, dan kebijakan yang dilakukan sendiri oleh para 

pengusaha pabrik pengolahan ubi kayu dan eksportir. 

Harga jual ubi kayu ditingkat petani  yang mungkin juga dipengaruhi oleh 

adanya kebijakan pemerintah tentang kuota ekspor, serta naik turunnya nilai dolar 

terhadap rupiah. Disamping itu bisa dipahami pula bahwa bagi daerah-daerah 

penghasil ubi kayu untuk industri, para petani di dalam mengadakan penanaman 

tidak mampu mengantisipasi daya serap pihak pabrik pengolahan. 

Karena lokasi lahan petani yang terpencar jauh dari pabrik pengolahan ubi 

kayu, maka banyak petani yang terpaksa menjual hasil panen ubi kayu kepada 

para pengumpul atau para perantara yang datang ke tempat itu. Para pengumpul 

ini dengan kendaraan truk mengambil hasil panen petani untuk dibawa ke pabrik 

dan ditimbang untuk menentukan beratnya. Banyak masalah dalam penentuan 

berat timbangan ini, yang sering tidak memuaskan dan dapat merugikan petani. 

Sementara pihak pengumpul atau perantara itu sendiri sangat mengupayakan 

keuntungan dari peranannya itu. 

Kejadian yang sangat merugikan petani adalah kalau dalam kondisi yang 

serba tidak kecukupan, petani terpaksa memenuhi kebutuhannya dengan meminta 

uang terlebih dahulu sebelum panen dari para Pengumpul atau para Perantara ini. 

Dalam keadaan seperti ini, pada saat panen petani bisa jatuh berada pada posisi 

yang lemah dalam hal penentuan harga dan berat timbangan hasil panennya yang 

sering kali sangat merugikan petani ubi kayu, ditambah juga dengan penentuan 

rafraksinya yang tidak transparan. 

Tanaman ubi kayu (Manihot utikisima) memiliki berbagai varitas atau 

klonyang dapat langsung dikonsumsi sebagai makanan atau menjadi bahan baku 
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bagi industri tapioka dan gapiek (manihok) ataupun tepung gaplek, yang 

selanjutnya dipergunakan untuk berbagai macam industri seperti makanan, 

makanan ternak, kertas, kayu lapis dan tainnya.  Berdasarkan potensi fisik seperti 

kesesuaian lahan, iklim, sumberdaya manusia, dan tingkat adaptasi teknologi, 

tanaman ubi kayu banyak didapatkan dan bisa dibudidayakan di banyak 

tempat/lokasi di Indonesia sehingga memungkinkan untuk diusahakan oleh para 

petani secara luas. 

Hasil olahan ubi kayu berupa tapioka dan gaplek (manihok) dalam bentuk 

chips, pellet ataupun lainnya, telah lama menjadi komoditi ekspor yang sangat 

penting dalam menyumbang pendapatan devisa, karenanya merupakan aset yang 

sangat berharga dan perlu dijaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan ekspor pada masa-masa selanjutnya. 

Untuk memperoleh tepung tapioka yang berkualitas tinggi sebaiknya 

dipilih singkong dari jenis yang baik dan tidak mempunyai rasa pahit. Di samping 

itu, singkong yang akan proses sebaiknya singkong yang dicabut pada hari itu 

juga atau masih dalam keadaan segar. Singkong yang disimpan selama 2 hari atau 

terlalu lama, akan menyebabkan terjadi perubahan warna menjadi hitam akibat 

kerja enzim polifenolase yang terdapat dalam lendir daging ketela, yang mengaki-

batkan sarinya akan berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, singkong diolah 

untuk memperoleh tepung tapioka. 

Proses pembuatan tepung ubi kayu dimulai dari pengupasan kulit.  Daging 

singkong dipisahkan dari kulit dengan cara pengupasan. Selama pengupasan. 

dilakukan sortasi bahan baku dengan pemilihan singkong yang bagus. Singkong 

yang jelek dipisahkan dan tidak diikutkan pada proses berikutnya.  Selanjutnya 

dilakukan pencucian dengan dilakukan dengan cara meremas-remas singkong di 

dalam bak yang berisi air, untuk memisahkan kotoran yang menempel pada 

singkong.  Kemudian dilakukan pemarutan.  Parut yang digunakan ada 2 cara 

yaitu parut manual, dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga 

manusia sepenuhnya dan parut semi mekanis, digerakkan dengan generator.  

Terdapat dua cara pemerasan/ekstraksi yaitu pemerasan bubur singkong 

dengan menggunakan kain saring. kemudian diremas-rernas dengan penambahan 
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air Cairan yang dipenoleh berupa pati yang ditampung di dalam ember.  

Sedangkan cara pemerasan lainnya adalah pemerasan bubur singkong dengan 

saringan goyang (sintrik). Bubur singkong diletakkan di atas saringan yang 

digerakkan dengan mesin. sementara saringan tersebut bergoyang, ditambahkan 

air melalui pipa berlubang. Pati yang dihasilkan ditampung dalam bak 

pengendapan.  

Pati hasil ekstraksi diendapkan dalam bak pengendapan selama 4 jam. Air 

di bagian atas endapan dialirkan dan dibuang. sedangkan endapan diambil dan 

slap dikeringkan. Sistem pengeringan menggunakan sinar matahari dengan cara 

menjemur tapioka dalam nampan atau widig yang diletakkan di atas rak-rak 

bambu selama 1 - 2 hari (tergantung dari cuaca). Tepung tapioka yang dihasilkan 

sebaiknya mengandung kadar air (15 - 19%).   Proses pembuatan tepung ubi kayu 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Ubi kayu mengandung BETN yang sangat tinggi yaitu 91.01 - 94.00 

persen yang terdiri atas 80 persen pati dan 20 persen adalah gula-gula sederhana.  

Pati dan gula-gula ini mudah dicerna oleh ternak sehingga dapat menghasilkan 

energi yang tinggi.  Kandungan energi metabolis ubi kayu setara dengan umbi-

umbian yang lain dan biji-bijian.  Nilai energi metabolis ubi kayu rata-rata 85 - 90 

persen dari nilai energi bruto, sehingga ubi kayu merupakan sumber energi yang 

baik. 

Meskipun demikian ternyata ubi kayu mempunyai kelemahan apabila 

digunakan sebagai bahan pakan ternak yaitu berupa adanya zat anti nutrisi 

glukosida sianogenik.  Kelemahan lainnya adalah kandungan protein yang sangat 

rendah dan bentuk fisik ubi kayu yang kurang mendukung untuk pengolahan. 

Glukosida sianogenik dalam pencernaan membebaskan asam sianida 

(HCN), suatu anti nutrisi yang sangat toksik.  Kandungan HCN ubi kayu 

bervariasi bergantung pada iklim, keadaan tanah, pemupukan dan yang paling 

menentukan adalah varietas.  Berdasarkan kandungan HCN, ubi kayu digolongkan 

dalam dua varietas yaitu varietas pahit yang mengandung HCN lebih dari 100 

gram per ton dan varietas manis yang mengandung HCN kurang dari 100 gram 
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per ton.  Beberapa varietas unggul dari ubi kayu yang tergolong dalam ubi kayu 

manis antara lain varietas valenca, gading, ambon dan varietas W-78 dan yang 

tergolong dalam ubi kayu pahit antara lain varietas SPP, Bogor, Muara dan 

varietas W-236. 
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Gambar 4.3.  Proses pembuatan tepung ubi kayu 
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Penggunaan ubi kayu sebagai bahan pakan ternak dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua macam ubi kayu yaitu ubi kayu tanpa kulit dan ubi kayu 

dengan kulit.  Ubi kayu tanpa kulit menyebabkan daya cerna meningkat di 

samping ada peningkatan cita rasa dan pembebasan sianida.  Ubi kayu tanpa kulit 

dapat menimbulkan jamur sacharomyces cerevisiae yang biasanya digunakan 

dalam pembuatan tape.  Jamur ini menghasilkan enzim amilase yang dapat 

memutuskan ikatan-ikatan molekul pati menjadi gula-gula sederhana dan alkohol.  

Jamur sacharomyces cereviciae tidak dapat secara nyata meningkatkan 

kandungan protein ubi kayu karena sel-selnya tidak banyak menghasilkan protein.  

Bahan pakan ubi kayu tanpa kulit lebih baik dari pada ubi kayu dengan kulit 

karena mempunyai nilai nutrisi yang lebih baik dari bahan asalnya.  Kandungan 

nutrisi ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6.  Kandungan nutrisi ubi kayu 
 

No. Zat makanan Kandungan dari  
  Ubi kayu varietas pahit Ubi kayu varietas manis 
  Umbi 

dengan 
kulit 

Umbi 
tanpa 
kulit 

kulit Umbi 
dengan 

kulit 

Kuli
t  

Daun 

1. Protein (%) 2.71 2.58 5.29 2.38 1.66 14.69 
2. Serat kasar (%) 3.09 0.43 2.97 1.95 1.60 15.63 
3. Lemak (%) 0.53 0.46 1.18 0.65 0.65 8.39 
4. Abu (%) 2.66 2.41 5.93 2.89 5.23 16.07 
5. BETN (%) 91.01 94.12 66.6

3 
92.12 90.8

6 
45.22 

   
Sumber : *  Oke (1978) 

Kandungan protein ubi kayu sangat rendah yaitu 2 - 3 persen.  Nitrogen 

yang terkandung di dalamnya, 60 persen merupakan protein murni, 12 persen 

nitrat, nitrit dan sianida sedangkan 30 - 40 persen merupakan senyawa N bukan 

protein, misalnya sebagai asam-asam amino bebas seperti asam aspartat dan 

glutamat.  Sedangkan kandungan energi metabolis ubi kayu berkiasar 3780 

kkal/kg. 

Randahnya kualitas protein ubi kayu dilihat dari rendahnya kandungan 

asam-asam amino esensial dan ketidakseimbangan proporsinya.  Metionin 
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merupakan asam amino pembatas pertama disusul oleh sistin dan triptofan.  

Kandungan lisin jauh lebih besar dari metionin, sistein, namun lisin juga 

merupakan asam amino pembatas karena di dalam ubi kayu sering terdapat dalam 

bentuk tak tersedia.   Tidak adanya lisin ini terjadi akibat reaksi pencoklatan pada 

saat ubi kayu dijemur atau dikeringkan dengan pemanasan.  Asam-asam amino di 

atas harus disediakan dalam bentuk suplementasi asam amino sintesis untuk 

mendapatkan performan ternak yang memuaskan.  Kandungan asam amino ubi 

kayu dapat dilihat pada Tabel 4.7.   

Tabel 4.7.  Kandungan asam amino ubi kayu 
 

No. Asam amino  Kandungan (%) 
  
1. Arginin 12.90 - 17.10 
2. Sistin 0.51 
3. Metionin 0.33 
4. Histidin 0.50 -–0.60 
5. Isoleusin 0.77 -–1.04 
6. Leusin 1.24 - 1.52 
7. Lisin 1.52 - 1.54 
8. Fenilalanin 0.78 - 0.94 
9. Treonin 0.86 - 1.00 
10. Triptofan 0.50 
11. Valin 1.23 - 1.32 
   

Sumber : *  Mener dan Gomes (1973) 

Ubi kayu jika digiling menghasilkan tepung yang ringan, halus dan 

berdebu.  Struktur seperti ini dapat menimbulkan iritasi pada mata dan gangguan 

pernafasan.  Masalah ini dapat di atasi dengan pembuatan pellet atau penambahan 

minyak. 

Ubi kayu mengandung dua glukosida sianogenik, yaitu 80% linamarin 

yang apabila terhidrolisis oleh asam atau enzim akan mengeluarkan aceton + 

glukosa + HCN, dan 20% lainnya berupa luteustralin yang apabila terhidrolisis 

akan menghasilkan metil etil keton + glukosa + HCN.  Ubi kayu dibagi menjadi 

dua golongan berdasarkan kandungan asam sianida, yaitu varietas ubi kayu pahit 

dengan kandungan HCN diatas 100 ppm dan varietas manis dengan kandungan 

HCN dibawah 100 ppm.  Kandungan HCN ubi kayu sangat bervariasi bergantung 



 107

pada iklim, keadaan tanah dan pemupukan serta yang paling dominan adalah 

varietas. 

Asam sianida merupakan anti nutrisi yang bersifat toksik bagi unggas.  

Asam sianida yang terserap oleh saluran pencernaan akan bereaksi dengan 

hemoglobin dan membentuk senyawa sianoglobin.  Akibat selanjutnya adalah 

darah tidak dapat mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan juga dapat 

menghambat oksidasi dari sitokrom oksidase.   Kedua sebab ini akan 

menimbulkan histotoxic anoxia dengan gejala klinis antara lain pernafasan cepat 

dan dalam, kejang-kejang dan akhirnya terjadi kematian.   

Proses pengolahan ubi kayu menjadi pati dapat menghilangkan sianida.  

Sedangkan pengolahan lain dengan pencacahan dan kemudian dikeringkan dapat 

mengurangi kandungan sianida sampai 75%.  Pengeringan dapat dilakukan 

dengan sinar matahari maupun dengan oven pada suhu 45 - 55oC selama lebih 

kurang 5 jam. 

Meskipun ubi kayu mengandung asam sianida, tetapi Rasyaf (1993)  

menyatakan bahwa formulasi ubi kayu dalam pakan ayam pedaging periode awal 

dapat digunakan sebanyak 10% dan pada periode akhir sebanyak 15%.  Amrullah 

(1987) menambahkan bahwa asam sianida akan bersifat racun bagi ayam 

pedaging pada tingkat konsumsi lebih dari 32 ppm. 

  Hasil penelitian Yudianto (1995) menunjukkan bentuk ubi kayu dan aras 

pemberian ubi kayu pada ayam pedaging betina berpengaruh sangat nyata 

terhadap AMEn dan TMEn serta menyebabkan peningkatan nilai AMEn dan 

TMEn.  Aras pemberian berpengaruh sangat nyata terhadap nilai AMEn tetapi 

tidak berpengaruh terhadap nilai TMEn.  Tidak didapati interaksi antara bentuk 

dan tingkat pemberian ubi kayu terhadap nilai AMEn.  Pemberian ubi kayu tanpa 

kulit berpengaruh nyata terhadap energi metabolis.  Sehingga disarankan untuk 

mendapatkan nilai metabolis yang tinggi sebaiknya menggunakan ubi kayu tanpa 

kulit dengan aras pemberian 25 gram dalam ransum. 

Hasil penelitian Chotib (1995) menunjukkan bahwa daya cerna serat kasar 

dan BETN ubi kayu berkulit dan tanpa kulit dari tingkat pemberian, 15, 20 dan 25 

g, masing-masning tidak menunjukkan perbedaan nyata.  Nilai daya cerna serat 
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kasar dan BETN akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat pemberian 

pakan.  Bila tingkat pemberian pakan tidak sama, nilai daya cerna serat kasar akan 

berbeda nyata.  Daya cerna BETN akan berbeda sangat nyata pada ubi kayu 

berkulit jika pemberiannya diperbesar sampai tiga kali lebih banyak pada ubi kayu 

tanpa kulit.  Disarankan untuk menggunakan ubi kayu sebagai bahan pakan ayam 

pedaging tanpa dikupas kulitnya, karena lebih efisien waktu dan tenaga.    

 
4.1.3.  Onggok 

 Ubi kayu merupakan bahan campuran pakan ternak yang cukup baik.  

Potensi limbah ubi kayu tersedia melimpah, khususnya di Propinsi Jawa Timur 

yang merupakan daerah sentra ubi kayu.  Dari data biro pusat statistik tahun 1995, 

produksi ubi kayu di Jawa Timur sebesar 3.381.948 ton.  Dari proses pengolahan 

singkong menjadi tepung tapioka, dihasilkan limbah sekitar 2/3 bagian atau 

sekitar 75% dari bahan mentahnya. Limbah ini biasa disebut onggok sebagaimana 

terdapat dalam Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.1.  Onggok 
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Limbah ubi kayu yang dapat digunakan sebagai bahan pencampur pakan 

ternak adalah daun, kulit ubi kayu dan onggok.  Onggok merupakan limbah dari 

mata rantai proses produksi pembuatan tapioka.  Kandungan nutrisi onggok dapat 

dilihat pada Tabel 4.8.    

Tabel 4.8.  Kandungan nutrisi onggok 
 

No. Zat makanan Kandungan  
1. Energi metabolis (kkal) 3.200 
2. Protein (%) 4.60 
3. Kalsium (%) 0.32 
4. Fosfor (%) 0.03 
  

Sumber :  Gunawan, dkk (1995) 
 
 Problem dari adanya onggok ini adalah besarnya persentase limbah yang 

dihasilkan dari setiap kali pemrosesan singkong dan sampai sekarang belum ada 

usaha lain yang bisa memanfaatkan limbah ini. Hal tersebut menyebabkan banyak 

pabrik pengolahan tapioka terpaksa hanya menumpuk limbahnya secara tidak 

higienis dalam bak penampungan di dalam lingkungan pabrik yang akhirnya 

tumpukan limbah itu dari ke hari akan semakin menggunung dan berbau busuk. 

Bau tak sedap ini muncul akibat terjadinya proses pembusukan onggok 

yang amat cepat. Seperti diketahui, kandungan karbohidrat singkong ini cukup 

tinggi yakni mencapai 72,49% - 85,99%, sementara kadar airnya 14,09%. 

Tingginya kandungan karbohidrat dan kadar air inilah yang mempermudah 

aktifitas mikroba pengurai. Proses penguraian bisa bersifat aerob (membutuhkan 

oksigen) dan bisa pula bersifat anaerob (tidak membutuhkan oksigen) dan 

menghasilkan bau yang sama berupa H2S dan NH3 serta berbagai gas berbau 

menyengat lainnya. Meskipun disimpan dalam tempat khusus misalnya, bau tak 

sedap ini tetap sulit dibendung dan akan merembes ke mana-mana. 

Membuang limbah tapioka dari lingkungan pabrik ke lokasi tertentu di 

luar pabrik pun tidak akan menyelesaikan masalah. Tindakan ini hanya akan 

memindahkan sumber bau, bukan menanggulanginya. Salah satu pemecahan 

adalah teknologi biokonversi. Teknologi ini merupakan konversi bahan secara 

enzimatik dan biologik (biasanya melalui fermentasi) yang dapat dimanfaatkan 
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untuk meningkatkan nilai ekonomi onggok. Cara pengolahan limbah secara 

biokonversi ini cukup mudah dan tak perlu biaya besar. Onggok cukup ditampung 

di suatu wadah untuk menjalani proses fermentasi menggunakan jasad renik (ragi 

atau jamur). Strain yang digunakan Candida utilis, Trichoderma harzianum dan 

Trichoderma viride. Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Pengkajian Ilmu 

Kehidupan BPPT, Trichoderma harzianum paling baik digunakan untuk 

keperluan ini, karena selama proses fermentasi akan menghasilkan enzim selulase 

β-1,3 glukanase yang mampu meningkatkan kadar protein. Hasil fermentasi 

onggok ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Cara pembuatan dimulai dari pembuatan bahan awal sebagai starter dalam 

bentuk cair yang sudah ditebari jamur Trichoderma harzianum. Selanjutnya 

starter dicampurkan ke dalam onggok padat yang sudah ditampung dalam tempat 

khusus. Dalam waktu 12 hari, proses fermentasi dengan Trichoderma harzianum 

ini selesai. Agar pakan ternak semakin berkualitas, sebaiknya pada saat fermentasi 

ditambahkan bekatul dengan perbandingan 8 : 2 (8 bagian onggok dan 2 bagian 

bekatul). 

Hasil fermentasi limbah pabrik tapioka untuk pakan ternak ini secara 

kualitatif cukup bagus, karena jamur yang digunakan memiliki enzim yang 

mampu memecah karbohidrat yang akan meningkatkan kadar protein bahan. 

Selain itu jamur Trichoderma harzianum juga memiliki sifat antifungi sehingga 

selama proses fermentasi berlangsung dapat mencegah pertumbuhan jamur lain 

yang tidak diharapkan. Sehingga sebagai pakan ternak hasil fermentasi limbah ini 

cukup aman. 

Dengan demikian, onggok yang sudah diolah secara biokonversi dapat 

langsung dijual ke para peternak. Kalau pun harus disimpan untuk sementara 

waktu, pihak pabrik pun tidak perlu khawatir akan diprotes warga sekitar, lantaran 

onggok hasil fermentasi ini sudah terbebas dari bau apapun. 

Onggok merupakan sumber energi yang relatif murah tetapi kadar protein 

kasar rendah.  Berdasarkan komposisi kimia, onggok dapat menggantikan 

penggunaan bekatul dan jagung.   Onggok dapat digunakan pada ternak dalam 

bentuk segar, dicampur dengan bahan pakan lain dalam bentuk konsentrat atau 
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disimpan dalam bentuk kering untuk sewaktu-waktu digunakan pada saat 

kekurangan pakan.   

 Kandungan nutrisi onggok yang relatif kurang dapat ditingkatkan salah 

satunya dengan fermentasi dengan menggunakan kapang Aspergillus niger atau 

dinamakan cassapro.    Selama proses fermentasi diperkirakan juga terbentuk 

berbagai jenis enzim yang berguna bagi pencernaan.  Beberapa enzim 

ekstraseluler yang dihasilkan adalah amilase, amiloglukosidase, fitase, selulase, 

katalase dan glukosa oksidase.  Hasil penelitian Tabrany dkk (1998) menunjukkan 

bahwa fermentasi onggok dengan Aspergillus niger sampai 4 minggu secara 

statistik sangat nyata meningkatkan kandungan protein kasar onggok terolah dan 

menurunkan kandungan HCN onggok terolah serta cenderung meningkatkan 

kandungan GE onggok terolah. 

Proses fermentasi onggok yang sudah dilakukan oleh Junaidi (2002) 

adalah mencampur bahan kimia dengan komposisi 7.2% FeSO4, 4.0% urea, 1.5% 

NaH2PO4, 0.15% KCl, 0.075% FeSO4 dan 0.50% MgSO4.   Campuran bahan 

kimia tersebut dicampurkan pada onggok dan diberi inokulum kapang Aspergillus 

niger sebanyak 0.2 - 0.5%.  Campuran tersebut kemudian diinkubasi dengan suhu 

ruangan selama 3 - 4 hari atau sampai spora terbentuk.  Kandungan nutrisi onggok 

terfermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9.  Kandungan nutrisi onggok terfermentasi 
 

No. Zat makanan Kandungan  
1. Energi metabolis (kkal) 3.230 
2. Protein (%) 13.73 
3. Serat kasar (%) 8.60 
4. Lemak kasar (%) 4.06 
5. Kalsium (%) 0.20 
6. Fosfor (%) 0.52 
  

Sumber :  Budiman (2001) 
 
 Hasil penelitian Kompiang dkk (1994) menunjukkan bahwa kandungan 

protein dari onggok yang telah difermentasi dengan Aspergillus nigger akan 

meningkat dari 1.62 persen menjadi 18 persen (dalam skala laboratorium).  Agak 

berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh Budiman (2001) yang 
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meningkatkan kualitas protein onggok hasil fermentasi dari 3,527% menjadi 

13,73%.  Kompiang dkk. (1994) menyarankan penggunaan cassapro sebagai 

campuran pakan unggas sebesar 10 persen untuk ayam broiler, 15 persen untuk 

periode layer dan 20 persen untuk itik. 

Hasil penelitian Junaidi (2002) yang menggunakan onggok terfermentasi 

sampai 20 persen dalam pakan ayam pedaging menunjukkan bahwa bobot karkas, 

berat karkas, persentase karkas dan berat lemak abdominal tidak terpengaruh 

dengan pemberian onggok tersebut.  Oleh sebab itu onggok dapat dimanfaatkan 

sebagai pengganti bahan pakan unggas lain. 

Hasil penelitian Astuti (2002) menunjukkan penggunaan onggok 

terfermentasi sampai aras 20 persen dalam pakan tidak mempengaruhi konsumsi 

dan konversi ayam kampung periode grower, tetapi mempengaruhi pertambahan 

bobot badan dan income over feed cost, yang berarti penggunaan onggok 

terfermentasi (cassapro) hingga 20 persen menguntungkan baik secara teknis 

maupun ekonomis. 

Hasil penelitian Karnadi  (1999) mengungkapkan bahwa onggok yang 

yang difermentasi dengan Trichoderma harzianum ternyata mempengaruhi 

kualitas telur.  Produksi onggok dari proses bikonversi dengan Trichoderma 

harzianum digunakan untuk mengganti pakan komersial sampai dengan 20 persen.  

Secara khusus terlihat peningkatan signifikan kandungan asam amino  terutama 

arginin, alanin, tirosin, isoleusin dan lisin dalam telur.  Sebaliknya terjadi 

penurunan kandungan beberapa asam amino lain dan tidak terjadi perubahan 

secara signifikan terhadap kandunga kolesterol. 

Hasil penelitian Mirnawati (2001) menunjukkan bahwa perlakuan lima 

aras onggok yang difermentasi dengan Neurospora spp. (0, 10, 20, 30 dan 40 

persen) berpengaruh pada rataan konsumsi dan rataan pertambahan bobot badan 

ayam broiler.  Sedangkan terhadap efisiensi pakan tidak berpengaruh.  Saran yang 

dikemukakan adalah dianjurkan untuk memberi paling banyak 20 persen onggok 

pada ayam broiler. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fermentasi dengan 

Aspergillus niger terhadap kandungan protein kasar, HCN dan gross energy (GE) 
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pada onggok. Manfaat penelitian ini diharapkan dengan teknologi alternatif 

pengolahan onggok akan meningkatkan nilai gizi dan menurunkan kandungan 

HCN onggok, yang pada gilirannya membantu peternak dalam mengatasi masalah 

penyediaan pakan. 

 

 

4.2.  Bahan Pakan Sumber Energi Asal Biji-bijian 

4.2.1.  Sorghum 

 Sorghum digolongkan sebagai tanaman berbiji tunggal dengan sistematika 

sebagai berikut : 

Kelas   :  Monokotiledon 

Famili  :  Gramineae 

Spesies :  Sorghum 

Sub spesies :  Sorghum bicolor (L) 

 Tanaman sorghum (Gambar 4.4.) berasal dari Afrika dan sekarang umum 

terdapat di daerah tropis atau sub tropis, tetapi dapat juga diusahakan tumbuh di 

daerah beriklim sedang. Sorghum dapat tumbuh pada semua tipe tanah. Tanaman 

ini dapat tumbuh dalam lingkungan banyak air serta dapat tumbuh dalam 

lingkungan yang sangat kekurangan air.   Suhu optimum untuk pertumbuhan 

sorghum adalah antara 23oC - 30oC dengan kelembaban relatif 20 - 40 persen.  

Curah hujan yang diperlukan selama pertumbuhan adalah 375 mm - 425 mm 

dengan penyebaran hari hujan yang teratur, terutama pada saat tanaman 

melaksanakan pengembangan perakarannya sampai batas akhir pertumbuhan 

vegetatif. 
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Gambar 4.4.  Tanaman sorgum 
  (http//:www.nebraskaphotos.com 
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 Gambar 4.5.  Biji sorghum 

 

 

Sorghum mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia 

karena mempunyai kemampuan tumbuh yang tinggi, tahan terhadap kekeringan 

dan hama penyakit, responsif terhadap pemupukan dan biaya produksi rendah.  

Daya adaptasinya yang tinggi dapat dilihat dari kemampuan tumbuhnya di dataran 

rendah hingga di tempat yang tingginya 1500 meter dari permukaan laut. 

 Secara umum sorghum dapat diklasifikasikan sesuai dengan warnanya, 

antara lain : kuning, putih, coklat dan campuran.  Varietas-varietas sorghum yang 

dikenal di Indonesia adalah : Malang No. 28, Birdproof No. 65, Proteris No. 184, 

Katengu No. 183 dan Cempaka.  Saat ini telah diadakan perluasan penanaman 

sorghum jenis unggul, antara lain varietas UPCA S1, UPCA S2, No. 6C, No. 7C.  

Deskripsi singkat dari berbagai varietas sorghum tersebut tersaji pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10.  Sifat fisik varietas sorghum 
 

No. Varietas Umur (hari) Hasil 
(ton/ha) 

Warna Rasa 

     
1. Cempaka 110-120 3.0-4.0 Putih kotor Agak sepat 
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2. Katengu 100-110 2.5-3.0 Putih bersih Manis  
3. Darso 110-125 2.5 Coklat tua Sepat 
4.  Birdproof 100-110 2.0 Merah tua Sepat 
5. No. 6C 105-115 3.5-4.0 Gambir muda Agak sepat 
6. No. 7C 100-110 3.0-4.0 Gambir muda Agak sepat 
7. No. 72 105-115 2.5 Putih kotor Agak sepat 
8. No. 46 105-110 4.0 Kuning 

kecoklatan 
Agak sepat 

9. Hegari 89-90 2.0-3.0 Putih Manis 
10. UPCA S1 97 6.75 Putih Manis 
11. UPCA S2 96 5.14 Kuning Manis 
12. K.D.U. 105-110 3.0-4.0 Putih 

kekuningan 
Manis 

      
Sumber :  Mudjisihono dan Suprapto (1987) 

Pada tahun 1976, Departemen Pertanian satuan Pengendali Bimas 

memasukkan sorghum dalam program Bimas Palawija dengan sasaran areal 

penanaman seluas 60.000 hektar, pada tahun 1977 seluas 80.000 hektar, pada 

tahun 1978 seluas 100.000 hektar dan pada tahun 1980 seluas 150.000 hektar. 

Tetapi semenjak awal tahun 1980-an sorghum terdesak oleh tanaman pangan lain. 

Data terakhir pada tahun 1988 menunjukkan produksi sorghum di Indonesia 

sebesar 13.000 ton dengan luas tanam 10.239 ha.  Produktivitas tanaman sorghum 

di Indonesia masih rendah sekitar 0,7 ton/ha.  Daerah-daerah produksi sorghum 

utama di Indonesia meliputi Propinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.  

Di Jawa Tengah, luas panen sorghum dari tahun 1973 hingga tahun 1983 

berfluktuasi antara 8.844 - 28.270 hektar.  Luas tanam sorghum di Yogyakarta 

sekitar 2.000 hektar dan di Jawa Timur luas tanam berfluktuasi antara 3.000 - 

8.000 hektar.  Berdasarkan data tahun-tahun terakhir yang tercatat, produksi 

sorghum di Jawa tengah pada tahun 1983 sebesar 16.028 ton, di Yogyakarta pada 

tahun 1980 sebesar 776 ton dan di Jawa Timur pada tahun 1988 sebesar 10.202 

ton. 

Produksi sorghum bergantung beberapa faktor, antara lain keadaan tanah, 

pemupukan, cara pemeliharaan, saat penanaman dan iklim.  Secara umum 

produksi sorghum di Indonesia masih sangat rendah.  Namun potensi untuk 

pengembangannya sangat besar, karena sorghum termasuk tanaman semusim 



 117

yang paling mudah dibudidayakan, dapat hidup di lahan yang kurang subur, air 

yang terbatas dan masukan rendah.  Di Indonesia, tanaman sorghum tanpa 

perabukan dapat menghasilkan antara 500 - 800 kg/ha.  Di luar negeri, sorghum 

dapat mencapai 2.240 kg/ha dengan pemupukan dan penanaman bibit unggul. 

Sorghum terdiri atas dua macam bentuk yaitu sweet sorghum dan grain 

sorghum.  Biji sorghum terdiri atas tiga lapisan, yaitu pericarp, testa dan 

endosperm.  Bagian biji sorghum yang terdiri atas lapisan pericarp dan lapisan 

aleuron mengandung protein, lemak, abu, vitamin dan mineral yang relatif tinggi.  

Sorghum mengandung komposisi nutrisi yang hampir sama dengan jagung.  

Komposisi nutrisi sorghum dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Sorghum merupakan bahan pakan sumber energi, dengan kandungan 

energi sedikit lebih rendah daripada jagung.  Kandungan energi sorghum sebesar 

3288 kkal/kg, sedangkan jagung sebesar 3350 kkal/kg.  Kandungan lemak 

sorghum lebih rendah dibanding jagung.  

 

 

Tabel 4.11.  Kandungan nutrisi sorghum dibandingkan dengan jagung 
No. Zat makanan Kandungan  

  Sorghum Jagung 
1. Energi metabolis (kkal/kg) 3.288,00 3.350,00 
2. Protein (%) 8,80 8,80 
3. Serat kasar (%) 2,30 2,20 
4. Lemak kasar (%) 2,90 3,80 

 Asam-asam amino (%)   
5. Arginin 0,36 0,50 
6. Histidin 0,19 0,20 
7. Isoleusin 0,46 0,37 
8. Leusin 1,40 1,10 
9. Lisin 0,20 0,21 
10. Metionin 0,13 0,20 
11. Fenilalanin 0,47 0,47 
12. Treonin 0,36 0,39 
13. Triptofan 0,12 0,09 
14. Valin 0,53 0,52 
 Vitamin (mg/kg)   
15. Ribovlavin 1,20 1,00 
16. Niasin  40,00 24,00 
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17. Asam pantotenat 11,00 1,00 
18. Kholin  0,68 620,00 
19. Biotin 0,24 0,06 
20. Piridoksin 0,18 7,00 
21. Tiamin 3,90 3,50 
22. Tokoferol 12,00 22,00 
 Mineral (%)   
23. Kalsium 0,04 0,02 
24. Klorida - 0,04 
25. Fosfor 0,30 0,28 
26. Potasium 0,35 0,30 
26. Sodium 0,01 0,02 
27. Sulfur 0,10 0,08 
28. Magnesium 0,20 0,42 
29. Seng (mg/kg) 17,00 40,00 
30. Mangan 13,00 5,00 
31. Tembaga 14,00 3,00 
32. Besi 50,00 350,00 

Sumber :  NRC (1984) 

 

 

Kadar protein sorghum bervariasi antara varietas satu dengan lainnya.  

Umumnya protein sorghum sedikit lebih tinggi daripada jagung.  Semua bagian 

butiran sorghum mengandung protein, walaupun konsentrasi protein pada lapisan 

embrio/germ dan aleurone lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan endoderm.  

Kandungan protein sorghum berkisar antara 8 - 10 persen.  Perbedaan kandungan 

protein dipengaruhi oleh beberapa hal, antar lain : jenis tanah, lokasi, pemupukan, 

dan jenis sorghum.  Kualitas protein sorghum serupa dengan jagung, artinya 

bahwa asam-asam amino pembatas utama bagi ke dua bahan pakan tersebut 

adalah lisin dan metionin.  Sementara itu kandungan asam amino lisin, metionin 

dan triptofan pada varietas sorghum di daerah tropis sangat rendah. 

 Kandungan mineral sorghum umumnya rendah, terutama kandungan 

mineral makro.  Kadar kalsium, klorida dan fosfor sorghum rendah, serupa 

dengan jagung.  Sedangkan kadar mangan dan tembaga sorghum jauh lebih tinggi 

dibandingkan jagung.  Sebaliknya, kadar seng dan besi jauh lebih rendah 

dibandingkan jagung. 
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 Kandungan vitamin sorghum hampir sama dengan jagung.  Kandungan 

vitamin A dari sorghum juga sangat rendah.  Sorghum yang berwarna putih tidak 

mengandung vitamin A maupun pro vitamin A, namun sorghum yang berwarna 

kuning mengandung vitamin A.  Vitamin A yang penting bagi vitalitas ternak 

dalam biji sorghum berada dalam bentuk beta karoten.  Sorghum dan jagung 

merupakan sumber vitamin E dan tiamin, tetapi rendah kandungan riboflavin.  

Vitamin-vitamin tersebut paling banyak ditemukan di bagian aleurone dan 

embrio/germ dari biji sorghum.  Butiran sorghum mengandung vitamin B 

kompleks lebih kurang sama seperti jagung, hanya jumlah niasin pada sorghum 

lebih banyak dibandingkan jagung. 

Sorghum mengandung zat anti nutrisi tannin.  Tannin adalah senyawa 

polyphenolic dengan berat molekul yang tinggi yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan hewan dengan dua cara, yaitu : rasa sepat tannin menurunkan 

tingkat konsumsi pakan dan dan mempunyai kemampuan untuk mengikat protein 

di intestinum yang mengakibatkan penurunan daya cerna dan absorpsi protein. 

Tannin merupakan tepung yang berwarna agak kekuningan, sangat larut dalam 

alkohol, air panas dan bersifat racun.  Jika tannin bereaksi dengan ion logam akan 

terbentuk endapan berwarna merah tua sampai hitam. Senyawa tannin ditemukan 

paling banyak di bagian pericarp.  Sehingga sorghum yang mengandung tannin 

tinggi cenderung tidak disukai oleh hewan karena rasanya sepat.  Kandungan 

tannin beberapa varietas sorghum dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12.  Kandungan tannin pada beberapa varietas sorghum 
No. Varietas sorghum Hasil analisis beberapa peneliti 

  1 2 3 
  ……………….. % ……………….. 
1. Combine sagrain 2,0 - - 
2. N.K. 230 2,0 - - 
3. Ga. 609 1,3 - - 
4. Redbine 60 0,4 - - 
5. Martin milo 0,4 - - 
6. Combine Kafir 60 0,2 - - 
7. No. 46 - 3,85 - 
8. KD. 4 - 0,20 - 
9. UPCA S1 - - 0,25 
10. No. 6C - - 1,98 
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Sumber :  1.  Chang and Fuller (1964) 
     2.  Anonim  (1983) Muriyanto (1987) 
     3.  Muriyanto (1987)  

  

 Tannin terdiri atas dua kelompok, yaitu hidrolyzable tannin dan condensed 

tannin.   Hidrolyzable tannin terdiri atas gallotannin yang merupakan senyawa 

ester dari glukosa dengan asam gallat dan ellagitannin yang merupakan ester dari 

glukosa dengan asam ellagat.   Gallotannin lebih sepat dibandingkan ellagitannin.  

Struktur hydrolizable tannin mudah dihidrolisis oleh asam dan alkali serta enzim 

khas, menghasilkan glukosa dan asam-asam aromatik yaitu asam gallat dan 

ellagat.  Condenced tannin adalah tipe tannin yang banyak dijumpai dalam bijian 

sorghum, tahan terhadap degradasi enzim dan hidrolisis asam.   Condensed tannin 

tidak mengandung gula, akan tetapi merupakan polimer katekin atau flavanol. 

Tannin dapat menghambat pertumbuhan ayam pedaging karena protein 

bahan pakan diikat oleh tannin sehingga tidak dapat dicerna. Terdapat tiga 

mekanisme reaksi antara tannin dengan protein sehingga terjadi ikatan yang cukup 

kuat antara tannin dengan protein, yaitu : (1) ikatan hidrogen antara gugus OH 

pada tannin dengan gugus akseptornya, yaitu gugus NH2 pada protein, (2) ikatan 

ion antara gugus anion pada asam gallat dari tannin dengan gugus kation pada 

protein dan (3) ikatan cabang kovalen antara kuinon dan bermacam-macam gugus 

reaktif pada protein. 

Upaya untuk menghilangkan tannin dapat digunakan beberapa cara, seperti 

perendaman, pemanasan dan penambahan bahan kimia.  Perendaman sorghum 

dalam air bersuhu 30oC selama 24 jam atau suhu 100oC selama 20 menit 

mengakibatkan kandungan tannin turun sebesar 31 persen.  Jalan lain adalah 

dengan merendam sorghum dalam larutan NaOH dan KOH 0,05 M dengan suhu 

30oC selama 24 jam yang menyebabkan kandungan tannin berkurang sebesar 75 - 

85 persen.   Bahan kimia lain yang dapat digunakan adalah natrium karbonat 

sebanyak 0,22 persen, polyvinyl pirolidone ataupun dengan larutan Tween 80. 

Chang dan Fuller (1964) menyatakan bahwa biji sorghum dapat digunakan 

untuk mengganti gandum atau jagung bagi anak ayam dan hasilnya baik sekali, 
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tetapi apabila biji sorghum itu dipakai dalam ransum anak ayam dengan level 

tinggi maka pertumbuhannya akan terhambat.  Dinyatakan pula oleh McClymont 

dan Duncan  (1952) bahwa anak-anak ayam yang menggunakan sorghum sebesar 

28 - 63 persen dalam ransumnya akan menghambat pertumbuhan, apabila 

dibandingkan dengan anak ayam yang menggunakan biji-bjian lain dalam ransum. 

Armstrong dkk. (1974) menyatakan bahwa pemberian sorghum yang 

mengandung tannin tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ayam-ayam muda 

terhambat.  Gejala ini sama dengan gejala yang ditimbulkan oleh pemberian asam 

tannin murni dalam ransum.  Pendapat ini diperkuat oleh Wahju (1985) yang 

menyetakan bahwa pemberian sorghum yang mengandung tannin lebih dari 0,5 

persen dalam ransum akan menyebabkan penekanan dalam pertumbuhan ayam, 

tetapi dapat diperbaiki dengan penambahan metionin dan atau kholin.  Selanjutnya 

Chang dan Fuller (1964) menyatakan bahwa penambahan donor metil seperti 

metionin, kholin dan arginin dalam bentuk murni serta dalam berbagai bentuk 

campuran ransum yang mengandung sorghum dapat memperbaiki hambatan-

hambatan pertumbuhan pada ayam. 

Muriyanto (1987) menyatakan bahwa penggunaan sorghum varietas 

UPCA S1 dan varietas No. 6C sampai aras 60 persen dalam ransum berpengaruh 

terhadap pertambahan bobot badan, konversi pakan dan konsumsi pakan pada 

ayam pedaging periode awal.  Selanjutnya dinyatakan bahwa sorghum sampai 

aras 30 persen masih dapat digunakan tanpa pengaruh yang negatif terhadap 

penampilan ayam pedaging. 

Hadhi (1987) menyatakan bahwa semakin tinggi aras sorghum yang 

digunakan dalam ransum ayam pedaging periode akhir sampai aras 60 persen 

ternyata konsumsi pakan dan pertaambahan bobot badan cenderung menurun, 

sedangkan konversi pakan semakin meningkat, tetapi penggunaan dan 

peningkatan tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Nasrudin dan Prawirokusumo (1982) menyatakan bahwa ransum yang 

mengandung sorghum 0 dan 12,5  persen lebih baik dibanding dengan ransum 

yang mengandung 25, 37,5 dan 50 persen sorghum.  Selanjutnya dinyatakan 

bahwa pemberian sorghum sebesar 12,5 persen memberikan hasil yang terbaik 
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terhadap konsumsi pakan dan penggunaan sorghum sampai aras 50 persen tidak 

mempengaruhi efisiensi pakan yang berarti tidak berpengaruh terhadap konversi 

pakan. 

 Penggantian jagung dengan sorghum pada ayam pedaging akan 

mengurangi pigmentasi kuning pada kulit dan kaki bawah (shank).  Penggantian 

keseluruhan mengakibatkan kulit putih secara menyeluruh.  Hal ini disebabkan 

sorghum tidak mengandung zat warna karotenoid yang memberi warna pada kulit, 

paruh dan kaki bawah ayam.  Pada saat ini agaknya warna kulit ayam pedaging 

tidak merupakan persyaratan bagi konsumen Indonesia, sehingga kenyataan ini 

menjadi kurang penting.  Jika dikehendaki kulit yang berwarna, sumber-sumber 

lain seperti tepung daun lamtoro atau zat warna sintetik dapat digunakan 

(Creswell, 1978). 

 Hasil penelitian Rahayu (1997) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penggunaan sorghum varietas lokal Muneng non proses sampai taraf 30 persen 

terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ayam pedaging yang 

meliputi : penurunan konsumsi pakan, penurunan pertambahan bobot badan 

harian, peningkatan konversi pakan, penurunan protein efisiensi ratio, penurunan 

bobot dan persentase karkas, penurunan imbangan antara berat daging dengan 

tulang, penurunan bobot dan persentase bobot lemak abdominal, dan penurunan 

kadar protein daging dan lemak karkas.   Semakin tinggi penggunaan sorghum 

varietas lokal Muneng hasil perenmdaman air kapur sampai taraf 30 persen 

terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja ayam pedaging yang 

meliputi : peningkatan konsumsi pakan, peningkatan pertambahan bobot badan 

harian, penurunan konversi pakan, peningkatan protein efisiensi ratio, peningkatan 

bobot dan persentase karkas, peningkatan imbangan antara berat daging dengan 

tulang, peningkatan bobot dan persentase bobot lemak abdominal, dan 

peningkatan kadar protein daging dan lemak karkas. Penggunaan metionin dalam 

ransum yang mengandung sorghum varietas lokal Muneng hasil perenmdaman air 

kapur sampai taraf 30 persen menghasilkan pencapaian kinerja ayam pedaging 

yang yang lebih baik daripada penggunaan metionin dalam ransum yang 

mengandung varietas lokal Muneng tanpa proses, yang meliputi: peningkatan 
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konsumsi pakan, peningkatan pertambahan bobot badan harian, penurunan 

konversi pakan, peningkatan protein efisiensi ratio, peningkatan bobot dan 

persentase karkas, peningkatan imbangan antara berat daging dengan tulang, 

peningkatan bobot dan persentase bobot lemak abdominal, dan peningkatan kadar 

protein daging dan lemak karkas.  Kombinasi perlakuan terbaik adalah 

penggunaan sorghum hasil proses perendaman dalam air kapur sampai taraf 15 

persen dengan metionin pada taraf 0 persen.   Disarankan apabila menginginkan 

penggunaan sorghum tanpa metionin sebagai substituen jagung dalam ransum 

ayam pedaging, maka sebelum digunakan, sorghum tersebut terlebih dahulu harus 

direndam dalam air kapur berkonsentrasi 0,05 M pada suhu kamar dan selama 24 

jam dengan taraf penggunaan 15 persen dari total ransum. 

 

4.3.  Bahan Pakan Sumber Energi Asal Limbah 

4.3.1.  Isi Rumen Sapi 

 Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan 

seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk 

ternak, dll.  Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, 

urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, 

dan isi rumen.  Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang 

dihasilkan semakin meningkat. 

 Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari species ternak, 

besar usaha, tipe usaha dan lantai kandang.  Manure yang terdiri dari feces dan 

urine merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan dan sebagian besar 

manure dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau kambing, dan 

domba.  Umumnya setiap kilogram susu yang dihasilkan ternak perah 

menghasilkan 2 kg limbah padat (feses), dan setiap kilogram daging sapi 

menghasilkan 25 kg feses  

Selain menghasilkan feses dan urine, dari proses pencernaan ternak ruminansia 

menghasilkan gas metan (CH4) yang cukup tinggi.  Gas metan ini adalah salah 

satu gas yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perusakan ozon, 

dengan laju 1 % per tahun dan terus meningkat.  Pada peternakan di Amerika 
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Serikat, limbah dalam bentuk feses yang dihasilkan tidak kurang dari 1.7 milyar 

ton per tahun, atau 100 juta ton feces dihasilkan dari 25 juta ekor sapi yang 

digemukkan per tahun dan seekor sapi dengan berat 454 kg menghasilkan kurang 

lebih 30 kg feses dan urine per hari.  Kontribusi emisi metan dari peternakan 

mencapai 20 – 35 % dari total emisi yang dilepaskan ke atmosfir.  Di Indonesia, 

emisi metan per unit pakan atau laju konversi metan lebih besar karena kualitas 

hijauan pakan yang diberikan rendah.  Semakin tinggi jumlah pemberian pakan 

kualitas rendah, semakin tinggi produksi metan.   

 Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial 

untuk mendorong kehidupan jasad renik yang dapat menimbulkan pencemaran.  

Suatu studi mengenai pencemaran air oleh limbah peternakan melaporkan bahwa 

total sapi dengan berat badannya 5000 kg selama satu hari, produksi manurenya 

dapat mencemari 9.084 x 10 7 m3 air.  Selain melalui air, limbah peternakan sering 

mencemari lingkungan secara biologis yaitu sebagai media untuk berkembang 

biaknya lalat.  Kandungan air manure antara 27-86 % merupakan media yang 

paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan larva lalat,  sementara 

kandungan air manure 65-85 % merupakan media yang optimal untuk bertelur 

lalat. 

 Kehadiran limbah ternak dalam keadaan keringpun dapat menimbulkan 

pencemaran yaitu dengan menimbulkan debu.  Pencemaran udara di lingkungan 

penggemukan sapi yang paling hebat ialah sekitar pukul 18.00, kandungan debu 

pada saat tersebut lebih dari 6000 mg/m3, jadi sudah melewati ambang batas yang 

dapat ditolelir untuk kesegaran udara di lingkungan (3000 mg/m3). 

 Salah satu akibat dari pencemaran air oleh limbah ternak ruminansia ialah 

meningkatnya kadar nitrogen.  Senyawa nitrogen sebagai polutan mempunyai 

efek polusi yang spesifik, dimana kehadirannya dapat menimbulkan konsekuensi 

penurunan kualitas perairan sebagai akibat terjadinya proses eutrofikasi, 

penurunan konsentrasi oksigen terlarut sebagai hasil proses nitrifikasi yang terjadi 

di dalam air yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan biota air. 

 Tinja dan urine dari hewan yang tertular dapat sebagai sarana penularan 

penyakit, misalnya saja penyakit anthrax melalui kulit manusia yang terluka atau 
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tergores.  Spora anthrax dapat tersebar melalui darah atau daging yang belum 

dimasak yang mengandung spora.  Kasus anthrax sporadik pernah terjadi di Bogor 

tahun 2001 dan juga pernah menyerang Sumba Timur tahun 1980 dan burung unta 

di Purwakarta tahun 2000. 

Isi rumen merupakan salah satu dari sekian banyaknya hasil dari limbah   

ternak ruminan yang berasal dari rumah pemotongan hewan yang belum begitu 

dimanfaatkan, bahkan ada yang dibuang begitu saja sehingga menimbulkan 

pencemaran lingkungan.  Limbah rumah potong hewan sebenarnya merupakan 

bahan yang potensial sebagai bahan pakan ternak, karena isi rumen di samping 

masih merupakan bahan pakan yang belum tercerna, juga terdapat organisme 

rumen yang merupakan sumber vitamin B disamping juga banyak mengandung 

protein akibat adanya pencernaan protein dalam rumen.  Sistem pencernaan 

protein dalam rumen dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1.  Sistem Pencernaan Protein Ruminansia 

 Zat makanan yang terkandung dalam isi rumen meliputi protein 8,86 

persen, lemak 2,60 persen, serat kasar 28,78 persen, fosfor 0,55 persen, abu 18,54 

persen dan air 10,92 persen.  Berdasarkan komposisi zat yang terkandung di 

dalam isi rumen dalam batas tertentu tidak akan menimbulkan akibat yang 

merugikan bila dijadikan bahan pencampur ransum berbagai ternak.   Secara 

lengkap kandungan nutrisi isi rumen sapi dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13.  Kandungan nutrisi isi rumen sapi 
 

No. Zat makanan Kandungan  
  
1. Protein (%) 8,60 
2. Serat kasar (%) 32,28 
3. Lemak kasar (%) 1,18 
4. Energi metabolis (kkal/kg) 2821,80 
5. Abu (%) 24,95 
  

 

 Jumlah bakteri di dalam isi rumen banyak sekali.  Bakteri tersebut 

merombak selulosa dan pentosan ke dalam asam-asam organik (terutama asam 

asetat) dan kemungkinan dalam jumlah kecil ke dalam gula-gula sederhana.  

Mikroorganisme tersebut mencerna pula pati, gula, lemak, protein dan nitrogen 

bukan protein untuk membentuk mikrobial dan vitamin B. 

 Hasil penelitian Sanjaya (1995) menunjukkan bahwa penggunaan isi 

rumen sapi dalam ransum sampai level 12 persen mampu meningkatkan 

pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan ayam pedaging dan mampu 

menekan konversi pakan ayam pedaging.   

 

 

4.3.2.  Tepung Daun Pisang 

Tanaman pisang mempunyai sitematika sebagai berikut : 

Kelas   :  Monocotiledon 

Famili  :  Musaceae 
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Spesies         : Musa paradisiaca yaitu pisang-pisang yang enak dimakan, Musa 

texcilisnoe yaitu pisang-pisang yang hanya diambil pelepah 

batangnya dan Musa sebrina van hautte yang merupakan tanaman 

pisang liar yang hanya ditanam sebagai hiasan. 

 Menurut kegunaannya tanaman pisang dibagi menjadi dua, yaitu musa 

paradisica forma typica yang merupakan golongan tanaman pisang yang buahnya 

dapat dimakan setelah diolah terlebih dahulu dan pisang yang dapat dimakan 

setelah masak (buah segar) yang masuk ke dalam golongan musa paradisica var. 

sapientum dan Musa nana L. atau musa cavendisher 

Tanaman pisang berasal dari Asia Tenggara.  Tanaman pisang mudah 

tumbuh pada lingkungan tropik maupun sub tropik.  Pada kondisi musim kering, 

tanaman pisang tahan hidup karena kandungan air dalam pelepah batang tanaman 

pisang antara 80 - 90 persen.  Tanah yang cocok untuk kehidupan tanaman pisang 

adalah sedikit asam sampai agak basa atau antara pH 6 sampai 8.  Pada tanah 

asam, tanaman pisang mudah terserang penyakit. Tanaman pisang akan tumbuh 

subur dan tumbuh dengan baik bila kadar humus pada tanah relatif tinggi, kondisi 

ini banyak dijumpai pada tanah liat yang menagndung kapur.  Gambar tanaman 

pisang dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5.  Tanaman pisang (www.sengkarai.com) 
 

Sinar matahari mutlak diperlukan oleh tanaman pisang.  Iklim yang ideal 

untuk pertumbuhan tanaman pisang bila kondisi udara lembab, banyak sinar 

matahari dengan perubahan panas yang tidak menyolok.  Sebaliknya pada daerah 

yang kekurangan  sinar matahari, pertumbuhan tanaman pisang  akan menjadi 

lambat. 

Tanaman pisang sangat baik di budidayakan  pada tanah-tanah  vulkanik 

atau alluvial dengan tekstur lempung, lempung berpasir, atau lempung liat 

berdebu. Tanah tersebut hendaknya berstruktur longgar (gembur) sehingga mudah 

menghisap atau melepaskan air. Keasaman tanah berkisar antara 4 - 6 dan pH  

optimal adalah 6 - 7.  Kedalaman tanah (solum) minimal 50 cm. Walaupun pisang 

dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, tetapi akan lebih baik pertumbuhannya 

bila di tanam pada struktur tanah yang gembur atau struktur tanah yang remah dan 

tidak di tanam di tanah yang padas, dan pH tanah yang di kehendaki berkisar 4,5 - 

7,5.  Umumnya tanaman pisang lebih menyukai dataran rendah yang beriklim 
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lembah, ketinggian yang dikehendaki 300 m di atas permukaan air laut. Akan 

tetapi ia juga mampu hidup sampai ketinggian 1000 m diatar permukaan air laut, 

namun pada ketinggian tersebut hasil seratnya akan berkurang. 

Tanaman pisang dapat hidup di daerah tropis sampai sub tropis. Suhu yang 

dikehendaki untuk tumbuh dengan normal antara 170C - 300C.  Untuk tumbuh 

normal, tanaman pisang memerlukan curah hujan yang normal minimal 2.000 

mm/tahun tetapi tidak menutup kemungkinan di bawah 2.000 mm/tahun, asalkan 

di adakan pengairan yang teratur karena tanaman pisang membutuhkan air yang 

cukup. Pengairan di sesuaikan kondisi kelembaban tanah kering/basah.   

Kelerengan yang dikehendaki tanaman pisang berkisar antara 15 - 25%. 

Kelerengan di atas 25% juga dapat dimanfaatkan asalkan di buat terasering untuk 

memudahkan pemeliharaan dan menghindari erosi tanah. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan jarak  tanam yakni 

singkat kesuburan tanah, jenis, atau klon tanaman dan tingkat kemiringan lahan. 

Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika di bandingkan pada 

tanah yang kurang subur. Jenis atau klon tanaman yang berkanopi lebar di tanam 

dengan jarak yang lebih besar di bandingkan dengan berkanopi kecil. Sedangkan 

pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanaman  lebih besar 

karena harus mengikuti arah garis kontour. Pada pisang jenis mangundinao kita 

menggunakan jarak tanam 5 x 5 m ( P x L ) dan dalam kurun waktu empat bulan 

setelah tanam akan tumbuh 2 - 3 anakan. 

Penentuan waktu tanam berkaitan erat dengan kesediaan air di lokasi yang 

bersangkutan. Saat waktu tanam pisang yang baik adalah beberapa hari menjelang 

musim hujan tiba, yaitu pada pagi hari jam 07.00 - 10.30 dan sore hari jam 14.30 - 

17.00.  Mengacu pada usaha konservasi lahan terdapat 2 pola tanam yaitu untuk  

lahan dataran tinggi ditanam dengan pola monokultur, dan untuk dataran rendah 

dengan pola tumpang sari.  Penanaman dengan pola monokultur untuk dataran 

rendah yakni penanaman satu jenis tanaman.  Kelemahan monokultur yakni 

memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga 

terjadinya ledakan hama karena persediaan makan tercukupi.  Penanaman 

tumpang sari dengan cara penanaman  tanaman pokok (pisang) dan diantara 
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tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain misalnya kedele, tanaman 

sela di tanam saat penanam tanaman pokok dan umur tanaman sela harus lebih 

pendek dari tanaman pokok. 

Sesuai dengan kemajuan teknologi, budidaya tanaman pisang mengalami 

kemajuan.  Budidaya tanaman pisang diharapkan untuk mendapatkan hasil yang 

optimum dan buah pisang yang bermutu tinggi.  Hal ini didukung oleh iklim yang 

cocok untuk pertumbuhan tanaman pisang.  Walaupun demikian tidak semua 

wilayah merupakan sentra produksi tanaman pisang.  Data produksi tanaman 

pisang tahun 1989 dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Disisi lain budidaya tanaman pisang yang dilakukan oleh masyarakat 

menjadi penentu sentra produksi tanaman pisang.  Produksi tanaman pisang di 

Indonesia pada tahun 1989 mencapai 2.457.760 ton.  Indonesia merupakan 

penghasil buah pisang terbesar di Asia dengan menguasai produksi sebesar 50 

persen dan setiap tahun terus meningkat. 

Tabel 4.14.  Produksi tanaman pisang tahun 1989  
 

No. Sentra produksi Produksi (ton) 
1. Sumatera (total) 263. 061 
 - Sumatera Utara  75.087 
 - Sumatera Barat 30.261 
 - Riau 41.413 
 - Lampung 45.912 
2 Jawa (total) 1.770.770 
 - Jawa Barat 752.441 
 - Jawa Tengah  435.516 
 - Jawa Timur 536.115 
 - D.I. Yogyakarta 61.999 
3. Bali dan NTT (total) 127.943 
 - Bali 100.182 
 - NTT 27.761 
4. Kalimantan (total) 53.634 
 - Kalimantan Timur 21.735 
5. Sulawesi (total) 211.428 
 - Sulawesi Selatan 159.428 
6. Maluku dan irian Jaya (total) 30.924 
7. Luar Jawa (total) 606.990 

Sumber :  Direktorat Hortikultura (1989)    
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Tanaman pisang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia.  Selain 

buahnya, bagian tanaman yang lainpun dapat dimanfaatkan mulai dari bonggol 

sampai daun.  Bagian tanaman pisang yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran 

pakan ternak adalah umbi, batang, jantung pisang dan daun pisang.  

Pemanfaatannya dapat langsung diberikan kepada ternak, dapat juga dibuat dalam 

bentuk tepung terlebih dahulu.   Cara pembuatan tepung daun pisang mula-mula 

daun segar dipotong dari pohonnya dan dipisahkan dari pelepahnya.  Kemudian 

daun pisang dikeringkan dengan sinar matahari selama empat sampai tujuh hari 

dan akhirnya digiling. 

Untuk memperbaiki nilai gizi tepung daun pisang maka dalam pakan 

ternak perlu ditambahkan bahan pakan lain sebagai campuran, seperti tepung ikan 

dan bekatul.  Daun pisang mempunyai kandungan karbohidrat dan energi yang 

relatif tinggi di antara bahan pakan yang lain.  Perbandingan kandungan nutrisi 

tepung daun pisang dan tingginya kandungan karbohidrat dan energi dalam daun 

pisang dapat dilihat pada Tabel 4.15. dan 4.16. 

Tabel 4.15.  Perbandingan kandungan nutrisi tepung daun pisang 
dengan bahan pakan yang lain. 

No. Kandungan nutrisi Macam daun 
  Ketela Lamtoro Rumput gajah Pisang 

1. Air (g) 9.96 7.76 9.50 9.52 
2. Abu (g) 7.32 6.90 8.59 5.52 
3. Lemak (g) 3.21 3.34 3.52 4.31 
4. Protein (g) 13.79 14.10 10.15 9.22 
5. Serat kasar (g) 24.13 19.60 16.52 15.21 
6. Karbohidrat (g) 43.00 28.30 28.31 33.10 
7. Energi met. (kkal) 247.00 199.50 183.00 244.00 
   

Sumber :  Santoso (1989) 

Tabel 4.16.  Kandungan nutrisi tepung daun pisang 
No. Zat makanan Kandungan  

  
1. Energi metabolis (kkal) 2573.100 
2. Bahan kering (%) 88.934 
3. Protein (%) 14.758 
4. Serat kasar (%) 17.905 
5. Lemak (%) 7.790 
6. Abu (%) 5.603 
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7. Karbohidrat (%) 60.803 
8. Kalsium (%) 0.513 
9. Fosfor (%) 0.160 
10. Tannin (%) 0.822 
11. Alanin (%) 0.585 
12. Arginin (%) 0.466 
13. Aspartat (%) 0.868 
14. Sistin (%) 0.017 
15. Glisin (%) 0.466 
16. Glutamat (%) 1.255 
17. Histidin (%) 0.173 
18. Isoleusin (%) 0.433 
19. Leusin (%) 0.740 
20. Lisin (%) 0.418 
21. Metionin (%) 0.148 
22. Fenilalanin (%) 0.431 
23. Prolin (%) 0.413 
24. Serin (%) 0.306 
25. Treonin (%) 0.373 
26. Triptofan (%) 0.230 
27. Valin (%) 0.550 

Sumber : Trisaksono (1994) 

 

Kelemahan daun pisang sebagai alternatif bahan pakan unggas adalah 

adanya faktor pembatas yaitu kandungan tannin.  Ada dua golongan tannin di 

dalam daun pisang yaitu tannin yang bebas yang dapat menyebabkan rasa pahit 

dan tannin tidak bebas yang sedikit pengaruhnya terhadap palatabilitas.  Tannin 

merupakan polimer fenol yang dapat menurunkan palatabilitas, menghambat kerja 

enzim dan mempunyai kemampuan untuk mengikat protein.  Pada unggas, tannin 

menyebabkan kejadian penurunan konsumsi.   Selain itu juga mengurangi daya 

cerna protein karena menghambat aktivitas enzim proteolitik khususnya tripsin.  

Tannin juga menyebabkan retensi nitrogen tertekan dan mengakibatkan 

penurunan daya cerna asam amino.  Daun pisang dapat digunakan sebagai bahan 

pakan ayam dan mempunyai pengaruh  yang  baik   terhadap   pertumbuhan   

ayam   petelur   (Santoso et al, 1984).   

Selanjutnya dilaporkan juga bahwa aras pemberian tepung daun pisang 

sebesar 9 persen dalam pakan sebagai pengganti daun lamtoro tidak banyak 

mempengaruhi konsumsi, konversi dan efisiensi pakan ayam broiler.  Berdasarkan 



 133

analisis ekonomi, pemberian tepung daun pisang ternyata lebih ekonomis dari 

pada daun lamtoro.  Rismunandar (1989) menyatakan bahwa daun pisang dapat 

digunakan untuk makanan sapi dan kerbau pada waktu musim kemarau apabila 

kekurangan rumput. 

Penelitian Trisaksono (1994) menunjukkan bahwa pemberian tepung daun 

pisang yang ditambahkan enzim sellulase menunjukkan semakin meningkat aras 

pemberian tepung daun pisang memberi efek terhadap peningkatan konsumsi 

pakan yang maksimum pada aras pemberian 10 persen, tetapi memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap konversi pakan.   Selanjutnya dinyatakan 

bahwa pemberian tepung daun pisang yang paling baik digunakan sebagai bahan 

campuran dalam pakan adalah aras 20 persen karena dari hasil analisis varian 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap konversi pakan. 
 
 

 

4.3.3.  Susu  Bubuk Kadaluwarsa 
 

Susu bubuk merupakan hasil olahan susu yang mengandung krim ringan, 

susu kental rendah krim, susu masam cream, susu skim, susu rendah lemak, susu 

mentega, yogurt, yogurt rendah lemak, yogurt tanpa lemak, dan produk susu 

bubuk.  

Susu bubuk dihasilkan dari proses penguapan susu segar hingga kadar 

airnya   dikurangi sampai di bawah 5 persen. Proses pengeringannya dapat dengan 

sistem silinder dan semprot. Untuk saat ini, sistem yang banyak dipakai adalah 

sistem semprot. Sebab, dengan cara ini perlakuan panas yang diberikan tidak 

sepanas pada sistem silinder sehingga tepung susu yang dihasilkan akan memiliki 

nilai gizi yang lebih tinggi, dengan rasa yang baik dan daya larutnya sangat tinggi.  

Pada dasarnya pembuatan susu bubuk sama dengan pembuatan susu 

kental, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan sampai kadar air produk akhir 

tinggal 2 sampai 5 persen saja.  Alur proses pembuatan susu bubuk dapat dilihat 

pada Gambar  4.6. 

  
 
 
 

     Pendinginan Sampai < 7o C 
 

 

Susu Mentah 
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Gambar 4.6.  Proses Pembuatan Susu Bubuk 
 

Penarikan, pemanenan dan penyimpanan bahan baku pakan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap stabilitas dari nutrisi–nutrisi pakan ternak itu 

Pasteurisasi (HTST) 
71.7o C 15 detik 
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terutama vitamin dan mineral. Beberapa cara untuk mempertahankan nutrisi 

pakan ternak antara lain   

a. Perbaikan kondisi penyimpanan misalnya ventilasi yang membantu 

menyediakan udara kering dan dingin. 

b. Vitamin dan mineral harus disimpan terpisah dan hanya dicampur sewaktu 

proses produksi pakan. 

a. Pakan tidak boleh disimpan lebih dari seminggu. 

b. Rotasi stok pakan sehingga pakan berumur tua selalu dikonsumsi terlebih 

dahulu. 

c. Mengggunakan antioksidan misalnya vitamin E, BHT dan endox. 

Departemen Kesehatan adalah instansi yang berwenang memberi ijin dan 

menjamin penyegelan/kualitas pasteurisasi susu dan produk-produk susu, 

kebersihan kemasan produk, dan fasilitas sanitasi pabrik susu serta menetapkan 

masa berlakunya suatu produk-produk pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. 

Persoalan pemberian izin untuk penarikan produk-produk olahan susu yang akan 

habis masa berlakunya pada 31 Maret setiap tahun juga ditentukan oleh 

Departemen Kesehatan. 

Sejak tahun 1996, pengawas perusahaan susu di Inggris yaitu Bechtels dan 

Patricia Hughes menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berusaha menipu 

pembeli produk-produk susu seperti susu bubuk atau susu cair karena adanya surat 

perlindungan dari perusahaan susu tersebut. Selain itu, produk-produk susu ini 

juga dilindungi untuk masyarakat luas dengan adanya label kadaluwarsa di setiap 

kemasan produk sehingga produk-produk susu ini tidak dapat dipalsukan dan 

tetap segar selalu.  Beberapa produk susu yang terdapat di pasaran dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1.   Beberapa Produk Susu di Pasaran 
    (www.suaramerdeka.com/harian/ 0201/05/eko2.htm) 

 

Produk pangan/makanan bakal mengalami penurunan mutu dengan 

bertambahnya umur. Faktor yang mempengaruhi penurunan mutu itu di antaranya 

suhu, kelembaban, oksigen (O2), dan sinar. Kecepatan penurunan mutu itu 

tergantung jenis produk, kemasan, dan kondisi lingkungan penyimpanan. 

Penurunan mutu produk tersebut bisa dicerminkan oleh ketengikan akibat oksidasi 

oleh O2, tumbuhnya mikroba karena kondisi lingkungan memungkinkan, 

perubahan citarasa, perubahan wujud dari cair menjadi kristal akibat penguapan 

atau bubuk menjadi gumpalan akibat penyerapan uap air, dan perubahan 

mencoklat atau browning sebagai dampak reaksi kimia yang terjadi pada produk 

itu selama masa penyimpanan. Sementara untuk indikator yang tak tampak atau 

dirasakan bisa diperlihatkan dari penurunan kandungan vitamin atau penurunan 

mutu protein karena proses denaturasi. Atas dasar itu, umumnya produk 

pangan/makanan dalam kemasan disertai tanggal kedaluwarsa pada kemasannya. 

Dalam istilah sering disebut Expired Date atau Best Used Before. Artinya, produk 
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itu memiliki mutu prima hanya sampai batas waktu tersebut. Penyertaan tanggal 

kadaluwarsa pada produk pangan  sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen 

terhindar dari produk tidak layak konsumsi. 

 Hasil penelitian Sukariyadi (2003) dengan perlakuan percobaan susu 

bubuk control, susu bubuk kadaluwarsa 3 bulan, susu bubuk kadaluwarsa 2 bulan 

dan susu bubuk kadaluwarsa 1 bulan menunjukkan bahwa perbedaan  masa 

kadaluwarsa beberapa susu bubuk  akan menyebabkan perbedaan nilai biologis 

(biological value) dan nilai kecernaan lemak pada ayam pedaging. Sehingga 

semakin meningkat bulan kadaluwarsa susu bubuk skim sampai bulan ke empat 

maka semakin menurun nilai biologis (BV) ayam pedaging.  Sedangkan semakin 

meningkat bulan kadaluwarsa susu bubuk skim sampai bulan ke empat maka 

semakin menurun nilai Kecernaan Lemak ayam pedaging.   

 Lebih lanjut disarankan bahwa pengunaan susu bubuk kadaluwarsa 

sebaiknya dibatasi sampai satu bulan kadaluwarsa sebagai bahan pakan ayam 

pedaging. Hal ini dikarenakan semakin lama kadaluwarsa maka akan 

mempengaruhi  nilai biologis (BV) dan nilai kecernaan lemak pada ayam 

pedaging. Sedangkan dianjurkan tidak menggunakan susu bubuk kadaluwarsa 

yang lebih panjang dikarenakan  kandungan nutrisi sudah terlampau rendah dan 

dimungkinkan susu bubuk kadaluwarsa lebih panjang itu telah terkontaminasi 

oleh jamur yang dapat membahayakan bagi ayam pedaging.  

 

 

4.3.4.  Ampas sagu 

Sagu berpotensi menjadi  sumber energi dalam ransum ayam, 

menggantikan sebagian jagung atau biji-bijian. Untuk memanfaatkannya, terlebih 

dahulu harus difermentasi.   Salah satu bahan makanan pengganti yang dapat 

digunakan sebagai sumber energi, berdasar riset yang dilakukan oleh Ulfah T.A 

dan Umar Bamualim dari Balai Pengembangan Pengkajian Teknologi Pertanian, 

Bogor adalah ampas sagu (sego refuse/ela sagu). Tanaman sagu merupakan 

penghasil karbohidrat yang cukup potensial di Indonesia terutama di kawasan 
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timur Indonesia. Di daerah Maluku, ampas sagu cukup tersedia, tetapi belum 

banyak dimanfaatkan oleh peternak akibat kurangnya informasi penggunaannya. 

Potensi tanaman sagu dapat dimaksimumkan bila diterapkan pendayagunaan 

semua komponen yang dihasilkannya.  Gambar tanaman sagu dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 
 

 
 

Gambar 4.5.  Tanaman sagu (www.pacsoa.org.au/ palms/Metroxylon/ 
sagu.jpg) 
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Gambar 5.1. Cara pengolahan sagu (www.raphaelk.co.uk) 

 

 

 

 

Ampas sagu tersedia sebagai sumber energi bagi ternak, akan tetapi yang 

menjadi faktor pembatas adalah kandungan protein kasarnya rendah dan serat 

kasar tinggi. Agar  menjadi bahan pakan ternak yang kaya akan protein dan 
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vitamin, berdasar riset ini maka ampas sagu dapat diolah dengan teknologi 

fermentasi. Dengan proses fermentasi, kadar protein ampas sagu dapat meningkat 

sampai 14 %. Prosedur fermentasi ampas sagu sama dengan prosedur fermentasi 

pembuatan tape. Riset yang dilakukan di Wainetat, Maluku Tengah ini 

menggunakan 120 ekor ayam (40 jantan dan 80 betina) umur 3-4 bulan, dengan 

berat awal 750-950 gram, yang dikelompokkan secara acak. Bahan makanan yang 

digunakan adalah jagung kuning, dedak, menir, ampas sagu dan tepung ikan. 

Kelompok (RA) diberi ampas sagu non fermentasi 10%, kelompok (RB) diberi 

ampas sagu fermentasi 25% dan kelompok (RC) tanpa pemberian ampas sagu.  

Hasil riset memperlihatkan, ketiga perlakuan tidak berbeda nyata dalam 

hal konsumsi dan konversi, hal ini disebabkan oleh bahan makanan yang 

digunakan dalam penelitian ini relatif sama, kecuali penambahan ampas sagu pada 

perlakuan RA dan RB.Namun perlakuan RA dan RB berbeda nyata terhadap 

perlakuan RC. Pertambahan berat badan pada perlakuan RA dan RB tidak berbeda 

nyata, diduga karena kedua ransum tersebut palatabilitasnya cenderung sama. 

Sedangkan untuk perlakuan RC dengan ransum tanpa ampas sagu, pertambahan 

berat badan cenderung lebih rendah.  

Menurut Natamijaya (1988) pemakaian tepung sagu dalam ransum ayam 

buras umur 12 minggu menghasilkan pertambahan berat badan yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan pemberian ransum tanpa tepung sagu. Secara umum, riset 

ini membuktikan bahwa penambahan ampas sagu non fermentasi dan fermentasi 

sampai kadar 10% dan 25% dari total ransum, memberi respon yang cukup baik 

terhadap pertumbuhan ayam buras periode grower. 
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Tujuan Instruksional Umum 
 
Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk secara umum 

dapat menerangkan tentang bahan pakan unggas non konvensional sumber protein 

 
Tujuan Instruksional Khusus 
 

a. Menjelaskan tentang  bahan pakan non konvensional sumber protein asal 

tumbuhan 

b. Menjelaskan tentang bungkil kelapa sawit 

c. Menjelaskan tentang tepung daun ubi kayu 

d. Menjelaskan tentang bungkil kacang tanah 

e. Menjelaskan tentang bungkil biji kapuk 

f. Menjelaskan tentang bungkil biji karet 

g. Menjelaskan tentang tepung azolla 

h. Menjelaskan tentang mikroalga anabaena azollae 

i. Menjelaskan tentang ampas kecap 

j. Menjelaskan tentang bahan pakan non konvensional sumber protein asal 

hewan 

k. Menjelaskan tentang tepung limbah katak 

l. Menjelaskan tentang tepung bekicot 

BAB V 
BAHAN PAKAN  
NON KONVENSIONAL 
SUMBER PROTEIN 
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m. Menjelaskan tentang tepung jangkrik 

n. Menjelaskan tentang tepung kupang  

 
BAB 5 

BAHAN PAKAN NON KONVENSIONAL SUMBER PROTEIN 
 

5.1.  Bahan Pakan Non Konvensional Sumber Protein Asal Tumbuhan 

5.1.1.  Bungkil Kelapa Sawit (palm kernel meal) 

 Tanaman kelapa merupakan tanaman yang sangat berguna dalam 

kehidupan ekonomi di desa daerah tropik.  Hasil yang didapat dari tanaman kelapa 

antara lain adalah buah, minyak goreng, nira, bahan bangunan, serat, lilin dan 

bungkil kelapa.  Oleh sebab itu tanaman kelapa disebut "Pohon Kehidupan" 

karena semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. 

Kelapa sawit (Elaesis guineensis), termasuk famili Arecaceae.  Tanaman 

ini berasal dari Afrika Barat yaitu Nigeria.  Mulai masuk Indonesia pada tahun 

1884 dan sekarang telah menjadi tanaman perkebunan yang sangat penting. 

 Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik dengan curah hujan berkisar 

2000 mm per tahun, lama penyinaran matahari 5 - 10 jam per hari, temperatur 

minimum 22 - 24oC, lapisan tanah bagian bawah tidak terlalu keras dan 

kemiringan tanah tidak lebih dari 15 derajad. Jenis tanaman kelapa sawit dapat 

dilihat pada Gambar 5.1. 

Minyak kelapa sawit dibuat dari buah kelapa sawit. Bagian buah yang 

mengandung minyak adalah daging buah.  Cara yang digunakan untuk 

mendapatkan minyak dari buah kelapa sawit ada dua cara yaitu : ekstrasi solven 

dan ekstraksi mekanik.  Ekstraksi solven lebih baik dari ekstraksi mekanik, karena 

kehilangan minyak relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ekstraksi mekanik.  

Dengan menggunakan ekstraksi mekanik kehilangan minyak dapat mencapai 8 

persen.   Sebagai perbandingan, sebuah pabrik yang paling tidak mengolah 1.000 

ton tandan buah segar kelapa sawit setiap harinya. Dari jumlah tersebut sebanyak 

3 persennya (30 ton) menjadi limbah industri. Buangan limbah yang cukup 

banyak tersebut dibuang begitu saja. 
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Dari seluruh produksi tandan buah kelapa sawit sebesar 22,1 persen berupa 

hasil utama yaitu minyak kelapa sawit, sekitar 2,2 persen berupa hasil ikutan 

utama yaitu bungkil kelapa dan selebihnya sebesar 75,7 persen berupa limbah 

antara lain tandan buah kosong, serat perasan buah dan lumpur minyak sawit.  

Sebagai gambaran sederhana tentang proses pengolahan buah kelapa dapat dilihat 

pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Tanaman kelapa sawit 
 

 

 

 

Tandan buah segar 

 

Sterilizer 

 

Mesin pengupas 
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Buah terkupas dan sabut     Tandan buah kosong 

 

Digester 

 

Penekanan atau pemutaran 

       Sisa daging buah 

Minyak kasar 

       Pengeringan dan pemisahan 

Penyaringan         Serat 

        Biji 

Minyak tersaring 

       Pengeringan 

Pembersih secara mekanis 

  Minyak bersih    Pemecah biji  

Pati minyak  

Pemisahan inti sawit 

         Kulit inti 

       Kulit inti 

Minyak inti sawit    Ekstraksi   Bungkil sawit 

 
Gambar 5.2.  Proses pengolahan buah kelapa sawit 
 

Produksi kelapa sawit per tahun dapat mencapai 12,5 sampai 27,5 ton 

tandan buah kelapa segar per hektar.  Sementara itu luas perkebunan kelapa sawit 

seluruh Indonesia pada tahun 1981 lebih kurang 261 ribu hektar.  Hal ini berarti 

tersedia lebih dari 71 ribu ton bungkil kelapa sawit per tahun. Volume dan nilai 

ekspor komoditi bungkil kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1.  Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Bungkil Kelapa Sawit 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Jan-Sep. 
1997 

% 
Pertumbuhan

Volume 209277 294189 346032 415798 498014 489739 605937 615,519.00 20.03 
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Nilai 15929 26390 33974 41294 42714 39351 61237 49,323.00 27.86 
 

Secara umum rata-rata produksi bungkil kelapa sawit saat ini 20 ton/hari/ 

pabrik. Setiap 10.000 ha perkebunan sawit berdiri satu buah pabrik pengolahan. 

Bungkil kelapa sawit bentuknya seperti ampas tahu dan berwarna cokelat tua. 

Kandungan gizi solid setara dengan dedak. Komposisinya 81,65 persen bahan 

kering, 12,63 persen protein kasar, dan 9,98 persen serat kasar. Selain itu 

terkandung 7,12 persen lemak kasar, kalsium 0,03 persen, fosfor 0,003 persen 

serta energi sebesar 154,52 kal/100 gram.  

 

Harga bungkil kelapa sawit hanya Rp 2.000.   Harga tersebut bisa lebih 

murah jika pembuatan pellet berdekatan dengan pabrik. Hal itu terjadi karena 

biaya angkut bahan baku pakan menjadi nol. Bungkil kelapa sawit dapat 

digunakan untuk memenuhi energi dan protein, karena mempunyai kandungan 

protein yang rendah tetapi berkualitas baik.  Ternak babi yang mendapatkan 

campuran bungkil kelapa akan mendapatkan lemak yang berkualitas baik.  

Bungkil kelapa mempunyai kandungan protein dan lisin lebih rendah dari bungkil 

yang lain tetapi mempunyai daya cerna yang tinggi.  Kandungan nutrisi bungkil 

kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2.  Kandungan nutrisi bungkil kelapa sawit 
 

No. Zat makanan Kandungan (%) 
1. Bahan kering 92.12 
2. Abu 4.01 
3. Protein 12.94 
4. Serat kasar 24.88 
5. Lemak kasar 3.81 
  

Sumber :  Suhartatik (1991) 

 Walaupun kandungan protein bungkil kelapa sawit rendah dibandingkan 

dengan bungkil lain seperti bungkil kedelai (44%), bungkil kacang tanah (52%) 

dan bungkil kelapa (22%) tetapi bungkil kelapa sawit mengandung asam amino 

yang cukup lengkap.  Selain mengandung asam amino yang lengkap, bungkil 
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kelapa sawit mempunyai imbangan kalsium dan fosfor yang serasi.  Kandungan 

kalsium bungkil kelapa sawit sebesar 0,34 persen, fosfor sebesar 0,69 persen dan 

magnesium sebesar 0,16 persen.  Komposisi asam amino esensial bungkil kelapa 

sawit dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3.  Kandungan asam amino bungkil kelapa sawit 
 

No. Asam amino Kandungan (%) 
1. Arginin 2.20 
2. Histidin 0.27 
3. Isoleusin 0.63 
4. Leusin 1.05 
5. Lisin 0.56 
6. Metionin 0.38 
7. Fenilalanin 0.72 
8. Treonin 0.54 
9. Triptofan 0.17 
10. Valin 0.50 
11. Alanin 0.29 
12. Sistin 1.60 
13. Glisin 4.20 
14. Tirosin 0.56 
   

Sumber :  Davendra (1978) 

Bungkil kelapa sawit memiliki nilai hayati 60 - 80 persen dan dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi bagi ternak ayam dan 

mempunyai kemampuan mensuplai energi dan protein setara dengan dedak padi.  

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bungkil kelapa 

sawit pada ternak non ruminansia adalah kandungan serat kasar terutama lignin 

yang tinggi karena sulit dicerna oleh alat pencernaan.  Faktor lain yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan bungkil kelapa adalah nilai nutrisi dibatasi oleh 

rendahnya kandungan asam amino lisin dan metionin.  permasalahan lain pada 

bungkil kelapa sawit adalah sifatnya yang mudah tengik di udara terbuka (proses 

oksidasi). Jika sudah tengik, permukaan berubah warna menjadi kehitaman dan 

mengeluarkan bau busuk. Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya ulat dan 

ragi.   Untuk menghindari hal itu, bungkil disimpan dalam plastik hitam dengan 

oksigen minimal. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
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oksidasi. Di dalam plastik tanpa oksigen tersebut, bungkil bisa tahan disimpan 

selama satu bulan. Pengawetan bungkil kelapa sawit juga bisa dilakukan dengan 

mengeringkannya dalam bentuk blok. Pakan dalam bentuk blok biasanya 

diperkaya dengan nutrisi dan bahan pakan tambahan lainnya. Sebagai contoh 

complete feed block (CFB) yang juga bisa difermentasi. 

Lignin merupakan bahan penguat yang terdapat dalam dinding selulosa. 

Pada umumnya lignin  terdapat dalam selulosa sebanyak  60% dan  24 % dari total 

berat kering kayu. Karena lignin dan selulosa adalah penyusun dinding sel 

tumbuhan maka dapat dipastikan bahwa seluruh bagian dalam tumbuhan akan 

mengandung lignin dan selulosa. Hanya saja kandungannya berbeda-beda, seperti 

janggel, kulit keras, biji, bagian serabut kasar, akar dan batang akan lebih tinggi 

kandungan ligninnya  dibanding pada daun dan buah.  Pada tanaman tua, 

kandungan lignin sangat tinggi karena lignin akan melapisi matriks  dari selulosa 

dan hemiselulosa, dengan kata lain semakin bertambah umur suatu tanaman maka 

kandungan lignin juga akan semakin  bertambah tinggi.  

Lignin  merupakan gabungan suatu senyawa yang terdiri dari karbon, 

hidrogen dan oksigen  yang hampir serupa dengan senyawa karbohidrat lainnya. 

Namun proporsi karbonnya lebih tinggi dibandingkan hidrogen dan oksigen. 

Nitrogen juga terdapat  didalam struktur senyawa lignin yang kadarnya mencapai 

1 sampai 5%.  Inti dari senyawa ini adalah  suatu unit senyawa  aromatik dan 

berstruktur rantai mengandung unit dasar fenilpropane, dengan gugus metoksi 

terdapat dalam kadar 5 sampai 15 %.  

Lignin yang memiliki struktur kimia seperti diatas cenderung memiliki 

sifat kimia yang berbeda dengan senyawa karbohidrat yang lain. Pemecahan 

senyawa-senyawa yang tidak bersifat siklis aromatik akan lebih mudah  dilakukan 

oleh  enzim-enzim makhluk hidup. Oleh karena itu lignin sebetulnya tidak dapat 

digolongkan sebagai zat nutrisi karena kemanfaatannya  terhadap  tubuh mahkluk  

hidup sangat sedikit.   

Lignin yang merupakan senyawa polimer poli aromatik sangat tahan 

terhadap degredasi kimia. Lignin pada umumnya sangat  resisten terhadap 

degradasi enzimatik dan juga terhadap unsur-unsur alkali tanah.   Mekanisme 
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pembentukan lignin secara lengkap belum diketahui secara tepat. Pada tahap 

pertama dalam pembuatan lignin adalah penghilangan atom hirogren fenol dari 

koniferil alkohol secara enzimatik  menghasilkan radikal bebas yang dapat 

mengalami tata ulang non enzimatik dan bereaksi molekul lain, mula-mula 

membentuk senyawa primer yang kemudian alkoholnya membentuk lignin.  

Seiring dengan pertambahan umur tanaman, proses ligninifikasi akan 

bertambah besar sebagai  akibat pertautan antara lignin dengan selulosa. Lignin 

terdapat pada sebagian besar tumbuhan dikotil  yang diantarnya tanaman  biji-

bijian seperti kedelai, jagung, gandum, dan kacang-kacangan, yang mana 

merupakan sebagian besar bahan makanan pokok dari ternak monogastrik, 

termasuk juga pada unggas. Lignin dan serat kasar yang lain tidak dapat dicerna 

oleh unggas karena tidak adanya enzim selulose yang berbeda dengan ternak 

luminansia. Kehadiran lignin yang berlebihan pada sistem pencernaan unggas 

akan menyebabkan adanya  sifat bulky yang kemudian akan menyebabkan 

persistensi bahan makanan dalam saluran pencernaan. Sifat bulky akan 

menurunkan kecernaan  bahan pakan yang lain sehingga unggas akan mengalami 

kenyang semu. Gangguan metabolisme yang diakibatkan lignin adalah penurunan 

daya kecernaan dan penurunan bobot badan yang sangat nyata. Kebutuhan serat 

kasar pada unggas hanya 5 % dari total kandungan nutrisi zat pakan. Berbeda 

dengan ruminansia dimana terdapat proses pencernaan secara mikrobial dengan 

fermentasi yang menghasilkan enzim selulose sehingga lignin dan selulosa dapat 

dicerna sebagaian atau dapat dipisahkan dari selulose. 

 Tetapi bungkil kelapa sawit yang mengandung lignin yang tinggi dapat 

digunakan sebagai bahan pakan ayam karena mengandung protein, karbohidrat, 

mineral dan sisa munyak yang masih tertinggal.   Penelitian Lubis (1980) 

menunjukkan konversi pakan yang terendah pada ayam pedaging yang 

menggunakan tambahan bungkil kelapa sawit sebanyak 5 persen.  Dalam 

penelitian Hartadi (1983) pada ayam pedaging umur 2 - 8 minggu mendapatkan 

perbedaan yang nyata terhadap kenaikan bobot badan dan konversi pakan akibat 

pemberian bungkil kelapa sawit.  Pada penelitian Sugeng (1994) didapati bahwa 
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bungkil kelapa sawit yang difermentasi dengan ragi tempe dengan konsentrasi 0, 

1, 2, 3 persen tidak berpengaruh terhadap kandungan protein. 

Riset yang dilakukan Rahayu (2003) berlangsung di dua tempat yang 

berbeda, yakni di Universiti Putra Malaysia tahun 1999 dengan menggunakan 

ayam hutan merah (red jungle fowl) dan pedaging broiler.  Riset kedua dilakukan 

di Fakultas Peternakan IPB pada tahun ini dengan menggunakan ayam lokal, 

yakni ayam kampung dan merawang. Ayam-ayam tersebut dibagi dalam 

Kelompok  A dan B yang masing-masing diberi ransum komersial dan ransum 

yang mengandung 25% bungkil inti sawit (PKC = palm kernel cake).  

Dari pengamatan yang dilakukan Rahayu, terlihat bahwa keempat jenis 

ayam mempunyai preferensi makan yang sama, yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya perbedaan pada konsumsi ransum selama penelitian. Adapun pemberian 

25% PKC pada ransum, ternyata  tidak menyebabkan perbedaan tampilan bobot 

badan ayam.  

Sedang mengenai pengaruhnya terhadap feed convertion Ratio (FCR), 

hasil riset menunjukkan angka  konversi pada ayam broiler jauh lebih kecil 

daripada ayam hutan (2,11: 4,02). Sedangkan untuk kedua jenis ayam lokal 

mempunyai nilai konversi sama sekitar 5,8 (lihat tabel). Menurut Iman, perbedaan  

konversi ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan nilai nutrisi dari bahan pakan 

yang disusun untuk membuat ransum, juga kualitas PKC yang digunakan.    

Berdasar riset yang telah dilakukannya, disimpulkan  bahwa pemakaian 

PKC sebanyak 25% dapat digunakan untuk ransum ayam dengan tidak 

mempunyai efek negatif. Pemanfaatan PKC ini diharapkan dapat menghemat 

biaya produksi untuk impor bahan pakan. Meskipun level 25 % belum optimal, 

tapi pemakaiannya perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan keterbatasan 

ayam dalam mencerna serat kasar 

 

 

5.1.2.  Tepung daun ubi kayu 

 Manihot esculenta Crants atau ubi kayu termasuk famili Euphorbiacease.  

Tanaman ubi kayu bukan merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal 
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dari Amerika Selatan.  Walaupun demikian Indonesia merupakan penghasil ubi 

kayu nomor satu di dunia dan disusul oleh Brazilia.   

 Ubi kayu dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis.  Tanaman ini 

dapat tumbuh mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi pada 

ketinggian 2.500 m dari permukaan laut.  Curah hujan yang diperlukan tanaman 

ubi kayu adalah antara 500 - 5.000 mm/tahun sepanjang daerah perakaran tidak 

tergenang air.  Tanaman ini mampu tumbuh pada tanah asam dengan pH 3.8 - 

tanah alkalis dengan pH 8.  Ubi kayu mempunyai kemampuan adaptasi terhadap 

tanah yang miskin unsur hara, tahan terhadap kekeringan dan mudah ditanam.  

Daun ubi kayu dapat dilihat pada Gambar 5.3. 

 

 
 

Gambar 5.3.  Daun ubi kayu (http://botit.botany.wisc.edu) 
 
Daun ubi kayu merupakan limbah dari tanaman ubi kayu yang dapat 

digunakan sebagai bahan pakan ternak dan disukai oleh semua jenis ternak.  

Variatas ubi kayu dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu varietas manis yang 

mengandung kurang dari 0.01% HCN dan varietas pahit yang mengandung 0.02 - 
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0.03% HCN.  Variatas manis misalnya varietas Ambon, varietas Gading dan 

varietas adira.  Sedangkan varietas pahit adalah varietas Valencia, varietas 

Pandensi, varietas Muara, varietas Bogor dan varietas Faroka. Ubi kayu pahit 

ditanam untuk keperluan industri seperti industri tapioka.  Ubi kayu varietas 

Valencia dapat dipotong 40 cm (daun dan batangnya yang masih hijau) setiap tiga 

bulan tanpa mempengaruhi produksi ubinya, sedangkan kandungan protein 

daunnya sebesar 25,9 persen.  Namun di Indonesia pemetikan daun dua kali dalam 

setahun hasil ubinya akan lebih baik. 

 Helai daun dibandingkan dengan tangkai dan batang merupakan bagian 

terendah serat kasarnya dan paling tinggi kandungan proteinnya.  Oleh sebab itu 

daun ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak unggas.  Kandungan 

protein daun ubi kayu bervariasi bergantung dari varietas, kesuburan tanah, 

komposisi campuran daun dan tangkai daun serta umur tanam. 

 Daun ubi kayu segar dan kering mempunyai kandungan kalsium yang 

tinggi tetapi kandungan fosfornya rendah jika dibandingkan dengan jagung dan 

sorghum.  Daun ubi kayu segar mengandung aam askorbat tinggi yaitu 0,4 - 1,8 

per kg, mengandung cukup banyak vitamin B dan karoten tetapi kandungan 

vitamin E sangat rendah.  Kandungan protein pada ubi tua yaitu daun dari tangkai 

ke enam sampai tangkai ke sepuluh lebih tinggi dibandingkan daun muda, yaitu 

pucuk sampai tangkai ke lima, masing-masing sebesar 26,45 persen dan 25,45 

persen. 

 Hasil utama yang diberikan oleh daun ubi kayu adalah protein, 

karbohidrat,  dan vitamin.  Daun ubi kayu mengandung kurang lebih 25,8 sampai 

27,3 persen protein kasar, 7,6 - 10,5 persen lemak, 5,7 - 8,8 persen serat kasar dan 

50,1 - 51,9 persen BETN dari bahan kering.  Kandungan nutrisi tersebut 

bergantung pada umur, waktu panen, varietas, kondisi tanah dan cara 

pengolahannya.  Kandungan nutrisi tepung daun ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 

5.4. dan 5.5. 

Tabel 5.4.  Kandungan nutrisi tepung daun ubi kayu 
No. Zat makanan Kandungan  

  
1. Protein (%) 27,00 
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2. Serat kasar (%) 16,00 
3. Lemak kasar (%) 7,00 
4. Energi (kkal/kg) 1991,00 
5. Bahan kering (%) 81,50 
   

Sumber :  Gohl (1981) 

 

 

 

Tabel 5.5.  Kandungan asam amino tepung daun ubi kayu 
 

No. Asam amino Kandungan (%) 
1. Arginin 1,33 
2. Histidin 0,55 
3. Isoleusin 1,32 
4. Leusin 2,67 
5. Lisin 1,80 
6. Metionin 0,25 
7. Fenilalanin - 
8. Treonin 1,30 
9. Triptofan 0,25 
10. Valin 1,73 
  

Sumber :  Gohl (1981) 

 Kandungan protein dan lemak daun ubi kayu lebih tinggi serta sedikit 

mengandung serat kasar dan abu bila dipanen pada umur 217 hari dibandingkan 

bila dipanen pada umur 305 hari.  Protein daun ubi kayu defisien asam amino 

yang mengandung sulfur yaitu metionin, mempunyai kalsium yang tinggi tetapi 

kandungan fosfornya rendah.   

 Daun ubi kayu mengandung dua glukosida sianogenik yaitu linamarin 

sebanyak 93 persen dari total glukosida dan luteustralin sebesar 7 persen.  Bila 

dihidrolisis oleh asam atau enzim, maka senyawa ini akan menghasilkan asam 

sianida (HCN) yang beracun bagi ternak.  Dengan adanya metionin dalam ransum, 

asam sianida hasil hidrolisis linamarin dan luteustralin akan mengalami 
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detoksifikasi.  Untuk mengurangi kandungan asam sianida dalam daun ubi kayu 

dapat dilakukan dengan pengeringan, perendaman, dan pemasakan. 

 Penjemuran daun ubi kayu dapat dilakukan selama tiga minggu atau 

dengan perebusan akan menurunkan kandungan asam sianida.  Perendaman  

dalam air selama lima hari dapat menurunkan asam sianida dari 97 persen menjadi 

45 persen.  Cara pengeringan menggunakan sumber panas matahari merupakan 

cara yang paling murah dan mudah dilakukan oleh peternak di pedesaan.  Selain 

dapat menurunkan kadar asam sianida dalam daun ubi kayu, juga mencegah 

kejadian penjamuran, memudahkan penyimpanan dan tidak banyak membutuhkan 

tempat serta dapat sebagai persediaan bahan pakan pada saat sulit mencari pakan.  

Pengeringan menggunakan oven pada suhu 45 - 55oC dapat menurunkan 75 

persen kadar glukosida.    Daun ubi kayu bila dipanen pada umur lima bulan maka 

racun asam sianida tidak menjadi masalah, karena pada umur tersebut kandungan 

asam sianidanya rendah yaitu setiap 100 gram daun ubi kayu mengandung 7,25 

mg asam sianida. 

 Menurut Vogt (1966) penggunaan tepung daun ubi kayu dengan level 10 

persen dalam ransum ayam pedaging mendapatkan hasil yang memuaskan tetapi 

penggunaan tepung daun ubi kayu lebih dari 20 persen dalam ransum 

mengakibatkan depresi pertumbuhan.  Penggunaan tepung daun ubi kayu dengan 

level 20 persen menunjukkan penurunan pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan (Roos dan Enrques, 1969).  Daun ubi kayu sebelum diberikan pada unggas 

terlebih dahulu diolah untuk menurunkan kadar asam sianida.  Penggunaan daun 

ubi kayu dapat diberikan pada ayam pedaging sebanyak 10 persen dari jumlah 

ransumnya (Parakkasi, 1983).  Hasil penelitian Siriwardene dan Ranaweera 

(1974) menunjukkan penggunaan tepung daun ubi kayu sampai dengan pemberian 

10 persen tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap pertambahan bobot badan 

dan konversi pakan ayam pedaging.   Sedangkan hasil penelitian Wadia (1989) 

menunjukkan penggunaan 5 persen tepung daun ubi kayu varietas faroka dalam 

ransum ayam pedaging periode awal memberikan pertambahan bobot badan yang 

tertinggi dibandingkan dengan penggunaan 10 dan 15 persen.  Hasil penelitian 

Agudelo dan Bentdetti (1980) menunjukkan penggunaan tepung daun ubi kayu 
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sampai level 15 persen tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot 

badan ayam pedaging.   

Hasil penelitian Siswantoro (1994) menunjukkan penggunaan tepung daun 

ubi kayu sampai kadar 20 persen berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi 

pakan dan bobot badan, sedangkan pada efisiensi pakan dan income over feed cost 

tidak berpengaruh nyata.  Selanjutnya hasil penelitian Arifin (1995) 

memperlihatkan semakin tinggi aras penggunaan tepung daun ubi kayu varietas 

Adira 1 mengakibatkan penurunan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan 

itik Mojosari jantan periode finisher.  Hal ini mengakibatkan pula semakin tinggi 

konversi pakan itik Mojosari.  Sehingga disarankan untuk membatasi penggunaan 

tepung daun ubi kayu varietas Adira 1 dalam campuran pakan itik Mojosari 

periode finisher karena adanya anti nutrisi yang dapat menghambat pertumbuhan. 

 

5.1.3.  Bungkil Kacang Tanah 

Kebutuhan akan kacang tanah (Arachis hypogaea) sebagi salah satu 

produk pertanian tanaman pangan setahun, diduga masih perlu ditingkatkan 

sejalan dengan kenaikan pendapatan dan atau jumlah penduduk. Kemungkinan 

terjadinya peningkatan permintaan dicerminkan dari adanya kecenderungan 

meningkatnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung dan 

untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri hilirnya, antara lain 

untuk industri kacang kering, industri produk olahan lain yang siap dikonsumsi 

baik dalam bentuk asal olahan kacang, dalam campuran makanan dan dalam 

bentuk pasta. 

Relatif tetap tingginya harga kacang tanah pipilan, baik yang datang dari 

dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, memberikan rangsangan badi 

upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Besarnya peluang untuk 

meningkatkan produktivitas/produksi kacang tanah sehubungan dengan 

menurunnya produksi kacang tanah utama dunia yaitu Amerika (USA), Argentina 

dan Cina, juga karena permintaan dalam negeri yang sangat baik. Dibandingkan 

dengan produksi dunia yang mencapai 22 - 23 juta ton yang sebagian besar 

diimpor oleh Eropa, yang mencapai rata-rata sebesar 500.000 ton per tahun, maka 
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eskpor kacang tanah dari Indonesia masih relatif sangat kecil.  Dipihak lain, selain 

Indonesia mampu mengekspor kacang tanah, Indonesia juga masih harus 

mengimpor kacang tanah dari luar negeri baik dalam bentuk hasil olahan maupun 

dalam bentuk kacang tanah sebagai bahan baku.  Bahan baku kacang tanah dapat 

dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.1.   Bahan baku kacang tanah 
www.baliguide.com/balifood/ images/peanut.gif   
www.indischkookboek.nl/1cultuur/ kacang_tanah.htm 

 
Kecendrungan pasar impor kacang tanah dapat diikuti sebagaimana terlihat 

dalam Gambar 5.4. Impor kacang tanah Indonesia memperlihatkan kecenderungan 

yang terus meningkat, baik bilamana dilihat dari volume maupun nilainya.  

Perbedaan antara yang di ekspor dan yang diimpor, memberikan gambaran bahwa 



 157

peluang untuk meningkatkan produktivitas dan produksi dalam negeri masih 

berpeluang sangat besar. 

 

 

Gambar5.4. .Volume dan Nilai Impor Kacang Tanah dari Indonesia 
 

 Salah satu hasil ikutan produksi kacang tanah adalah bungkil kacang 

tanah.  Bungkil kacang tanah merupakan limbah hasil pengolahan kacang tanah 

menjadi minyak.  Peranan bungkil kacang tanah menjadi pakan ternak terutama 

unggas tidak terlalu besar.  Pemanfaatan bungkil kacang tanah ini terutama di 

daerah sekitar industri minyak kacang tanah.  Pemanfaatan bungkil kacang tanah 

dapat digunakan sebagai pakan ternak karena sangat murah dan mempunyai nilai 

gizi yang cukup tetapi mempunyai pembatas penggunaan berupa anti nutrisi anti 

tripsin apabila tidak disimpan dengan baik. 

 Anti tripsin atau inhibitor tripsin adalah senyawa penghambat kerja tripsin 

yang secara alami terdapat pada kacang tanah, kedelai, lima bean (kara), gandum, 

ubi jalar, kentang, kecipir, kacang polong, umbi legume, alfalfa, sorghum, kacang 

fava, beras dan ovomucoid, anti tripsin pada bahan pakan tersebut semuanya 

merupakan protein dengan berat molekul rendah, kecuali anti tripsin yang terdapat 

pada ovomucoid yang terdiri dari 75 persen asam amino dan 25 persen 
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karbohidrat.  Pada umumnya anti tripsin adalah senyawa yang terdiri dari asam 

amino dengan bentuk struktur sebagaimana Gambar 5.5. berikut. 

 

 

  H  H R1 
 
  C C N C 
 
  R2 O  H 
 
Keterangan :  R1 terdiri daru lisin dan arginin 

          R2 terdiri dari fenilalanin, triptofan, tirosin, leusin, asam  aspartat 
dan asam glutamat 

   
Gambar 5.5.  Struktur anti tripsin  
 
Dalam kacang-kacangan, anti tripsin mempunyai dua macam tipe yaitu: 

Kunitz inhibitor dan Bowman-Birk inhibitor (BBI).  Kunitz inhibitor mempunyai 

ukuran molekul 20.000 - 25.000 dengan aktifitas yang spesifik pada tripsin, terdiri 

dari 181 residu asam amino dengan 2 ikatan disulfida dan 63 asam amino yang 

aktif.  Kunitz inhibitor bergabung dengan stichiometically tripsin yaitu 1 mol 

inhibitor tidak aktif, 1 mol tripsin yang reaksinya terjadi seketika dan salah satu 

bentuknya sangat sempit.  Kunitz inhibitor menunjukkan reaksi tripsin sebagai 

penghambat dengan cara yang sama yaitu reaksi dengan pencernaan protein lain, 

tetapi sejumlah ikatan non kovalen dibentuk pada tempat aktif dalam sebuah 

ikatan kompleks yang tidak dapat dirubah. Bowman-Birk inhibitor (BBI) 

mempunyai ukuran molekul 6.000 - 10.000 dengan proporsi ikatan disulfida 

tinggi dan dengan aktifitas menghambat tripsin dan kimotripsin dengan cara 

mengikat pada tempat yang bebas, dan larut dalam 60 persen etanol tetapi tidak 

larut dalam aseton.  BBI mempunyai dua tempat aktif yaitu satu menjepit tripsin 

dan yang satu menjepit kimotripsin kompleks.  BBI mempunyai rantai tunggal 

polipeptida dengan 71 asam amino dan 7 ikatan disulfida. 

Mekanisme kerja anti tripsin dalam tubuh ternak dimulai dengan interaksi 

antara tripsin (T) dengan substrat inhibitor (I) yang mengandung lisin dan arginin 

dan membentuk ikatan peptida berbentuk tetrahedral (TI)t.  Bila reaksi terjadi 
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dalam keadaan asam, maka anti tripsin akan cenderung menjadi substrat normal 

(TI)t.  Kemudian melalui pemecahan ikatan peptida dari enzim asal (TI)a, akan 

terbentuk senyawa antara tetrahedral yang kedua (TI)t dan selanjutnya dihasilkan 

lagi senyawa antara inhibitor (I) kedua.   Mekanisme interaksi antara tripsin 

dengan inhibitor dapat dilihat pada Gambar 5.6. 

 

              NH2    NH2  
 

           NH       NH  NH         OH    OH     
         H2O  

-OH-C=O-O-C-OH-O-C O-O-C-OH-OH-C=O 
 
         (T)(I)     (TI)t (TI)a         (TI)T   (I)           

 

Gambar 5.6. Mekanisme interaksi antara tripsin dengan inhibitor 
 
Anti tripsin akan memacu pembentukan dan sekaligus pelepasan zat 

seperti pankreozimin yang bersifat seperti hormon dari dinding usus.  Zat ini akan 

merangsang pengeluaran enzim dari pankreas.  Seperti diketahui pengeluaran 

enzim dari pankreas diatur oleh mekanisme umpan balik karena adanya tripsin 

dan kimotripsin dalam usus.  Jelasnya, berkurangnya jumlah tripsin dan 

kimotripsin dalam usus akan merangsang pengeluaran enzim-enzim pankreas 

dengan jalan mengikat tripsin dan kimotripsin aktif dalam usus halus.  Dengan 

demikian dengan adanya anti tripsin, pankreas akan mengeluarkan enzim secara 

berlebihan.  Karena enzim itu sendiri adalah protein, maka ternak yang diberi 

pakan yang mengandung anti tripsin tidak saja tidak dapat menggunakan protein 

yang terdapat dalam pakan tersebut, melainkan juga kehilangan protein tubuh 

lewat enzim yang dieluarkan secara berlebihan.   Akibatnya ternak yang 

mengkonsumsi pakan yang mengandung anti tripsin akan mengalami beberapa 

gejala seperti kesulitan mengkonsumsi pakan, hipertropi pankreatik dengan 

adanya peningkatan jumlah sel-sel jaringan pankreas, gangguan pencernaan 

protein, gangguan absorpsi lemak, pengurangan sulfur asam amino dan 

terhambatnya pertumbuhan.   
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Pakan unggas yang mengandung anti tripsin cenderung akan membentuk 

perluasan pankreas.  Spesies yang berat pankreasnya melebihi 0,3 persen terhadap 

berat tubuh akan cenderung meningkatkan perluasan pankreas, dimana pengecilan 

ukuran pankreas menjadi tidak mungkin.  Perluasan pankreas akan memperbesar 

sekresi tripsin.  Tripsin yang berlimpah dari pembesaran pankreas menyebabkan 

kekurangan sulfur asam amino.   Efek yang paling akhir terjadi adalah 

terhambatnya pertumbuhan.   Pada hewan seperti tikus dan ayam terjadi tekanan 

pertumbuhan karena tingginya sulfur pada asam amino dari dalam yang hilang 

karena hasil tripsin yang berlebihan.  Pada binatang seperti babi, anak sapi dan 

ayam muda (kondisi hipertropik pankreas umumnya lambat) maka akan terjadi 

penghambatan pemcernaan protein karena jumlah anti tripsin yang berlebihan 

melebihi produksi tripsin. 

Hampir semua anti tripsin dalam tanaman dapat dirusak oleh panas. Lebih 

dari 95 persen aktifitasnya dirusak dengan perlakuan panas dalam waktu 15 menit 

pada suhu 100oC.  Penggilingan pakan yang menggunakan ekstruder sangat 

efektif dalam menghancurkan anti tripsin.   Faktor penting dalam mengontrol 

perusakan anti tripsin adalah suhu, lama pemanasan, ukuran partikel dan 

kandungan air.  Pemanasan yang berlebihan akan merusak zat makanan yang lain 

seperti asam amino dan vitamin.   

 Penggunaan bungkil kacang tanah dalam ransum unggas umumnya agar 

diperoleh kadar lemak yang tinggi seperti asam linoleat.  Kualitas dari bungkil 

kacang tanah dari beberapa analisa terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini 

disebabkan adanya pengaruh proses pembuatan minyak yang berbeda-beda.  Oleh 

karena itu hasil limbah yang diperoleh dari pembuatan minyak tersebut juga 

menunjukkan perbedaan.  Adapun komposisi nutrisi bungkil kacang tanah dapat 

dilihat pada Tabel 5.6.  

Tabel 5.6.  Kandungan nutrisi bungkil kacang tanah 
 

No. Zat makanan Kandungan  
  
1. Protein (%) 42,7 
2. Serat kasar (%) 8,9 
3. Lemak kasar (%) 8,5 
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4. BETN (%) 27,0 
5. Abu (%) 6,3 
  

 

 Bungkil kacang tanah dapat ditingkatkan penggunaannya bila dilakukan 

suatu proses tertentu.  Proses yang umum dilakukan dalam rangka meningkatkan 

gizi secara khusus, yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adalah 

proses fermentasi atau dikenal dengan proses peragian.   

 Bungkil kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif 

dan untuk digunakan sebagai media bagi pertumbuhan mikroba khususnya 

Rhizopus oligosporus dan Neurospora sitophilia.  Proses yang terjadi akibat dari 

aktivitas mikroba tersebut pada bungkil kacang tanah adalah proses fermentasi. 

 
 

5.1.4.  Bungkil Biji Kapuk 

Tanaman kapuk yang terdapat kapuk di Indonesia sebenarnya termasuk 

jenis komersial yang mempunyai mutu yang sangat baik.  Sedangkan di pasaran 

dunia, kapuk dikenal sebagai kapuk Jawa, yang dihasilkan dari tanaman kapuk 

dengan nama botani Ceiba petandra Gaertner.  Tanaman kapuk dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Tanaman kapuk (www.ceiba.gov.do/2004/ images/ceiba/ 
ceiba.jpg) 

 

 
Gambar 5.1.  Tanaman kapuk (www.ceiba-pr.com/historiaceiba/CEIBA-

HISTORIA_files/image019.jpg) 
 
Umumnya dari 25.000 gelondong buah kapuk diperoleh 150 kg biji kapuk.  

Dari biji kapuk ini dapat diproses menjadi minyak kapuk, sedangkan bungkilnya 

dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman tembakau dan sayuran, 

serta dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. 

Kapuk merupakan tanaman pekarangan, pinggir-pinggir jalan atau di 

galengan sawah.  Seperti halnya dengan kapas, yang penting dipandang dari segi 

ilmu makanan ternak adalah bijinya (produk dari biji). Biji tersebut  mempunyai 

daging yang dapat mencapai 50% dan daging biji itu mengandung protein yang 

lebih tinggi (dibanding dengan biji kapuk yang lengkap dengan kulit) yakni 52 - 

56%. Minyak yang dikandungnya berkisar antara 22 – 25% dari bahan kering. 

Setelah lemak dikeluarkan, tinggal bungkilnya yang dapat dipergunakan 

sebagai pupuk organik ataupun sebagai pakan ternak. Bungkil biji kapuk 

merupakan limbah pabrik dan belum banyak digunakan sebagai ransum ternak 
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karena masih belum populer di Indonesia.  Bungkil biji kapuk dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak karena mempunyai nilai gizi yang tinggi salah satunya 

adalah kandungan protein yang cukup tinggi. Seperti halnya bungkil-bungkilan 

lain, bungkil biji kapuk mempunyai protein kasar yang cukup tinggi (+ 28%) 

Dari hasil analisis proximat di laboratorium IPB didapatkan hasil 

komposisi bungkil biji kapuk sebagai berikut: air sebesar 9,98 - 11,29%, rotein 

kasar sebesar 26,99 - 2,66%, lemak kasar sebesar 5,25 - 9,48%, serat kasar sebesar 

23,75 - 28,76,  bahan ekstrak tanpa N sebesar 21,10 - 22,51%; abu sebesar 5,98 - 

6,35%; kalsium sebesar 0,36 - 0,42% dan fosfor sebesar 0,58 - 0,78%. 

Kandungan zat gizi bungkil biji kapuk bervariasi bergantung beberapa 

faktor antara lain varietas biji, keadaan buah atau biji yang digunakan dan cara 

pengambilan minyak dari bahan bakunya. Kandungan nutrisi bungkil biji kapuk 

menurut Oke (1978) dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

Tabel 5.7.  Kandungan nutrisi bungkil biji kapuk 
 

No. Zat makanan Sumber dari  
  Lubis 

(1963
) 

B.P. 
Surabaya 

(1970) 

Muller 
(1971) 

Anonim 
(1976) 

Hartadi 
et al 

(1986) 
1. Protein (%) 27.4 30.9 28.6 37.6 27.3 
2. Serat kasar (%) 25.3 27.0 24.6 30.2 20.6 
3. Lemak (%) 5.6 3.2 7.2 6.7 8.3 
4. Abu (%) 7.6 - 7.1 8.3 6.8 
5. BETN (%) 18.1 - - 22.2 23.0 
   

Sumber : *  Oke (1978) 

Bungkil biji kapuk selain mengandung zat-zat pakan yang tinggi juga 

menghasilkan beberapa faktor pembatas diantaranya zat anti nutrisi berupa asam 

siklopropinoid sebesar 10 - 13% dan adanya selulosa yang dapat menurunkan 

daya cerna ternak. Faktor pembatas ini mempunyai sifat sebagai obat bius, karena 

mempunyai palatabilitas rendah penggunaannya sebagai bahan pakan ternak perlu 

dibatasi. Asam siklopropinoid ini berasal dari gugus amida dengan rumus kimia 

C3H6. Oleh karena itu penggunaan sebagai bahan pakan ternak masih terbatas 

terutama ternak muda karena dapat menimbulkan kematian.   



 164

Siklopropinoid adalah jaringan asam lemak tak jenuh yang terdiri atas 

sterculit dan asam malvalit yang terbentuk dalam minyak biji kapuk pada tingkat 

1 - 2% dari minyak mentah pada proses pembuatan yang kurang sempurna.   

Dilihat dari ciri fisik yang dimiliki oleh asam siklopropinoid yakni sejenis obat 

bius dimana mengikat organel dalam sel yang menghasilkan energi.  Adapun 

rumus bangun dari siklopropinoid adalah sebagaimana Gambar 5.7. berikut. 

 
             CH2                                                                                   CH2 

CH2 - (CH2 = (CH2)6 - COOH       CH3 - (CH2)7 - C = C - (CH2)6 - COOH 
         
Asam Sterculat                                                Asam Malvalat 

Gambar 5.7.  Komposisi kimia siklopropinoid 
 
Dinyatakan oleh Jahi (1974) bahwa penambahan bungkil biji kapuk 

sebanyak 2% dalam ransum basal yang terdiri dari jagung kuning 37%; dedak 

halus 25%; kacang hijau 5%; kacang kedele 6%; kacang merah 5%; bungkil 

kacang tanah 8%, ikan teri 10%; campuran mineral 4% dapat memperbaiki 

pertumbuhan anak-anak ayam. Sedangkan untuk fase grower dan finisher karena 

kondisi tubuh dan alat pencernaan sudah berkembang dengan baik maka ayam 

dapat menerima ransum yang mengandung 10 - 15% bungkil biji kapuk. Ayam 

broiler menurut hasil yang diteliti oleh Gunawan (1981) dinyatakan bahwa 

pemberian bungkil biji kapuk 5% dalam ransum pada ayam umur 1 minggu tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap pertumbuhan dan banyaknya 

ransum pada anak-anak ayam dapat diberikan antara 2-5% bungkil biji kapuk. 

Bagaimana pakan itu bekerja dalam sistem metabolisme tubuh unggas itu 

sendiri, disini gambarannya adalah siklopropinoid karena sifatnya berefek 

penenang (obat bius) akibatnya adalah dapat merubah metabolisme lemak dimana 

komposisi lemak berubah yaitu lebih banyak asam lemak yang mengandung 

stearat daripada oleat, dan akhirnya asam lemak stearat ini sulit terdegradasi dan 

diserap  oleh usus sehingga terjadi penimbunan lemak yang tinggi. Selain itu 

adanya gangguan pada metabolisme pakan sehingga penyerapan zat-zat makanan 

menjadi lambat. 
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Gejala-gejala keracunan yang terlihat pada ternak unggas mengkonsumsi 

bungkil biji kapuk antara lain sebagai berikut:  penurunan produksi telur, 

penurunan efisisiensi penggunaan pakan, penurunan selera makan, penurunan 

bobot badan, penurunan fertilitas, penurunan daya tetas, penurunan pertumbuhan, 

penurunan tekanan darah, perubahan warna putih telur, muntah-muntah, dilatasi 

dinding pembuluh darah, dan terjadi kematian. 

Dengan adanya gejala keracunan diatas sangat jelas sekali menimbulkan 

efek negatif yang mempengaruhi ternak tersebut. Oleh karena itu, cara 

pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah keracunan diatas 

adalah apabila sebelum digunakan, dinetralkan terlebih dahulu dengan berbagai 

cara misalnya dengan proses sulfitasi yaitu dengan cara mengalirkan sulfur 

dioksida terhadap minyak stercula faebida (pada minyak biji kapuk) yang 

mengandung asam sterculat yang dapat merusak cincin siklopropena dan merusak 

reaktifitas Halpen atau memberikan reaksi negatif terhadap uji Halpen dari 

minyak secara total. Jadi apabila bungkil bini karet tersebut digunakan sebagai 

pakan ternak maka siklopropinoid sudah bersifat netral dan sudah tidak berbahaya 

bagi ternak. 

 

5.1.5.  Bungkil Biji Karet 

Dalam  dunia tumbuhan,  tanaman karet mempunyai  kedudukan 

 taksonomi sebagai berikut. 

Divisi         :  Spermatophyta 

Subdivisi    :  Angiospermae 

Kelas          :  Dicotyledonae 

Ordo           :  Euphorbiales 

Famili         :  Euphorbiaceae 

Genus         :  Hevea 

Spesies       :  Hevea brasiliensis 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet alam terbesar di 

dunia disamping Malaysia dan Thailand.  Pada tahun 1996, produksi karet 
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Indonesia mencapati 1.543.000 ton.  Sedangkan Malaysia dan Thailand 

memproduksi masing-masing 1.082.500 ton dan 1.978.000 ton pada tahun yang 

sama.  

Keunggulan Indonesia dalam peningkatan produksi karet untuk masa yang 

akan datang adalah pada masih tersedianya cukup besar lahan ditropis yang sesuai 

untuk penanaman karet. Kalau produksi karet Indonesia terus menunjukkan 

peningkatan dari 1.256.000 ton pada tahun 1986 menjadi 1.543.000 ton pada 

tahun 1996, maka produksi karet Malaysia turun dari 1.415.600 ton menjadi 

1.082.500 ton dalam kurun waktu yang sama.  Negara-negara produsen karet 

lainnya di dunia dan besarnya produksi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 

5.8.  

Tabel 5.8.  Negara dan jumlah produksi karet pada tahun 1996   
  

No  Negara  Produksi (ton)  
1  Malaysia  1.082.500  
2  Indonesia  1.543.000  
3  Thailand  1978  
4  Sri Langka  112.5  
5  Vietnam  132  
6  Kamboja  43  
7  India  540.2  
8  Myanmar  20  
9  China  430.9  
10  Philipina  64  
11  Nigeria  91  
12  Lain-lainnya  302.9  

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 1996-1998 (karet), Ditjen Perkebunan  
   

Karet merupakan komoditas ekspor yang mampu memberikan kontribusi 

di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia.  Ekspor Karet Indonesia selama 20 

tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 788.292 ton pada 

tahun 1975 meningkat menjadi 987.771 ton pada tahun 1985 dan menjadi 

1.324.295 ton pada tahun 1995.  Pendapatan devisa dari komoditi ini pada tahun 

1995 mencapai US$ 1.962,8 juta yang merupakan 5,6% dari pendapatan devisa 

non-migas. 
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Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk 

pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Jawa.  Luas 

area perkebunan karet tahun 1995 tercatat mencapai lebih dari 3.945.901 ha yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Diantaranya 84,5% merupakan perkebunan 

karet milik rakyat, dan hanya 7,1% perkebunan besar negara serta 8,4% 

perkebunan besar milik swasta.  Produksi karet secara nasional pada tahun 1977 

mencapai angka sekitar 1.548.609 ton.   

Indonesia  merupakan  salah satu  negara  penghasil karet alam yang 

terbesar di dunia.  Luas areal perkebunan karet pada tahun 1989 adalah 3.090.000 

hektar dengan produksi  karet sebesar 1.270.000  megaton.  Indonesia tidak 

 mengalami kesulitan mengenai areal yang  dibuka untuk  ditanami karet.  Karet 

dapat tumbuh  dengan subur hampir di seluruh daerah Indonesia. Tanaman  karet 

tumbuh dengan baik di daerah  tropik yang terletak antara 15oLU - 10oLS, pada 

 ketinggian tempat 1 - 600 meter di atas tempat laut,  dengan suhu berkisar 25oC - 

30oC, dan curah hujan  2.000 -  2.500 milimeter yang merata  sepanjang tahun, 

intensitas sinar matahari 5 - 7 jam  per hari,  pada tanah  rata tidak berbukit-bukit 

dan pH tanah berkisar  5 - 6.  Tanaman karet yang dikelola pihak perkebunan 

dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Perkebunan tanaman karet 

(www.deliveri.org/deliveri/images/blkmb10.jpg) 
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Gambar 5.1. Bagan tanaman karet (http://snow.prohosting.com/botanika/ 
Images/hevea_brasiliensis.jpg) 

 

Tanaman  karet  mulai menghasilkan buah  pada  umur empat tahun.  

Puncak produksi dicapai  pada umur sekitar 16 tahun dan umur ekonomis 25 

tahun.  Setiap hektar perkebunan karet ditanami 450 - 600 pohon karet.  Setiap 

pohon dapat  menghasilkan 5.000  - 10.000 biji karet atau 25  - 50  kg  biji karet 

per tahun.  Dari sejumlah biji-biji yang diperoleh didapatkan 40 persen isi bagian 

dalam biji. 

Hampir  seluruh bagian biji karet dapat  dimanfaatkan, minyaknya dapat 

dipergunakan dalam industri  cat, sabun  dan pernis, bungkilnya untuk  pakan 

ternak dan tempurungnya dapat digunakan untuk pembuatan karbon aktif.  Produk 

komersial utama  biji  karet adalah minyak dan hasil sampingannya berupa 

bungkil  biji karet.   Kandungan minyak biji karet sekitar 40 - 50 persen dan 

bungkilnya 50 -  60 persen.  Dengan  demikian bungkil  biji karet  dapat 

dihasilkan sebanyak  5 - 10 kg/pohon/tahun atau 2,5 - 5 ton/ha/tahun. 

Bungkil biji karet didapat dari sisa akhir  pengambilan minyak biji karet.  

Bungkil biji  karet  mempunyai nilai nutrisi yang tinggi, sehingga baik digunakan 

sebagai  bahan pakan ternak.  Dari hasil analisis  proksimat diperoleh struktur 

kimia dalam bungkil biji karet yang bervariasi seperti terlihat pada Tabel 5.9. 

 

Tabel  5.9.   Struktur kimia  bungkil  biji karet 
 

 Kandungan nutrisi 
Analisa 

proksimat 
dari 

Energi 
metabolis 
(kkal/kg) 

Bahan 
kering 

(%)      

Protein 
kasar 
(%) 

Serat 
kasar 
(%) 

Lemak 
kasar 
(%) 

Abu (%) 

1 - 92.00 25.10 15.40 11.60 4.60 
2 2550 94.11 26.70 12.30 8.20 4.49 
3 2380 90.70 26.70 10.80 3.80 - 
4 - - 34.12 20.43 11.97 7.32 
5 - 91.60 26.49 14.27 12.90 5.93 

Keterangan : 1. Ong dan Yeong (1977) 
            2. Toh dan Chia (1977)  
            3. Gohl (1981)        
            4. Karossi dkk (1985) 
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            5. Aboenawan (1992) 

Bungkil biji karet digolongkan sebagai bahan  pakan sumber protein.  

Kandungan protein bungkil  biji  karet berkisar  25 sampai 35 persen.    Bungkil 

biji    karet    bermanfaat   sebagai  substitusi  bahan   pakan  sumber protein.  

Kandungan  asam  amino  bungkil biji karet lengkap tetapi mempunyai kandungan 

metionin dan lisin yang rendah.  Komposisi asam amino bungkil biji karet dapat 

dilihat pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.10.  Komposisi asam amino bungkil biji karet 
 

 
No. 

 
Asam amino (%) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
Lisin 

 
0.70 

 
0.48 

 
0.56 

2 Metionin 0.28 0.17 0.21 
3 Triptofan - - 0.62 
4 Histidin - 0.29 0.82 
5 Fenilalanin 0.78 0.62 0.69 
6 Leusin 0.90 1.40 0.69 
7 Isoleusin 0.70 0.51 1.14 
8 Treonin 0.73 0.50 0.50 
9 Valin 1.06 1.53 0.39 
10 Glisin 0.93 0.59 0.42 

 
Keterangan :  1. Toh dan Chia (1977) 

             2. Stosic dan Kaykay (1981) 
             3. Narahari dan Kothdanaraman (1983)  
 
Kandungan  energi  metabolis  bungkil  biji   karet sebesar 2550 kkal/kg.  

Sementara  itu kandungan lemak dalam bungkil biji karet sekitar 3 sampai 13 

persen. Lemak atau minyak yang masih terdapat dalam bungkil biji  karet 

mengandung  24 persen asam lemak jenuh yang terdiri  dari 11 persen asam 

palmitat, 12 persen asam stearat, 1 persen asam arakhidonat  dan 76 persen asam 

lemak  tidak  jenuh yang  terdiri  dari 24 persen asam linolenat, 35 persen asam 

linoleat dan 17 persen asam oleat. 

Racun  dalam  biji  karet  terdapat  dalam  bentuk  linamarin.  Hasil  

hidrolisisnya   dengan bantuan linamerase berupa D-glukosa + HCN + aceton.  

Linamarin (2-hidroksi-isobutiranitrilO-O-glukosa) berada bersama-sama dengan 
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glukosida  sianogenik  yang  lain, yaitu luteustralin tetapi dalam  biji karet  hanya 

terdapat bentuk linamarin  saja.  Hidrolisis linamarin dapat ditelaah  dari bagan 

reaksi pada Gambar 5.8. 

                   CH3                                                  CH3 
                                     H2O  
C6H12O5          C         CN                 C6H12O5 +   O         C  +  HCN 
                                 glukosidase 
                   CH3                                                  CH3 
            linamarin                          glukosa                  aceton 
 

Gambar 5.8.  Bagan reaksi hidrolisis linamarin 
 

Asam  hidroksianik merupakan perluasan  hidroksinitril yang berikatan 

dengan gula melalui ikatan  oksigen.  Diketahui juga bahwa asam hidroksianik 

terbentuk  oleh reaksi sekunder aglikon, dan linamarin merupakan glukosida 

hidroksiisopropil atau sianida.  Linamarin merupakan bagian dari grup 

cyanogenic glycosides. 

Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu telah  diketahui proses 

metabolisme sianida.  Adanya asam sianida berbahaya bagi ternak, karena jika 

asam sianida bereaksi dengan hemoglobin (Hb) akan membentuk  cyano-Hb yang 

menyebabkan darah tidak dapat membawa oksigen.  Asam sianida juga dapat 

menghambat sifat oksidatif cytochrome-oxydase.  Ke dua sebab inilah yang 

menyebabkan histotoxie-anoxia dengan gejala klinis antara lain pernafasan  cepat 

dan dalam.  Kandungan sianida 0,01 sampai 0,11 persen  pada ternak sudah 

menyebabkan toksisitas.    

Menurut  beberapa  penelitian kandungan  asam sianida dalam bungkil biji 

karet adalah bergerak antara 26,70 ppm - 86,70 ppm. Tambahan sianida dalam 

darah yang mengelilingi komponen jenuh di eritrosit diidentifikasikan sebagai 

methemoglobin.  

Asam sianida dapat dinetralisasikan  dengan  beberapa macam perlakuan.  

Beberapa studi tentang mekanisme  penurunan  sianida dan peningkatan 

reduksinya dapat dilakukan dengan suplementasi sulfur anorganik maupun 

organik. Suplementasi sulfur   akan menghasilkan tiosianat, reaksi ini akan 

dibantu oleh rodanase  (Nartey,  1973).  Tiosianat akan  dikeluarkan melalui urine 
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(Sudaryanto, 1990).  Menurut  Marita (1988) pemberian  garam  ferosulfat dapat 

mengikat asam sianida dalam  pakan  sehingga hilang  sifat racunnya.  Pemberian 

garam ferosulfat  12,7 kali  kandungan asam sianida pakan menunjukkan efek 

 yang paling baik.   Menurut Gohl (1981) pakan dapat disuplementasi dengan 

 asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, sistin dan sistein supaya 

menghasilkan penampilan yang baik bagi ayam pedaging. 

Perlakuan lain yang dapat diberikan untuk  mengurangi asam sianida pada 

bungkil biji karet adalah dengan  penyimpanan  yang lama.  Perlakuan ini dapat 

menurunkan  kandungan asam sianida (Toh dan Chia, 1977; Ong dan Yeong, 

1977).  Santoso (1987) menyatakan bahwa pengurangan asam sianida dalam 

bahan pakan dapat dilakukan dengan pengeringan,  perendaman  dan pemasakan.  

Cara pengeringan  dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari dan dapat 

pula oven.  Pengeringan dengan oven pada suhu 45 sampai 55oC  selama 4 jam 

dapat menurunkan  75 persen kandungan asam sianida (Nambisan,  1989) yang 

disitasi oleh Lubis (1989).  Cara pemanasan dengan menggunakan sumber panas 

 matahari merupakan cara yang paling murah dan mudah dilakukan peternak 

 pedesaan (Abidin dan Hendratmo, 1985).  Perendaman  dalam air selama lima 

hari dapat  menurunkan asam sianida dari  97 persen menjadi  45 persen 

(Bourdoux et al., 1983).  Banea-Mayambu (1997) menyatakan bahwa racun 

sianida dapat dihilangkan dengan cara perendaman, perebusan, penggilingan dan 

fermentasi.   

Hasil penelitian dari Widodo menunjukkan bahwa perlakuan fisik yaitu 

proses pemanasan dan ekstrusi pada bungkil biji karet secara umum menurunkan 

kandungan sianida dan bahan ekstrak tanpa N dengan tetap mempertahankan 

kandungan nutrisi bungkil biji karet.   Semakin meningkat aras pemberian bungkil 

biji karet sampai aras 30 persen semakin menurun nilai kinerja dan status 

kesehatan ayam, dengan penurunan yang paling tajam terjadi pada aras pemberian 

bungkil biji karet 20 dan 30 persen, sementara itu tidak terjadi penurunan yang 

nyata antara aras pemberian bungkil biji karet 0 dengan 10 persen.  Perlakuan 

pemanasan, ekstrusi dan suplementasi kalsium sulfat pada bungkil biji karet tidak 

memp 
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engaruhi kinerja, nilai nutrisi dan status kesehatan kecuali hanya 

meningkatkan berat hati ayam pedaging.  Secara umum, semakin meningkat 

perlakuan interaksi antara aras penggunaan bungkil biji karet pada semua proses 

pengolahan bungkil biji karet yaitu pemanasan, ekstrusi dan suplementasi kalsium 

sulfat semakin menurun kinerja dan status kesehatan, tetapi meningkatkan nilai 

nutrisi ayam pedaging.    

Oleh sebab itu disarankan proses pemanasan dan ekstrusi dapat digunakan 

untuk mengurangi kandungan sianida dengan tanpa menurunkan kandungan 

nutrisi bungkil biji karet.    Bungkil biji karet sebagai bahan pakan ayam pedaging 

dapat diproses secara pemanasan, ekstrusi dan disuplementasi kalsium sulfat 

dengan memperhatikan faktor kandungan sianida, sedangkan penggunaan bungkil 

biji karet pada ayam pedaging tidak lebih dari aras 10 persen. 

 
 
5.1.6.   Tepung Azolla 
 

Azolla merupakan tanaman paku yang mengambang di permukaan air 

dengan struktur yang terdiri dari cabang, batang, daun dan akar layang, tersebar 

luas di daerah tropis dan tumbuh secara alami di areal perairan seperti kolam, 

danau, sawah.   Tanaman ini tersusun dari daun ganda yang tumbuh tumpang 

tindih satu sama lainnya dengan akar yang kecil-kecil dan berkembang biak 

dengan spora.   Klasifikasi tanaman azolla adalah sebagai berikut. 

Divisi         :  Pterodophyta 

Kelas          :  Filicinae/Filicosidae 

Sub class    :  Leptosperangiate 

Ordo           :  Hidopteridales/Salviales 

Famili         :  Azollaceae 

Genus         :  Azolla 

Spesies       :  Azolla carolianiana, Azolla filicuolides, Azolla mexicana, Azolla  

                      microphyla dan Azolla pinnata 

Tanaman azolla mempunyai daun hijau cerah, namun kadang ada variatas 

yang tidak berwarna hijau.  Bagian sirip belakang terdapat klorofil kecuali bagian 
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tepi atau pinggir yang transparan terisi oleh koloni anabaena.  Cuping yang 

berklorofil merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis.  Cuping bagian bawah 

tidak berwarna dan berfungsi sebagai penampung.  Tanaman azolla mempunyai 

jumlah stomata yang banyak dan terdapat pada permukaan daun. 

Tanaman azolla berkembang secara vegetatif maupun generatif.  Secara 

generatif, azolla berkembang dengan spora yang biasanya muncul pada ketiak 

cabangnya, tepatnya pada umur 25 hari atau 35 hari setelah tanaman azolla 

berkecambah.  Tanaman azolla memperbanyak diri dengan cara fragmentasi.  

Pertumbuhan tanaman azolla bila dewasa mencapai umur 15 - 20 hari setelah 

fragmentasi dengan ditandai munculnya akar.  Jenis-jenis tanaman azolla dapat 

dilihat pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Jenis-jenis tanaman azolla 

 

 

Pemanfaatan azolla sebagai pakan ternak belum dilakukan oleh peternak, 

bahkan oleh petani, tanaman ini dianggap sebagai tanaman pengganggu pada 

lahan pertanian.  Padahal tanaman ini sangat potensial sebagai bahan pakan 

unggas.   Azolla merupakan tanaman yang tumbuh secara cepat.  Di Filipina, 

azolla dapat dipanen 26 kali dalam interval pemanenan 14 hari dan mampu 

menghasilkan 200 ton per hektar per tahun azolla segar.   

Azolla mempunyai potensi sebagai bahan pakan unggas karena 

mempunyai kandungan protein kasar yang relatif tinggi.  Bila dibandingkan 

dengan tanaman air lainnya, maka tanaman azolla mempunyai kandungan protein 

dan asam amino yang relatif tinggi.  Kandungan zat-zat makanan tepung azolla 

dapat dilihat pada Tabel 5.11.  Kandungan zat-zat makanan azolla yang 

dinyatakan oleh Nila (1992) dalam Tabel 5.10 berasal dari tanaman azolla yang 

berumur dua minggu.  Umur tanaman akan berpengaruh terhadap kandungan 

nutrisi.  Semakin tua umur tanaman azolla, maka kandungan protein semakin 

rendah dan kandungan serat kasar semakin tinggi.  Kandungan asam-asam amino 

pada azolla cukup seimbang terutama asam-asam amino kritis seperti lisin, 

triptofan dan metionin.  Kandungan asam amino azolla terlihat pada Tabel 5.12. 

Tabel 5.11.  Kandungan nutrisi azolla 
 

No. Zat makanan Sumber dari  
  Castillo et al 

(1982) 
a. pinnata 

Querubin et al 
(1986) 

a. microphylla 

Nila (1992) 
a. pinnata 

Sugiarti 
(1999) 

a. pinnata 
1. ME (Kkal/kg) - - 2160.00 - 
2. Protein (%) 30.04 23.69 29.62 24-30 
3. Serat kasar (%) 12.38 15.02 13.10 9.1 
4. Lemak (%) 0.78 2.63 2.93 3.0-3.3 
5. Abu (%) 21.12 28.71 - 10.5 
6. BETN (%) 35.68 29.95 - - 
7. Ca (%) - 2.07 1.49 0.4-1.0 
8. P (%) - 0.77 0.36 0.3-0.9 
9. Fe (%) - 0.23 - - 
10. Mn (%) - 0.21 - 0.11-0.16 
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11. Mg (%) - 0.16 - 0.3 
12. K (%) - 0.19 - - 
13. Na (%) - 0.78 - - 

 

Singh (1979) yang dikutip oleh Sutawi (1996) melaporkan bahwa 

penambahan azolla pada pakan yang dikandangkan di India telah memberikan 

hasil yang baik.  Ayam yang diberi 75% pakan komersial dan ditambahkan 12.5% 

azolla pinnata segar mencapai bobot badan yang sama dengan ayam kontrol, 

sedangkan ayam yang diberi 100% pakan komersial dengan tambahan 5% azolla 

pinnata tumbuh lebih cepat dari pada ayam kontrol dan juga bertelur lebih awal. 

 

 

 

Tabel 5.12.  Kandungan asam amino azolla 
 

No. Asam amino Gram/100 gram protein (%) BK 
  Khan (1998) Ta et al  (1987) 
1. Treonin 3.70 5.00 
2. Valin 6.75 4.88 
3. Isoleusin 5.38 4.56 
4. Fenilalanin 5.64 4.68 
5. Triptofan 2.01 1.92 
6. Leusin 9.05 8.64 
7. Lisin 6.45 5.48 
8. Metionin 1.88 1.40 
9. Arginin 6.62 6.84 
10. Histidin 2.31 2.28 
    

 

Querubin et al (1986) yang menggunakan tiga jenis azolla dalam 

penelitian yaitu tepung azolla caroliniana, azolla microphylla dan azolla pinnata 

dalam pakan ayam pedaging menyarankan untuk memberikan hingga 15%.  Ta et 

al (1987) melaporkan bahwa penambahan azolla sebanyak 5% dalam pakan ayam 

pedaging mengakibatkan pertambahan bobot badan yang meningkat secara 

signifikan.   Padmowijoto dan Yusiati (1995) melaporkan bahwa penggunaan 

tepung azolla sebanyak 5% tidak merugikan dalam hal konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan.  Sedangkan Indrajaya (1998), 
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melaporkan bahwa tepung azolla dapat digunakan sampai tingkat 15% dengan 

penambahan enzim pertumbuhan sebesar 0.05% dalam pakan itik Mojosari jantan. 

Hasil penelitian Hizbullah (1999) yang menggunakan tepung azolla 

pinnata sebesar 0, 4, 8, 12 dan 16% dalam ransum burung puyuh mempengaruhi 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan berat pullet burung puyuh.  

Semakin tinggi tingkat penggunaan tepung azolla dalam pakan akan semakin 

menurunkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan berat pullet burung 

puyuh.  Sehingga disarankan hanya mengggunakan tepung azolla sebesar 4% pada 

burung puyuh.  Pemberian diatas 4% menyebabkan penurunan konsumsi, 

pertambahan bobot badan dan berat pullet burung puyuh. 

Hasil penelitian Sugiarti (1999) menyimpulkan bahwa pemberian tepung 

Azolla pinnata pada pakan dengan aras 0, 4, 8, 12 dan 16% ternyata 

mempengaruhi konsumsi pakan, konversi pakan, efisiensi pakan dan income over 

feed cost pada burung puyuh periode pertumbuhan.  Disarankan untuk 

menggunakan tepung azolla pinnata pada aras 4% untuk menggantikan bahan 

pakan sumber protein lainnya pada burung puyuh periode pertumbuhan.  

Hasil penelitian Hamami (1999) menunjukkan bahwa pemberian tepung 

azolla pada taraf 0, 5, 10, 15 dan 20% ternyata mempengaruhi konsumsi pakan, 

dan produksi telur burung puyuh.  Ditambahkan bahwa tepung azolla dengan aras 

5% memberikan hasil terbaik sebagai campuran pakan burung puyuh sehingga 

layak digunakan. 

   

 

5.1.7. Mikroalga Anabaena azollae  

Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya 

ketersediaan lahan maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk menggali potensi 

sumber daya yang dapat dipakai sebagai sumber protein non konvensional. Mikroalga 

memiliki potensi yang cukup besar untuk tujuan tersebut mengingat berbagai sifat 

mikroalga, antara lain memiliki waktu regenerasi yang relatif pendek sehingga dapat 

diproduksi dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu relatif singkat, kandungan 

proteinnya relatif tinggi, sifat genetisnya dapat lebih mudah diubah sehingga dapat 
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diperoleh organisme sesuai mutu yang dikehendaki, energi serta bahan yang 

diperlukan untuk memproduksinya tersedia melimpah dan relatif murah, serta dapat 

dikultur secara massal dan berkesinambungan. 

Beberapa tahun terakhir penelitian tentang mikroalga berkembang dengan 

pesat, berbagai usaha dilakukan untuk memanfaatkan mikroalga sebagai sumber 

pangan alternatif. Hal ini disebabkan mikroalga kaya akan protein dan mengandung 

asam amino essensial yang cukup lengkap. Akan tetapi protein mikroalga miskin 

asam-asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin. Nilai nutrisi dari 

mikroalga diketahui sebanding dengan nilai nutrisi dari telur dan protein susu, bahkan 

beberapa jenis mikroalga diketahui memiliki protein jauh lebih baik dibandingkan 

dengan protein kedelai.  Komposisi zat makanan mikro alga dapat dilihat pada Tabel 

5.13 dan 5.14. 

Tabel 5.13. Komposisi Zat makanan Mikroalga Anabaena azollae 
dibandingkan dengan Scenedesmus sp, Spirulina, Kedele 
dan Gandum (Maftuchah, Winaya dan Zainudin, 1999). 

 
Komponen Anabaena Scenedesmus, Spirulina Kedele Gandum 

 azollae Sp. Sp.   
Protein (%) 34 - 59 45-60 56-62 34-40 13-14 
Lemak (%) 2 - 5 12-14 2-3 16-20 2-3 
Karbohidrat 
(%) 

5 - 8 10-17 16-18 19-35 79-80 

Selrat Kasar 
(%) 

24 - 26 3-10 0,1-019 3-5 2,1-2,4 

Abu (%) 2 - 6 6-10 6,4-9 4-5 1,6-2,8 
Air (%) 8 -10 4-8 10 7-10 12-14 
      

 

Tabel 5.14. Komposisi  dan  Kadar Asam Amino Mikroalga Anabaena 
azollae (Maftuchah, Winaya dan Zainudin, 1999). 

 
Macam Asam Amino Kadar (% BK) 

1. Asam Aspartat 8,95 
2. Asam Glutamat 13,61 
3. Serin 2,74 
4. Histidin 0,89 
5. Glisin 6,64 
6. Treonin 3,24 
7. Arginin 7,15 
9.  Tirosin 2,43 
10. Metionin 0,85 
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11. Valin 4,1,2 
12. Phenilalanin 3,49 
13. Isoleusin 4,79 
15. Lisin 4,42 
16. Total Asam Amino 71,91 

 

Berbagai produk dapat dihasilkan dari mikroalga melalui proses ekstraksi, 

fermentasi, maupun aplikasi secara langsung. Produk yang dihasilkan melalui proses 

ekstraksi misalnya protein, karbohidrat, asam lemak, vitamin E, A dan B12, pigmen, 

sterol, dan antibiotik. Produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi misalnya 

etanol, gas rnetana, asam organik, dan hidrokarbon. Sedangkan aplikasi secara 

langsung dari alga misalnya untuk aqua culture, penanganan air, dan soil conditioner. 

Walaupun diketahui memiliki banyak mengandung senyawa kimia yang berguna bagi 

manusia dan memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut, namun seperti 

halnya "single cell protein", mikroalga diketahui mengandung asam nukleat.  

Mikroalga eukariot mengandung asam nukleat berkisar 3,5 - 77%. Untuk mengurangi 

kandungan asam nukleat ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan proses. 

Protein merupakan senyawa terbesar terdapat pada mikroalga bila 

dibandingkan dengan senyawa yang lainnya.  Protein mikroalga memiliki asam 

amino essensial yang lebih baik dan lengkap bila dibandingkan dengan protein nabati. 

Protein mikroalga memiliki asam amino essensial, seperti leusin, isoleusin, lisin, 

fenilalanin, treonin, dan valin, yang lebih tinggi dari standart FAO, walaupun miskin 

metionin. Melihat kelebihan tersebut maka protein mikroalga dapat dijadikan sebagai 

salah satu sumber protein alternatif yang cukup berpotensi untuk dikembangkan. 

Mikroalga seperti Anabaena flosaquae secara umum mengandung protein 

yang tinggi tetapi memiliki daya cerna yang cukup rendah dengan warna serta aroma 

yang tidak menarik. Walaupun memiliki kandungan protein yang tinggi dengan asam 

amino essensial yang cukup lengkap, namun mikroalga diketahui mengandung asam 

nukleat yang cukup tinggi. Tingginya kandungan asam nukleat dapat menjadi 

pembatas konsumsi protein dari mikroalga. Untuk mengatasi masalah tersebut 

diperlukan perlakuan dengan HCI 3N pada suhu 95oC selama 10 menit dan kemudian 

dinetralisasi. Cara tersebut diketahui cukup efektif untuk memecah dinding sel 

sehingga protein dapat dengan mudah dikeluarkan dari dalam sel. Daya cerna dan 

nilai nutrisi dari mikroalga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan yang 
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dipergunakan, dan dari hasil penelitian diketahui bahwa daya cerna akan meningkat 

dengan perlakuan pemecahan dinding sel.  Komposisi zat makanan mikroalga 

prokariot dan eukariot dapat dilihat pada Tabel 5.15. 

Tabel 5.15. Komposisi Zat Makanan Mikroalga Prokariot dan Eukariot 
(g/100 g berat kering) Robinson and Toerien, 1986) 

 
No. Komponen Mikroalga Mikroalga 

  Prokariout Eukariot 
1. Protein kasar 36 - 74 50 - 56 
2. Lipid 4 -11 1 - 53 
3. Karbohidrat 4 - 66 4 - 66 
4. Asam nukleat 4 - 5 1 - 77 
5. Abu 4 - 9 3,5 - 77 

 

Mikroalga dapat menghasilkan metabolit yang secara komersial cukup 

menarik untuk dikembangkan dimasa mendatang. Keuntungan dari mikroalga 

dibandingkan dengan bakteri, yeast, dan fungi adalah bahwa alga bersifat autotrof, 

dan hidupnya banyak tergantung pada ketersediaan air, cahaya dan gas C02, dengan 

demikian membutuhkan substrat organik sebagai sumber energi. Mikroalga juga 

merupakan salah satu sumber provitamin A (β-karoten), vitamin E (tokoferol), 

vitamin C, dan vitamin B12, dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber vitamin 

komersial dimasa yang akan datang. 

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa sel-sel algae selalu memiliki heterocyt 

sebagai organ penambat nitrogen udara. Disamping itu juga terdapat sel-sel vegetatif 

sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis sertel akinet (spora berdinding 

tebal yang dibentuk dari sel vegetatif) sebagai sel istirahat. 

Struktur dan komponen sel anabaena terdiri dari : 

1. Heterocyt: merupakan dinding sel yang tebal, sebagai tempat terjadinya proses 

nitrogenase. Didalam heterocyt berisi semua organ yang diperlukan dalam proses 

nitrogenase, 

2. Akinet: adalah sel bertahan yang berukuran besar, terpigmentasi kuat dan dinding 

selnya cukup tebal.  Pada anabaena, sel ini mengalami deferensiasi secara 

morfologi tertata secara interkalar, 



 181

3. Trichoma: merupakan rantai yang panjang dengan dinding sel yang tipis. Jika 

terjadi pemutusan trochoma menjadi potongan-potongan yang pendek disebut 

Hormogonium.  Pembentukannya untuk kepentingan sel trichoma 

Akinet berkembang dari sel vegetatif yang nienjadi luas dan dipenuhi 

cadangan makanan dengan penambahan dinding luar yang kompleks. Pada Anabaena 

duliolum terbentuknya akinet dimulai dipertengahan antara dua heterocyt dan di 

depan heterocyt.  Jenis-jenis anabaena dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 

 
 

Gambar 5.1.  Jenis-jenis anabaena 

 

Keuntungan dari mikroalga adalah bersifat autotrof dan hidupnya tergantung 

pada ketersediaan air, cahaya dan gas CO2. Dengan demikian dalam kultur mikroalga 

tidak dibutuhkan substrat organik sebagai sumber energi. Mikroalga Anabaena sp 
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memiliki dua macam sel yaitu sel vegetatif dan heterocyt. Heterocyt adalah tempat 

terjadinya fiksasi nitrogen, dimana jarak antara dua heterocyt dibatasi oleh kurang 

lebih 3-5 sel-sel vegetatif.  Pada alga hijau biru yang hidup mencapai 15-30 sel-sel 

vegetatif. 

Nitrogen merupakan salah satu unsur yang penting sebagai penyusun utama 

jaringan tubuh jasad hidup. Sumber nitrogen utania bagi kehidupan berupa gas N2 

yang 72% terkandung dalam atmosfir. Fiksasi nitrogen secara biologis tercatat sampai 

139 - 170 x 106 ton2/tahun.  Jumlah tersebut ditaksir 70% dari simbiotik dan 30% dari 

non simbiotik. Nitrogen dalam bentuk unsur tidak dapat dipergunakan secara 

langsung oleh tumbuhan oleh karena itu harus dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk 

nitrat maupun amonium melalui proses tertentu.  Penambatan N2 udara secara 

biologis dilakukan dalam simbiotik antara bakteri bintil akar dengan leguminoceae, 

dan antara ganggang hijau biru (Anabaena azollae) dengan tanaman azolla. Akan 

tetapi sampai saat ini perhatian yang besar banyak diberikan pada bakteri bintil akar, 

dan masih sangat kurang perhatian pada ganggang hijau biru. 

Maftuchah dan Winaya (2000) berhasil membuktikan bahwa pemakaian 

media bebas nitrogen dengan penambahan unsur fosfor dan kalium akan 

meningkatkan kandungan nitrogen total tanaman azolla. Hal ini diduga merupakan 

hasil dari asosiasi dengan mikrosimbion anabaena, yang dibuktikan dengan jumlah 

koloni dan sel heterosit mikroalga anabaena yang tinggi dalam media bebas nitrogen 

tersebut. 

Upaya peningkatan produksi serta mutu mikroalga dapat dilaksanakan dalam 

skala laboratorium dengan jalan memanipulasi lingkungan hidup mikroalga, seperti 

media tumbuh, suhu, intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, lama penyinaran, 

kadar C02, pH, salinitas, bentuk wadah pemeliharaan, saat panen dan sebagainya.  

Media pertumbuhan bagi mikroalga dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu 

nutrisi dan mikro nutrisi. Unsur makro nutrisi diperlukan bagi pertumbuhan sel, 

sedangkan unsur mikro nutrisi biasanya dipergunakan sebagai katalis selama proses 

biosintesis sel. 

Beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan apabila akan membuat 

formulasi media tumbuh mikroalga, yaitu : 
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1. Faktor konsentrasi dari larutan garam total, terutama berkaitan dengan habitat 

alami mikroalga yang bersangkutan, 

2. Komposisi dan konsentrasi makronutrien seperti kalium, magnesium, natrium, 

calcium, sulfat dan fosfat. 

3. Sumber nitrogen, seperti N04, NH40H, Urea, sangat umum dipergunakan sebagai 

sumber nitrogen, terutama tergantung pada jenis mikroalga yang dikultur serta pH 

optimumnya. Percepatan pertumbuhan sel alga pada umumnya sangat tergantung 

sekali oleh ketersediaan nitrogen dalam media kultur. Kebanyakan mikroba 

mengandung 7 - 9 % nitrogen / berat kering biomassa. Untuk memproduksi 1 

gram biomassa per liter medium diperlukan sekitar 500 - 600 mg/1 KNO3 sebagai 

sumber N. 

4. Sumber karbon seperti CO2 digunakan sebagai karbon anorganik sebesar 1 - 5% 

dicampur dengan udara. Sumber karbon lain dapat berupa karbonat dan 

bikarbonat, 

5. pH asam biasanya dipergunakan untuk mencegah terjadinya pengendapan 

kalsium, magnesium dan beberapa jenis logam lainnya, 

6. Unsur mikronutrien umumnya diberikan dalam jumlah sangat kecil namun harus 

ada, dan untuk menstabilkan fungsi mikronutrisi biasanya ditambah senyawa 

sitrat atau EDTA. Mikro nutrisi biasanya dipergunakan sebagai katalis selama 

proses biosintesis sel. Unsur mikro nutrisi tersebut adalah Fe, Mn, Zn, Cu, Ca dan 

Na. 

7. Penambahan vitamin Bl clan B6 dalam medium pertumbuban mikroalga akan 

memacu proses biosintesis sel, sehingga pertambahan biomassa per satu waktu 

semakin cepat dalam skala waktu relatif lama. 

Kolisentrasi N dan P berpengaruh terhadap produksi protein mikroalga 

Clilorella pyrenoidosa, dimana produksi protein maksimum dicapai pada konsentrasi 

nitrogen dan fosfor 42 dan 6 mM, dengan hasil sebesar 5,55 g biomassa/liter dan 

50,012% produksi protein yang terjadi pada hari ke enam. Lama waktu kultur 

berpengaruh pada produksi biomassa dan protein Chlorelia pyrenoidosa Chick. 

Kondisi nutrien sangat berpengaruh pada keberhasilan kultur mikroalga. 

Dalam kondisi nutrien yang cukup maka terjadi pembelahan sel yang cepat sehingga 

mencapai puncak pertumbuhan populasi. Dari hasil penelitian Amin dan Mustafa 
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(1993) tentang kultur mikroalga Isochrysis galbana disimpulkan bahwa pertumbuhan 

populasi kultur mikroalga yang terbaik dicapai pada perlakuan ZA (100 ppm) dan 

TSP (30 ppm) dan urea (10 ppm) dengan pertumbuhan populasi mencapai 32.880.000 

sel/ml pada hari kedelapan. 

Mikroalga A. azollae memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen bebas dari 

udara.  Dalam medium bebas nitrogen maka kandungan nitrogen total tanaman Azolla 

mencapai 31,06 % (Maftuchah dan Winaya, 2000). Dalam kondisi media bebas 

nitrogen dengan pemberian phospor 160 ppm diperoleh kadar nitrogen mikroalga A. 

azollae sebesar 1,741%BK, dengan biomassa 298,68 mg/1 (Maftuchah, Zainudin dan 

Winaya, 1998a), dan dengan pemberian Mg 8O ppm dicapai kadar N sebesar 2,1 % 

BK (Maftuchah, Zainudin dan Winaya, 1998b). 

 

 

5.1.8.  Salvinia molesta  

 Salah satu bahan non konvensional yang telah diteliti pemanfaatannya 

untuk ternak adalah tumbuhan air Salvinia molesta.  Salvinia molesta adalah 

tumbuhan yang hidup mengapung pada permukaan air. Biasanya ditemukan di 

sawah, kolam, sungai dan saluran-saluran air.  Tumbuhan ini dalam bahasa Sunda 

disebut Kayambang dan dalam bahasa Jawa disebut Kiambang. Bentuk fisik 

tumbuhan tersebut disajikan pada gambar 5.9. berikut : 
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Gambar 5.9.  Salvinia molesta dikutip dari  
            http://salvinia.er.usgs.gov/whl_plt_flt_cr_opt.jpg 

   
Klasifikasi Salvinia molesta menurut USDA (2002) adalah sebagai berikut 

Kingdom  :  Plantae – Plants 

Subkingdom  :  Tracheobionta – Vascular plants 

Division  :  Pteridophyta – Ferns 

Class   :  Filicopsida 

Sub class  :  Hydropteridales 

Family   :  Salviniaceae – Floating Fern family 

Genus   :  Salvinia Séguier – watermoss  

Species  :  Salvinia molesta Mitchell – kariba-weed 

 

Kandungan energi metabolisme Salvinia molesta adalah 2200 kkal/kg. 

Sedangkan kandungan gizi Salvinia molesta lainnya adalah sebagai berikut ; 

protein kasar 15,.9 %, lemak kasar 2,1 %, serat kasar 16,8 %, Calsium 1,27 %, 

posfor 0,001%, lisin 0,611%, methionin 0,765%, dan sistin 0,724%. Hasil 

penelitian yang melakukan percobaan menggunakan itik lokal jantan umur 4-8 

minggu.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salvinia molesta dapat digunakan 

sampai 10 % dalam ransum itik tersebut. Kandungan energi metabolisme dan  

nutrisi Salvinia molesta disajikan pada Tabel 5.16. 

Tabel 5.16. Kandungan Nutrisi Salvinia molesta  
 

No Zat Makanan Kandungan  
1 Energi Metabolisme (kkal/kg) 2200 1) 
2 Protein kasar 15,9 2) 
3 Lemak kasar 2,12) 
4 Serat kasar 16,82) 
5 Kalsium 1,272) 
6 Phospor 0,7982) 
7 Lysin 0.6112) 
8 Methionin 0.7652) 
9 Sistin 0,7242) 
Sumber : 1) Setiowati (2001) 

2) Rosani (2002) 
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Rosani (2002) telah melakukan penelitian penggunaan Salvinia molesta 

dengan level 0, 10 %, 20 %, 30 % dan 40 % di dalam ransum  itik lokal jantan 

umur empat sampai delapan minggu. Hasil penelitian menunjukkan Salvinia 

molesta  dapat digunakan sampai 10 % dalam ransum.  Pada Tabel 5.17. terlihat 

tiga macam formula ransum yang diperoleh dengan tiga macam skenario harga 

Salvinia molesta. 

 Tabel 5.17.  Hasil Formulasi  Ransum Itik Periode Grower-Finisher 
dengan Tiga Macam Skenario Harga Salvinia molesta 

  
    Komposisi (%) 

No Bahan Pakan Ransum I 
(Harga Salvinia 
molesta Rp 
1100/kg) 

Ransum II 
(Harga Salvinia 
molesta Rp 
1200/kg) 

Ransum III 
(Harga Salvinia 
molesta Rp 
1300/kg) 

1 Salvinia molesta 10.0 8.7 0.0 
2 Jagung 59.1 59.2 60.7 
3 Dedak 5.2 5.9 9.7 
4 Bungkil Kelapa 14.6 15.0 17.1 
5 Bungkil Kedelai 0.6 0.7 1.7 
6 Tepung Ikan 10.0 10.0 10.0 
7 Minyak Kelapa 0.0 0.0 0.0 
8 Tepung Tulang 0.0 0.0 0.4 
9 Topmix 0.5 0.5 0.5 
  Jumlah 100.0 100.0 100.0 
  Harga Ransum 

(Rp/kg) 
1581 1589 1594 

  

Pada tabel 5.16. terlihat bahwa pada harga Salvinia molesta Rp 1100/kg 

dapat digunakan di dalam ransum sebanyak 10 %, tetapi  dengan meningkatnya 

harga menjadi Rp 1200/kg penggunaannya menurun menjadi 8.7 %. Pada harga 

Rp 1300/kg ternyata Salvinia molesta terlalu mahal, sehingga tidak layak masuk 

sebagai salah satu bahan pakan. Dengan tidak termasuknya Salvinia molesta, 

terjadi peningkatan penggunaan jagung, dedak,  bungkil kelapa dan bungkil 

kedelai, serta tepung tulang. Dengan demikian berarti bahwa gizi yang dipasok 

dari Salvinia molesta, harganya terlalu mahal dari pada bila dipasok dari bahan 

lain.   Untuk mengetahui berapa harga Salvinia molesta yang mampu ditolerir 
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sehingga layak dijadikan salah satu bahan pakan dapat dilihat hasil analisis 

sensitifitas yang disajikan pada Tabel 5.18. 

 

 

 Tabel 5.18. Analisis Sensitifitas Harga Bahan Pakan untuk Penyusun 
Ransum Itik Periode Grower-Finisher 

  
Variabel Min.C(j) Original Max. C(j) 

Salvinia molesta 1101.85 1200 1257.76 
Jagung 1053.75 1400 1618.45 
Dedak 682.38 800 951.05 
Bungkil Kelapa 860.80 1100 1172.31 
Bungkil Kedelai 2174.49 2700 3896.28 
Tepung Ikan -infinity 3500 4088.69 
Minyak Kelapa 3591.96 4500 infinity 
Tepung Tulang 1215.18 2500 infinity 
Topmix -infinity 15000 infinity 

  
Berdasarkan Tabel 5.18. terlihat bahwa maksimal harga yang mampu 

ditolerir adalah Rp 1257.76, dengan demikian jika harga real melebih dari batas 

tersebut maka nilai Salvinia molesta di dalam formula ransum adalah nol. Jika  

harga Salvinia molesta antara Rp 1101.85 dengan Rp 1257.76, maka dalam 

formula ransum terdapat Salvinia molesta sebanyak 8.7 %. Jika harga  Salvinia 

molesta dapat ditekan menjadi  di bawah  Rp 1101.85, maka  penggunaannya 

dapat mencapai 10 % yakni jumlah maksimal yang dapat dipakai berdasarkan 

hasil penelitian menggunakan ternak percobaan yang dilakukan oleh Rosani 

(2002).  

Penurunan biaya ransum dengan menggunakan Salvinia molesta ini dapat 

dilakukan jika harganya dapat ditekan serendah mungkin. Harga Salvinia molesta  

tersebut dipengaruhi oleh biaya produksi segar dan biaya pengolahan sampai 

bahan tersebut siap dicampur dengan bahan pakan lain. Biaya pengolahan 

meliputi pengeringan dan penggilingan. Jika total biaya ini kecil dari  Rp 1101.85 

maka secara komersial bahan pakan ini dapat digunakan dengan asumsi tidak 

terjadi penurunan harga bahan-bahan pakan lain di bawah batas minimal pada 

Tabel 5.18. 
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5.1.8.  Ampas Kecap 

 Ampas kecap merupakan sisa pembuatan kecap dengan bahan dasar 

kedelai.  Proses pembuatan kecap melalui beberapa tahap sebelum diperoleh hasil 

utama kecap dan hasil samping berupa ampas kecap yang berwarna coklat 

kehitaman.  Ampas kecap masih mempunyai kandungan protein yang cukup 

tinggi.  Ampas kecap yang terbuat dari kedelai mengandung protein 20 -  30%.  

Secara lengkap kandungan zat-zat makanan ampas kecap dapat dilihat pada Tabel 

5.19. dan 5.20. 

 

Tabel 5.19.  Kandungan nutrisi ampas kecap 
 

No. Zat makanan Sumber dari  
  Santoso (1987) Didik (1995) Maharani (2001) 
1. ME (Kkal/kg) 2100 3240 2418 
2. Protein (%) 24.90 30.86 20.57 
3. Serat kasar (%) 16.30 13.10 6.16 
4. Lemak (%) 24.30 17.24 12.80 
5. Abu (%) - 21.15 - 
6. Ca (%) 0.39 - 0.39 
7. P (%) 0.33 - - 
     

 

Tabel 5.20.  Kandungan asam amino ampas kecap 
No. Asam amino Kandungan (%) 

1. Serin 0.56 
2. Histidin 1.85 
3. Isoleusin 1.06 
4. Leusin 1.64 
5. Lisin 1.90 
6. Metionin 0.18 
7. Fenilalanin 1.42 
8. Treonin 1.28 
9. Triptofan 0.64 
10. Valin 1.00 
11. Sistin 3.54 
12. Arginin 1.50 
13. Tirosin 0.98 
14. Alanin 0.66 
15. Glisin 0.05 
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16. Prolin 4.99 
  

Sumber :  Didik (1995) dan Sutanto (1995) 

  

 

Dalam proses pembuatan kecap terjadi perubahan-perubahan karena 

proses fermentasi yaitu menurunnya kandungan asam amino lisin dan metionin.  

Disamping itu dalam pembuatan kecap melalui proses hidrolisis akan terjadi 

kerusakan terhadap asam amino esensial triptofan.   Proses pembuatan kecap 

dapat dilihat pada Gambar 5.10. 
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Gambar 5.10.  Proses Pembuatan Ampas Kecap dari Biji Kedelai  

 

Penggunaan ampas kecap sebagai penyusun ransum unggas harus dibatasi 

karena kandungan serat kasar yang tinggi yaitu 16,30%.  Kandungan serat kasar 

yang tinggi akan mempengaruhi pencernaan zat-zat makanan lainnya, karena serat 

kasar tidak dapat dicerna oleh ayam.  Sutanto !995) menyarankan penggunaan 

ampas kecapa dalam ransum untuk ayam pedaging periode awal tidak melebihi 

7,5%. 

Hasil penelitian Maharani (2001) menunjukkan bahwa penggunaan ampas 

kecap sampai 10% dalam pakan ternyata mempengaruhi pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan ayam pedaging periode finisher, tetapi sebaliknya tidak 

mempengaruhi konsumsi pakan.  Disarankan untuk menggunakan ampas kecap 

sampai dengan 10 persen untuk memperoleh hasil produksi ayam pedaging yang 

optimal. 

  

5.2.  Bahan Pakan Non Konvensional Sumber Protein Asal Hewan 

5.2.1.  Tepung limbah katak 

Limbah katak adalah sisa buangan katak selain paha, yang berupa kepala, 

kulit, kaki, isis perut dan cakar.  Dari sisa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pakan baru baik untuk ikan maupun ayam.  Di Indonesia dikenal beberapa 

jenis katak yang dimanfaatkan manusia antara lain Rana limnocharis (katak 

Jawa), Rana macrodon (katak hijau), Rana musholini (katak batu/raksasa), Rana 

carnivora (katak sawah).  Sedangkan katak impor antara lain adalah Rana 

catasbeiana (bulfrog/katak lembu), Notaden benneti, Rana gruiniens dan Rana 

esculenta.  Beberapa jenis katak dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Jenis-jenis katak 

 

Ternak katak yang diambil untuk dikonsumsi hanya pada paha saja karena 

hanya memiliki daging terbesar pada bagian paha, sedangkan bagian kepala, 

perut, kulit dan anggota badan lainnya atau yang disebut limbah kurang 
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mengandung daging sehingga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak.  Pada 

tahun 1990 - 1992 Indonesia sebagai pengekspor daging katak terbesar ke tiga di 

dunia, sedangkan permintaan luar negeri terus meningkat sehingga 

pembudidayaan katak terus ditingkatkan, oleh karena itu tidak menutup 

kemungkinan limbah katak akan semakin mudah diperoleh.  Proses pengolahan 

katak menjadi tepung katak dapat dilihat pada Gambar 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencucian 
(air cucian dibuang) 

Perebusan 
(30 menit mendidih) 

Pengepresan 
(bahan cair meliputi air, 
minyak dan zat pelarut 

Penjemuran I 
(setengah kering dengan kadar 

air 40% 

Pencetakan pellet 
(digiling menjadi pellet 

Penjemuran II 
(kadar air sampai 10%) 



 193

 

Gambar 5.11.  Proses pengolahan limbah katak 
 

 

Limbah katak dapat diolah menjadi tepung untuk pakan ternak tanpa 

kontaminasi mikroba patogen seperti Salmonella yang banyak terdapat pada katak 

segar.  Selain itu tepung jangkrik dapat disimpan lama sampai 5 bulan tanpa 

perubahan gizi yang berarti. 

Susunan zat makanan tepung limbah katak setelah dianalisis menunjukkan 

kandungan metionin sebesar 4,19 persen.  Hal ini menunjukkan lebih tinggi dari 

tepung ikan yang mempunyai kandungan metionin sebesar 1,8 persen dan 

kandungan metionin juga lebih tinggi dari bungkil kedelai sebesar 0,5 persen.  

Kandungan zat makanan tepung limbah katak dapat dilihat pada Tabel 5.21. 

Tabel 5.21.  Kandungan nutrisi tepung limbah katak 
 

No. Zat makanan Kandungan  
  
1. Energi metabolis (kkal) 2762.00 
2. Kadar air (%) 13.690 
3. Kadar abu (%) 6.666 
4. Serat kasar (%) 0.760 
5. Lemak (%) 4.101 
6. Protein (%) 51.502 
7. Kalsium (%) 5.500 
8. Fosfor (%) 6.600 
  

Sumber : *  Sobri dkk (1996) 

Protein berkualitas tinggi seperti tepung limbah katak akan lebih 

mendorong kenaikan berat tiap unit protein yang dikonsumsi dibandingkan 

dengan protein berkualitas rendah.  Janizal dan Kompiang (1981) menyatakan 

bahwa pemberian tepung limbah katak sebesar 9 persen dari total ransum 

mempengaruhi peningkatan performan ternak.   

Hasil penelitian Khotimah (1999) yang berjudul pengaruh penggunaan 

tepung limbah katak terhadap feed convertion rate (FCR) dan income over feed 

cost  (IOFC) pada puyuh periode layer menunjukkan pengaruh yang sama antara  

Penggilingan 
(tepung siap digunakan untuk 

pakan ternak) 
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pakan yang diberi tepung limbah katak sampai aras 9 persen maupun yang tidak 

diberi tepung limbah katak. 

Hasil penelitian Aryani (1999) menunjukkan bahwa pemberian tepung 

limbah katak dalam ransum sampai taraf 9% tidak mempengaruhi konsumsi, 

pakan, konsumsi energi, konsumsi protein, efisiensi pakan dan imbangan efisiensi 

protein puyuh periode pertumbuhan.  Sehingga disarankan untuk menggunakan 

tepung limbah katak sebagai campuran pakan - 9% pada pakan burung puyuh. 

 

5.2.2.  Tepung Bekicot 

Bekicot dahulu dianggap sebagai hama tanaman, namun sejak akhir tahun 

tujuh puluhan bekicot menjadi komoditi ekspor yang digemari.    Ekspor bekicot 

terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.  Pasaran ekspor bekicot yang utama 

adalah Perancis dan yang lain adalah negara Taiwan, Kanada, Jerman Barat, 

Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Hongkong, Malaysia, Belgia dan 

Luxsemburg.  Indonesia merupakan pemasok bekicot nomor dua terbesar di dunia 

setelah Yunani.  Penyediaan bekicot untuk ekspor sampai saat ini masih banyak 

yang diperoleh dari penangkapan di alam bebas.  Kegiatan penangkapan bekicot 

di alam yang semakin intensif akan memperkecil populasi bekicot.  Budidaya 

bekicot merupakan satu-satunya pilihan agar komoditi tersebut tetap tersedia.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sifat-sifat bekicot perlu diketahui jika 

ingin membudidayakan. 

Bekicot termasuk keong darat, bukan merupakan binatang air.  Tempat 

hidup yang digemari bekicot adalah tempat yang teduh dan gelap.  Bekicot aktif 

pada waktu malam hari (noktural).  Sifat noktural bekicot bukan semata-mata 

ditentukan oleh faktor gelap di waktu malam, namun juga suhu dan kelembaban 

lingkungannya. 

Bekicot memiliki tubuh yang lunak sehingga dimasukkan ke dalam filum 

Molusca (mollis dalam bahasa Yunani berarti lunak).  Bekicot berjalan 

menggunakan perutnya sehingga bekicot dimasukkan dalam kelas Gastropoda.  

Bekicot bernafas dengan menggunakan kantong paru-paru, oleh karena itu 

dimasukkan ke dalam Pulmonata.  Di bagian kepala terdapat dua pasang tentakel, 
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dengan sepasang “mata” (ocelus) pada ujung tentakel superior, oleh karena itu 

dimasukkan ke dalam Stylomatophora.  Kumpulan bekicot dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

 

 
 

Gambar 5.1.  Kumpulan bekicot 

 

Di Indonesia dikenal dua macam spesies bekicot yaitu Achatina fulica dan 

Achatina variegata, namun sering pula dijumpai bekicot hasil persilangan antara 

ke dua spesies tersebut.  Cangkang bekicot dapat digunakan untuk membedakan 

jenis bekicot.  Cangkang pada Achatina fulica bergaris-garis lurus berwarna 

coklat, bentuk cangkangnya lebih langsing.  Cangkang Achatina veriegata 

bergaris patah-patah coklat kemerahan lebih jelas dan bentuk cangkangnya lebih 

gemuk. 
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Bekicot berasal dari Afrika Timur, kemudian menyebar ke kepulauan 

Mauritius, India lalu ke Semenanjung Malaya.  Sekitar tahun 1922, bekicot jenis 

Achatina fulica masuk ke Kalimantan dan Sumatera, kemudian pada tahun 1933 

bekicot jenis Achatina fulica tersebut masuk ke pulau Jawa.  Sedangkan bekicot 

jenis Achatina variegata masuk ke pulau Jawa pada tahun 1942 bersama dengan 

masuknya tentara Jepang. 

Bekicot dikenal sebagai hewan yang rakus dan memiliki toleransi besar 

terhadap berbagai macam makanan dan tahan terhadap persediaan makanan yang 

terbatas.  Bekicot memerlukan sumber kalsium untuk pembentukan cangkangnya.  

Pakan bekicot tidak boleh mengandung garam dapur, cabe dan abu dapur.  

Bekicot tidak tahan terhadap sinar matahari langsung, senang di daerah tropik, 

tidak tahan di daerah yang waktu keringnya  terlalu panjang dan di daerah 

bersalju.  Pada waktu keadaan lingkungan kering, bekicot menjadi tidak aktif 

(aestivasi) dan menarik tubuhnya ke dalam cangkang kemudian kakinya 

mengeluarkan lapisan lendir yang kaku dan mengeras untuk menutup lubang 

cangkang guna melindungi dirinya dari kekeringan.  Sewaktu aestivasi bekicot 

bernafas melalui celah kecil (pneumostoma) yang berhubungan dengan kantong 

paru-paru. 

Bekicot bersifat hermaprodit sehingga dalam satu tubuh terdapat alat 

kelamin jantan maupun betina.  Umur pubertas bekicot dicapai setelah panjang 

cangkang berukuran 80 mm.  Untuk keperluan pembuahan, bekicot melakukan 

perkawinan silang.  Sperma hasil perkawinan silang antara dua induk bekicot 

tersebut disimpan dalam alat penimbun sperma (spermateka).  Setiap ekor bekicot 

merupakan penghasil telur.   Sebelum bertelur, bekicot menunjukkan kelakuan 

membuat sarang.  Waktu yang diperlukan induk bekicot untuk membuat sarang 

adalah antara 1.5 - 2 jam.  Jumlah telur yang dihasilkan bekicot juga dipengaruhi 

oleh kondisi daerah tempat hidupnya.  Jumlah telur yang dihasilkan oleh bekicot 

dipengaruhi oleh panjang cangkangnya.  Semakin panjang ukuran cangkang 

bekicot maka jumlah telur yang dihasilkan semakin banyak.  Waktu yang 

diperlukan untuk sekali proses peneluran rata-rata sekitar 12 jam. 
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Umumnya bekicot bertelur dalam sarang di dalam tanah.     Ada di antara 

induk bekicot yang meletakkan telurnya di bawah kayu, batu atau benda lainnya.  

Induk bekicot yang meletakkan telunya di tempat tanah juga ada, tetapi jarang.  

Induk bekicot membuat sarang dengan menggali tanah menggunakan kepalanya.  

Kedalaman sarang telur bekicot antara 3 - 5 cm.  Bila induk meninggalkan sarang, 

telur ditutup dengan tanah.  Telur secara alami dibiarkan dalam sarang dan 

selanjutnya diserahkan sepenuhnya pada alam sampai menetas.  Bekicot tidak 

dapat menggali tanah untuk bertelur apabila tanah terlalu kering dan keras, 

sedangkan bila tanah selalu tergenang air maka bekicot akan mati dan telur yang 

ditetaskan akan membusuk. 

Telur bekicot cenderung membentuk elips dengan diameter rata-rata 4,5 – 

5,5. mm.  Volume rata-rata telur bekicot adalah 0,055 ml dengan berat rata-rata 

0,061 g.  Permukaaan telur bekicot dilapisi oleh selaput yang mampu menyerap 

air dari sekitarnya untuk mempertahankan kelembaban telur dan mempunyai 

fungsi dalam pertukaran oksigen pada telur selama masa penetasan. 

Fertilitas telur bekicot rata-rata 81,79 persen.  Fertilisasi telur dapat 

diketahui pada waktu antara dua sampai empat hari penetasan sehingga telur 

bekicot ada yang mulai menetas.  Masa penetasan telur bekicot antara satu sampai 

sepuluh hari.  Proses keluarnya anak bekicot dari cangkang telurnya berlangsung 

antara 6 sampai 10 jam. 

Cara pemeliharaan bekicot dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cara 

pemeliharaan terpisah dan cara pemeliharaan campuran.  Bekicot dikelompokkan 

menurut umur dan panjang cangkang, sehingga terdapat kandang penetasan, 

kandang induk dan kandang pembesaran pada cara pemeliharaan terpisah.  

Kandang induk dan kandang penetasan dapat juga dijadikan satu.  Bekicot dapat 

tidak dikelompok-kelompokkan pada cara pemeliharaan campuran.  Sistem 

kandang umtuk tempat pemeliharaan bekicot ada beberapa macam yaitu kandang 

umbaran, kandang kotak, kandang lubang dan kandang sumuran.  Kandang 

bekicot harus dalam keadaan lembab dan teduh.  

Makanan bekicot sebagian besar berupa hijauan, baik hijauan sisa maupun 

hijauan segar.  Namun bekicot sangat peka terhadap rasa asin dan pedas.  Bekicot 
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juga tidak boleh terkena sisa abu pembakaran karena akan mengganggu proses 

pengeluaran lendir dan bial hal ini berlanjut dapat menyebabkan kematian bagi 

bekicot.  Pakan bekicot harus dalam keadaan basah.   

Bekicot selain sebagai komoditi ekspor juga merupakan sumber protein 

hewani bagi ternak.  Daging bekicot tidak terdapat senyawa yang dapat meracuni 

ternak.  Untuk menjamin kelayakan daging bekicot sebagai pakan yang baik maka 

perlu pengolahan yang baik.  Selain pencuciannya yang harus bersih, penambahan 

abu atau arang pada waktu merebusnya akan lebih meyakinkan penetralan racun 

yang ada.  Dengan merebus sampai mendidih (di atas 100oC) sudah dipastikan 

dapat mematikan kuman patogen yang berbahaya.  Daging bekicot yang dibuat 

menjadi pakan ternak sebaiknya dijadikan tepung terlebih dahulu baik dalam 

bentuk Raw Snail Meal (tepung bekicot mentah) maupun Boilled Snail Meal 

(tepung bekicot rebus).  Kandungan nutrisi tepung bekicot dapat dilihat pada 

Tabel 5.22. dan 5.23. 

Tabel 5.22.  Kandungan nutrisi tepung bekicot 
 

No. Zat makanan Kandungan dari  
  Tepung bekicot 

dengan kulit 
Tepung 

bekicot mentah
Tepung bekicot 

rebus 
1. Protein (%) 5.24 64.14 62.43 
2. Serat kasar (%) 9.47 2.67 0.09 
3. Lemak (%) 0.33 3.92 4.98 
4. Abu (%) 60.17 - - 
5. BETN (%) 27.30 - - 
6. Kalsium (%) - 6.93 8.47 
7. Fosfor (%) - 0.92 1.03 
  

Sumber : *  Asa (1984) 

 
Tabel 5.23.  Kandungan asam amino daging bekicot 

 
No. Zat makanan Kandungan (%) 

   
1. Bahan kering 86.00 
2. Protein 51.20 
3. Arginin 9.70 
4. Sistin 0.60 
5. Metionin 1.04 
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7. Histidin 1.40 
8. Isoleusin 4.72 
9. Leusin 5.11 
10. Lisin 8.98 
11. Fenilalanin 3.90 
14. Treonin 4.51 
15. Triptofan 0.62 
16. Valin 4.47 
17. Kalsium 0.80 
18. Fosfor 0.50 
   

Sumber : *  Reksohadiprojo (1990) 

Penggunaan daging bekicot sebagai bahan pakan ternak unggas diperlukan 

proses pengolahan sebagai berikut. 

a. Bekicot hidup dikumpulkan dalam ruangan lembab, selanjutnya ditaburi 

garam dengan perbandingan 1 kg untuk 10 kg bekicot.  Didiamkan selama 15 

menit, selanjutnya diaduk sampai rata sehingga lendir yang beracun keluar 

semua. 

b.  Bekicot yang sudah digarami, lalu dibersihkan dengan dimasukkan dalam 

drum yang berisi air kapur. 

c. Bekicot dengan cangkangnya selanjutnya direbus setengah matang, 

dikeluarkan dan dicukili dagingnya untuk dipisahkan dari cangkangnya. 

d. Daging bekicot dicuci sekali lagi dari kemungkinan sisa lendir yang masih 

ada, kemudian direbus sampai masak untuk menghindarkan adanya bakteri 

salmonela, selanjutnya dikeringkan dengan sinar matahari dan digiling 

menjadi tepung. 

Daging bekicot sebagai bahan pakan unggas dapat dimanfaatkan untuk 

mengganti tepung ikan, karena menpunyai kandungan protein yang sebanding, 

selain itu juga memiliki kandungan asam amino dan mineral yang cukup 

memenuhi persyaratan sebagai pakan bergizi.  Apabila tepung bekicot mentah 

digunakan sebagai campuran pakan, sebaiknya tidak lebih dari 10 persen, 

sedangkan penggunaan tepung bekicot rebus antara 5 - 15 persen (Asa, 1984).  

Ditambahkan oleh Santoso (1987) bahwa tepung bekicot dapat digunakan sebagai 

campuran ayam pedaging sampai 15 persen dan tidak memberikan pengaruh yang 
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negatif.  Pada penggunaan tepung bekicot sebesar 7,5 persen dalam pakan dapat 

memberikan pertumbuhan ayam yang lebih baik dari pada ayam yang tidak 

mendapat  pakan tanpa campuran tepung bekicot. 

Hasil penelitian Mahe (1993) tentang pengaruh penggunaan tepung 

bekicot (Achatina fulica) dalam ransum terhadap performan puyuh periode layer 

menunjukkan penggunaan tepung bekicot sampai 15 persen dalam pakan tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap konsumsi pakan, konversi pakan 

dan efisiensi pakan, tetapi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terhadap 

produksi telur.  Sedangkan terhadap berat telur menunjukkan perbedaan yang 

nyata.  Produksi telur yang paling tinggi dihasilkan oleh puyuh yang mendapat 

pakan dengan campuran tepung bekicot sebesar 15 persen.  Pakan dengan 

kandungan tepung bekicot sebesar 10 persen menunjukkan konversi yang paling 

rendah sedangkan efisiensi pakan dicapai oleh puyuh yang mendapatkan pakan 

tanpa campuran tepung bekicot.  Selanjutnya dinyatakan bahwa tepung bekicot 

sebaiknya digunakan dalam tingkat 15 persen dalam pakan pakan puyuh periode 

starter.  Sebab dalam hal ini memberikan produksi paling tinggi dibanding 

lainnya.  Dengan demikian tepung bekicot dapat dijadikan alternatif pengganti 

tepung ikan. 

 

5.2.3.  Tepung Jangkrik 

Tepung jangkrik berasal dari hewan jangkrik yang telah diproses menjadi 

tepung dan digunakan sebagai alternatif bahan pakan unggas.  Selama ini tepung 

jangkrik telah digunakan sebagai pakan burung, ikan, udang dan lele. Di 

Indonesai terdapat 123 jenis jangkrik. Jangkrik yang digunakan sebagai pakan dari 

jenis Gryllus mitratus dan Gryllus testaceus.  Sosok keduanya sangat mirip dan 

cara membedakannya adalah tubuh Gryllus mitratus lebih kecil, sayap punggung 

terdapat garis putih, ovipositor pendek dan perilaku lebih tenang.  Sedangkan 

Gryllus testaceus bertubuh besar, sayap punggung polos, ovipositor pendek (14 - 

25 mm) dan penampilan lebih agresif.  Sistematika jangkrik adalah sebagai 

berikut. 

Filum          :  Antropoda 
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Kelas     :  Insekta/hexapoda 

Ordo            :  Orthopheta 

Sub ordo :  Ensifera 

Famili          :  Gryllidae 

Genus          :  Gryllus 

Spesies        :  Gryllus mitratus dan Gryllus testaceus 

Anak jangkrik yang baru menetas dari telur berwarna putih kekuning-

kuningan.  Setelah tiga jam secara pelan-pelan berubah warna menjadi hitam.  

Selama siklus hidupnya, jangkrik berganti kulit sebanyak dua kali yaitu pada usia 

lebih kurang 35 hari dan pada usia lebih kurang 50 hari.  Jangkrik betina 

mempunyai ovopositor pada bagian belakang tubuh yang berbentuk jarum atau 

silinder dengan diameter sekitar 0.5 mm dan panjang 10 - 15 mm, sedangkan 

jangkrik jantan tidak mempunyai ovopositor. 

Secara umum jangkrik berukuran panjang 1,3 cm.  Tubuhnya berwarna 

kecoklat-coklatan dan mempunyai sungut yang panjang.  Hewan ini tinggal di 

dalam tanah.   Apabila ingin mencari tempat yang lebih baik, jangkrik dapat 

berpindah dari satu lubang ke lubang tanah yang lain yang baru digalinya.  Jenis 

jangkrik dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 
 

Gambar 5.1.  Jenis jangkrik 

Jangkrik yang dikenal sebagai binatang aduan banyak terdapat di daerah 

kebun, sawah dan tempat yang lembah dan gelap.  Jangkrik dapat digunakan 
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sebagai pakan ternak untuk burung dan ikan yang diberikan dalam bentuk segar 

atau tepung.  Jangkrik diproses menjadi tepung dengan cara jangkrik yang masih 

hidup disiram dengan air panas dan ditiriskan selama 30 menit kemudian di oven 

pada suhu 80oC selama 24 jam.   Selanjutnya dihaluskan atau dihancurkan dengan 

menggilingnya dan diayak.  Tubuh jangkrik yang terdiri atas tiga bagian yaitu 

kepala (chepalo), dada (torax) dan perut (abdomen) semuanya dibuat tepung tanpa 

kecuali.  Tepung jangkrik setelah dianalisis mengandung zat makanan yang cukup 

berkualitas sebagaimana terlihat pada Tabel 5.24. 

Tabel 5.24.  Kandungan nutrisi tepung jangkrik 
 

No. Zat makanan Kandungan zat makanan (%)  
1. Protein (%) 55.59 
2. Serat kasar (%) 9.71 
3. Lemak (%) 14.67 
4. Abu (%) 15.66 
5. BETN (%) 3.05 
6. Kalsium (%) 0.02 
7. Fosfor (%) 0.01 
  

Sumber : Rini (2002) 

Tepung jangkrik mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dan 

asam amino yang cukup seimbang.  Kelemahan tepung jangkrik adalah harga 

yang relatif mahal karena pembudidayaannya yang belum masal dan belum 

banyak dikenal sebagai campuran pakan unggas alternatif oleh masyarakat. 

Hasil penelitian Rini (2002) menunjukkan bahwa penggunaan jangkrik 

sampai 9% dalam campuran pakan ternyata tidak mempengaruhi konsumsi, 

konversi pakan dan pertambahan bobot badan burung puyuh jantan.  Sehingga 

disarankan untuk mengganakan tepung jangkrik tersebut sampai aras 9% sebagai 

pengganti sumber protein hewani maupun nabati lainnya. 

Hasil penelitian Nurini (2001) memperlihatkan bahwa penggunaan tepung 

jangkrik sebagai campuran pakan sampai taraf 9%  tidak mempengaruhi hen day 

production dan berat telur burung puyuh, tetapi mempengaruhi efisiensi pakan.  

Semakin meningkat penggunaan tepung jangkrik dalam pakan sampai aras 9% 

akan semakin meningkatkan efisiensi pakan burung puyuh.  Disarankan untuk 
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menggunakan tepung jangkrik sampai taraf 9% karena dapat mengefisienkan 

pakan tanpa mempengaruhi hen day production dan berat telur burung puyuh. 

 

 

5.2.4.  Tepung kupang 

Diantara beberapa jenis kupang yang bernilai ekonomis adalah kupang 

merah (Musculata senhausia) dan kupang putih (Corbula faba).  Kupang merah 

sering disebut dengan kupang jawa, kupang kawung atau kupang rantai.  

Sedangkan kupang putih sering disebut dengan kupang beras.  Kupang merah 

mempunyai bentuk agak memanjang, bercangkang tipis, tembus cahaya, panjang 

anta 11 - 18 mm dengan lebar 5 - 8 mm serta mempunyai cangkang hitam 

kemerah-merahan sehingga dinamakan kupang merah.  Profil kupang putih 

hampir sama dengan kupang merah  tetapi tidak mempunyai bysus (serabut-

serabut ikatan), berbentuk agak lonjong, bercangkang keras, berukuran panjang 8 

- 17 mm dengan lebar 4 - 10 mm. 

Kupang (Musculata senhausia) merupakan produk perikanan yang 

mempunyai nilai gizi cukup tinggi dan merupakan salah satu sumber protein yang 

berkualitas tinggi yaitu mencapai 53,9% dan murah dengan harga per kilogram 

basah pada tahun 2002 sebesar Rp.300 - 500.  Selain dimanfaatkan dagingnya, 

kulit kupang (cangkang) dibuat sebagai bahan dalam industri kaca dan marmer di 

daerah Blitar dan Tulungagung.  Limbah yang berupa air hasil rebusan kupang, 

dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan krupuk dan petis.  Peternak itik 

di Sidoarjo dan Mojokerto memanfaatkan kupang sebagai campuran pakan dalam 

bentuk basah maupun yang sudah dikeringkan.  Pemberian kupang pada itik 

umumnya tidak memisahkan antara tubuh dan cangkang dan langsung diberikan 

atau dikeringkan terlebih dahulu.  Hasil analisis proksimat kupang dapat dilihat 

pada Tabel 5.25.   

Tabel 5.25.  Kandungan nutrisi tepung kupang 
No. Zat makanan Kandungan kupang basah dari  

  Setijono (1997) Fitri (1999) Subani (1983) 
1. Bahan kering (%) 44.64 96.92 31.09 
2. Protein (%) 5.61 10.10 8.72 
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3. Serat kasar (%) 3.94 8.18 44.37 
4. Lemak (%) 1.10 3.76 2.11 
5. Abu (%) 33.71 72.88 23.87 
6. BETN (%) 0.28 1.99 - 
7. Kalsium (%) 10.30 19.90 - 
  

 

Hasil penelitian Herwino (2001) menunjukkan bahwa semakin meningkat 

penggunaan tepung kupang dalam pakan sampai 15% akan semakin 

meningkatkan kandungan protein telur itik strain Indian Runner.  Sedangkan 

penggunaan tepung kupang tidak mempengaruhi kandungan lemak telur itik strain 

Indian Runner.  Sehingga disarankan untuk menggunakan tepung kupang dalam 

campuran pakan sampai 15% untuk memperoleh kandungan protein telur yang 

tinggi. 

 

5.2.5. Tepung bulu 

Salah satu alternatif pembuatan pakan ternak non konvensional adalah 

pembuatan tepung bulu. Selama ini bahan tersebut masih dianggap limbah ikutan 

dari berbagai produk peternakan seperti bulu ayam. Tepung bulu dapat dijadikan 

sumber protein dengan kandungan protein kasar lebih dari 44.7% (PK >20).   

Produksi tepung bulu ini relatif mudah dengan peralatan yang sederhana 

misalnya alat penggiling (grinding,hammer mill), oven, panci dan wadah. Dari 

segi pemasaran produk ini sangat mudah dipasarkan berkaitan dengan 

peningkatan pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berasal dari daging 

ayam, telur, susu yang kebutuhan pakannya mendesak untuk dipenuhi. Bahan 

baku utama bulu dapat mudah diperoleh terutama dari rumah potong hewan, 

rumah pemotongan ayam, rumah makan, warung sate, Fried Chicken, serta pusat 

pembuangan sampah. 

Adapun proses pembuatan tepung bulu adalah sebagai berikut: 

1. Bahan baku dikumpulkan, dibersihkan kemudian direbus untuk memisahkan 

lemak yang mungkin masih menempel  

2. Bahan kemudian direndam dengan air bercampur asam HCl, agar terjadi 

pemutusan rantai-rantai atau ikatan protein yang tidak tercerna  
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3. Bahan dicuci dan dibilas kembali, kemudian dilakukan pengeringan secara 

terbuka atau dengan oven untuk mengurangi kadar air  

4. Proses yang terakhir adalah penggilingan 

Minat para peternak untuk menggunakan tepung tulang dan tepung bulu 

sebagai pakan ternak unggas cukup baik. Harga penjualan jenis tepung ini sesuai 

pasaran yaitu tepung bulu Rp 500/kg (berdasarkan harga bulan Maret 2000). 

Dengan harga yang relatif murah diharapkan kebutuhan penyusunan ransum 

pakan ternak khususnya pakan ternak unggas dapat tercukupi 

Pakan asal by product umumnya memerlukan pengolahan sebelum 

diberikan ke ternak mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh bahan 

pakan tersebut. Tepung bulu ayam (TBA) misalya mempunyai ikatan keratin yaitu 

sejenis protein berserat yang bersifat sukar larut dalam air dan sulit dicerna oleh 

ternak unggas. 

Tehnik pengolahan kombinasi antara perlakuan fisik dan kimia merupakan 

teknik pengolahan yang saat in bayak dipakai oleh industri TBA. Teknologi 

pengolahan TBA secara enzimatis mempergunakan enzim dari Baccillus 

lichiiformis dan produk enzimnya sekarang ini mulai diperkenalkan. Hasil 

penelitian yang dilaporkan dalam www.poultryindonesia.com (2003) tentang 

pengolahan tepung bulu dengan perlakuan enzim yang diujikan ada empat yaitu: 

(1) tepung bulu ayam tanpa perlakuan (TBO) sebagai kontrol, (2) tepung bulu 

ayam dengan perlakuan NaOH 0.4% dan di-autoclave (TBK), (3) tepung bulu 

ayam dengan perlakuan fermentasi selama 11 hari menggunakan kapang 

Cuninghamella spp (TBC) dan (4) tepung bulu yang diinkubasi dengan enzim 

keratinase (TBE) sebanyak 10 ml/gram TBA menunjukkan bahwa pengolahan 

tepung bulu ayam (TBA) nyata (P<0.05) menurunkan nilai ekskresi nitrogen serta 

nyata (P<0.05) meningkatkan nilai retensi nitrogen pada ayam pedaging. Uji 

kontras ortogonal memperlihatkan bahwa TBK dan TBE menghasilkan ekskresi 

nitrogen yang sangat nyata (P<0.01) lebih rendah dibandingkan TBO dan TBC, 

sedangkan ekskresi nitrogen perlakuan TBO nyata (P<0.05) lebih tinggi 

dibandingkan dengan ekskresi nitrogen perlakuan TBC. Ekskresi nitrogen TBK 

tidak berbeda nyata dibandingkan dengan TBE. 
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Nilai retensi nitrogenn TBK dan TBE sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi 

dibandingkan dengan TBO dan TBC. Rataan retensi nitrogen TBO, TBK, TBC 

dan TBE berturut- turut adalah sebesar 32.79, 41.45, 37.64 dan 49.19%.  Nilai 

TBE yang lebih tiggi dari perlakuan lainnya menunjukkan bahwa enzim yang 

diproduksi oleh Cuninghmella spp. lebih mempu memecah ikatan keratin dalam 

TBA sehingga retensi nitrogennya menjai meningkat.  Kesimpulan yang 

dihasilkan adalah nilai retensi nitrogen tepung bulu ayam yang dioleh 

menggunakan enzim dari Cunninghamella spp. lebih baik dari nilai retensi 

nitrogen tepung bulu ayam yang diolah secara kimia maupun biologis. 

 

3.2.6.  Tepung Silase Ikan  

Kebutuhan tepung ikan di Indonesia  mengalami peningkatan sejalan 

dengan pengembangan  usaha peternakan unggas dan budidaya hasil perikanan 

sesuai dengan informasi DirektoratJenderal Peternakan, kebutuhan tepung ikan 

untuk pakan unggas sebesar + 225.000 ton yang merupakan salah satu komponen 

pakan unggas yang diproduksi pada tahun tersebut sebesar + 4,5 juta ton (pakan 

unggas mengandung tepung ikan sebesar 5%). 

 Berdasarkan estimasi yang sering digunakan oleh para pengamat, 

kebutuhan tepung ikan untuk  pakan ikan/udang  sebesar 25%   dari kebutuhan 

tepung ikan untuk pakan unggas. Dari estimasi  tersebut maka kebutuhan tepung 

ikan per tahun untuk pakan udang/ikan diperkirakan 8.000 ton dan total kebutuhan 

tepung ikan di Indonesia   sebesar + 283.000 ton per tahun. Dari kebutuhan tepung 

ikan yang sangat besar tersebut ternyata 5-10% baru dapat disuplai dari hasil 

produksi di Indonesia dan sisanya masih diimpor dari Amerika Latin, Eropa dan 

negara Asia termasuk Thailand. 

Oleh karena itu perlu dipikirkan pengambangan pengolahan tepung ikan 

dan produk alternatifnya di Indonesia agar dapat membantu kesulitan 

peternak/petani ikan. Hal ini  sangat dimungkinkan karena harga  tepung ikan 

impor cukup mahal dan produk dalam negeri menjadi komperatif dan 

memungkinkan untuk menggunakan   bahan baku “By catch”. Salah satu  produk  

alternatif yang dapat dikembangkan  adalah “ silase  ikan” atau “tepung silase 
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ikan” (TSI) yang dapat menggunakan bahan baku segala jenis ikan dan sisa 

pengolahan ikan serta teknologinya sangat sederhana. 

Silase ikan adalah bentuk hidrolisa  protein beserta  komponen lain dari 

ikan dalam suasana asam sehingga bakteri pembusuk tidak dapat hidup kaarena 

pH berkisar 4. Oleh karena itu silase ikan merupakan produk bioteknologi berupa 

lumatan ikan seperti bubur dengan suasana asam dengan rantai asam amino 

sebagai penyusun protein menjadi lebih pendek dan bahkan sebagian menjadi 

asam amino. Dengan reaksi keasaman dari silase tersebut maka produk ini dapat 

disimpan dalam relatif lama karena baktaeri pembusuk tidak dapat tumbuh. 

 Bahan baku silase berupa ikan utuh, potongan kepala, sisa fillet  maupun 

isi perut ikan baik yang segar maupun yang kurang segar. Untuk bahan baku yang 

kurang segar akan segera dihentikan reaksi pembusukan begitu proses pembuatan 

silase dimulai karena menurunnya pH sampai + 4  akan membunuh baktaeri 

pembusuk yang hanya dapat bertahan minimal pH + 5,5. Dalam  suasana asam, 

hanya mikroorganisme yang tahan asam tertentu yang dapat hidup (tumbuh) 

misalnya Bacillus tertentu  yang bukan bersifat pembusuk tetapi dapat 

menghidrolisa protein dan lemak yang dikenal dengan fermentasi. Perbedaan 

bahan baku akan mempengaruhi kandungan protein silase. 

Untuk membuat silase tentunya diperlukan bahan yang dapat mengubah 

reaksi netral dan sedikit basa pada bahan baku menjadi asam atau menurunkan pH 

dan sebelum dimanfaatkan untuk bahan pakan dinetralkan agar reaksinya tidak 

asam. Dalam prosesing silase dikenal dua cara yaitu secara biologis muarni dan 

secara kimia. 

Prosesing  silase secara biologis murni berarti tidak menggunakan bahan 

kimia dan disebut maetode fermentasi. Proses ini biasanya ditambahkan 

mikrorganisme tertentu, biasanya Bacillus tertentu dengan jumlah yang cukup dan 

di inkubasi  pada suhu optimum bakteri tersebut  (berkisar 30 oC) pada  suhu 

kamar  (tropis) dan kondisi anaerob. Waktu  fermentasi biasanya akan 

berlangsung relatif lama lebih dari 10 hari, ditandai dengan hancurnya daging dan 

rapuhnya tulang sehingga bentuk akhir menjadi seperti bubur dan tidak berbau 

busuk. 
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Kendatipun   tidak ditambahkan air tetapi silase akan berbentuk bubur 

karena bahan bakunya sendiri sudah mengandung air antara 70 – 80 % dan tidak 

berbau karena tidak ada proses pembusukan dan yang terjadi adalah proses 

fermentasi. 

 Prosesing silase secara kimiawi adalah proses pembuatan silase dengan 

menambahkan bahan kimia yang bersifat asam ke dalam bahan baku. Bahan kimia 

tersebut dapat berfungsi ganda  yaitu menumbuhkan bakteri pembusuk dan mulai 

berfungsi sebagai pemecah  rantai asam amino pada protein yang disebut 

hidrolisa. Dalam suasana asam maka bakteri tahan asam misalnya Bacillus yang 

secara alamiah taerdapat di lingkungan kita akan tumbuh berkembang dan 

menyebabkan fermentasi. Oleh sebab itu fungsi bahan kimia taersebut juga dapat 

dikatakan sebagai starter. Hal ini akan mempercepat waktu proses paembuatan 

silase menjadi + 7 hari. 

 Asam yang digunakan dapat berupa asam anorganik, misalnya asam 

khlorida, asam nitrat dan bahkan asam sulfat atau asam organic  misalnya asam 

formiat, asetat dan propionat. Umumnya penggunaan  asam mineral tidak disukai 

karena asam tersebut relatif kurang dapat diterima oleh makhluk hidup yang 

mengkonsumsi silase khususnya bila berlebihan 

 Teknologi prosesing silase dengan  asam formiat sangat sederhana yaitu 

dengan memasukkan ikan ke dalam wadah (bak) dan bila ikan/sisa ikan terlalu 

besar perlu dilakukan pencincangan terlebih dahulu penambahan asam formiat 

saebanyak 3 % dari berat ikan dan  dituang sambil diaduk agar merata. Campuran 

ikan dan asam formiat ditutup dan didiamkan selama 7 hari dengan dilakukan 

pengadukan 1-2 x sehari. Setelah 7 hari maka akan menjadi bubur ikan yang 

disebut silase. 

Sebelum silase ikan digunakan dapat dilakukan netralisasi terlebih dahulu 

agar reaksi asam yang ada tidak merusak saluran pencernaan. Netralisasi  dapat 

dilakukan dengan menambahkan    larutan Na 2 CO3 (soda api) atau yang lain 

yang sesuai dengan  pH berkisar 5-6. Apabila silase sudah  netral maka akan 

menjadi busuk bila disimpan dalam kondisi basah karena bakteri pembusuk akan 

hidup dan tumbuh. Oleh karenanya harus segera digunakan atau dikeringkan 
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menjadi Tepung Silase Ikan (TSI). Apabila silase dibuat dari bagian ikan yang 

keras (kepala/tulang dll) yang berukuran besar dan tidak rapuh maka disarankan 

sebelum dikeringkan  dipisahkan terlebih dahulu dengan menggunakan serok. 

Tulang-tulang tersebut dapat dikeringkan secara terpisah. 

Untuk mempermudah penyimpanan, penggudangan dan distribusi serta 

proses pembuatan pakan maka silase dapat diproses menjadi tepung silase ikan 

(TSI). Dalam pembuatan tepung, silase yang sudah jadi dinetralkan dengan soda 

api sampai pH 5 - 6 dan ditambahkan bahan pembantu yaitu bekatul atau bahan 

lain yang cocok kemudian dikeringkan. Penambahan bekatul dimaksudkan agar 

mempermudah pengeringan karena akan memperluas permukaan disamping 

mengurangi kadar air. Penambahan bekatul dapat dilakukan dengan proporsi berat 

yang sama dengan berat ikan (bahan baku) atau sesuai yang dikehendaki. 

 TSI adalah salah satu output perekayasaan secara sederhana yang 

bertujuan untuk memanfaatkan limbah yang terdapat ditempat pendaratan ikan  

(TPI) agar TPI dapat lebih bersih dan tidak berbau busuk. Hal ini sebagai salah 

satu persyaratan TPI guna ikut memberikan jaminan mutu sejalan dengan 

penerapan Program manajemen Mutu Terpadu yang mengacu pada HACCP. 

Disamping adanya harapan agar TPI lebih bersih, sisa-sisa ikan tersebut juga 

dapat bermanfaat sebagai bahan baku pakan ternak misalnya babi, dll. Tetapi 

karena dibeberapa wilayah juga berkembang peternakan unggas, maka 

pemanfaatan silase tersebut diteruskan menjadi tepung silase ikan (TSI). 

 Dengan semakin meningkatnya kebutuhan protein ikan saaat ini maka 

penggunaan TSI menjadi salah satu alternatif yang tentunya sangat dipengaruhi 

oleh tersedianya bahan baku, kelayakan teknologi, tinjauan usaha serta 

manajemen pengelolaan. Disamping itu juga dipikirkan dampak manfaatnya. 

 Mengingat bahan baku TSI terdiri dari berbagai jenis, bagian,  mutu ikan 

maka dalam penerapannya selalu berorientasi pada pemanfaatan limbah dan hasil 

tangkapan yang sudah menurun mutunya. Apabila kita gunakan contoh di pantai 

utara Jawa dimana + 20 % total hasil tangkapan nasional didaratkan, maka pada 

tahun 1995 telah didaratkan di TPI sepanjang pantai utara Jawa sebesar 554.047 

ton. Dari hasil tangkapan tersebut yang mempunyai mutu baik (konsumsi segar) 
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adalah + 20 %  dan mutu sedang (untuk pindang) 40 – 60 % dan sisanya 5 % dari 

total tangkapan, termasuk yang saat ini menjadi sisa-sisa pengolahan dan lain-lain 

dimanfaatkan sebagai bahan baku TSI maka bila produksi hasil perikanan sama 

dengan tahun 1995 diperoleh bahan baku TSI sebesar 27.702 ton dan akan 

menghasilkan 41,553 ton TSI. Perlu dicatat bahwa kepala dan isi perut ikan rata-

rata sebesar 15 % dari ikan utuh. Oleh sebab itu perhitungan 5% seperti diatas 

dimungkinkan dan termasuk perhitungan yang relatif rendah berarti cukup sangat 

optimis ditinjau dari penyediaan bahan baku. Hal tersebut belum termasuk tempat-

tempat pendaratan ikan lain seperti diluar jawa khususnya Sumatera. 

 Dengan teknologi yang sangat sederhana maka proses pembuatan TSI 

hanya memerlukan 7 bak perendaman (sehingga tiap hari produksi ) yang dapat 

berupa bak terbuat dari semen atau plastik dan alat penepung serta tempat 

penjemuran. Apabila pengeringan menggunakan sinar matahari maka proses 

pembuatan TSI akan hemar energi, hemat tenaga kerja dan tidak memerlukan 

tenaga kerja dengan keahlian tinggi sehingga teknologinya sangat layak dilakukan 

ditempat-tempat pendaratan ikan. Apabila skala produksi cukup besar dapat 

digunakan pengering mekanis dengan sumber energi kayu bakar, minyak tanah 

atau briket batubara. Untuk produksi 1 ton/hari secara rutin diperlukan lebih 

kurang dua tenaga kerja. 

 Karena teknologinya sangat sederhana maka dapat dilakukan oleh siapa 

saja, dimana saja baik dengan skala kecil, home industri, medium maupun besar. 

Dalam proses tersebut juga sangat sedikit menggunakan komponen impor yaitu 

hanya alat penepung sedangkan bahan kimia asam formiat ataupun soda api sudah 

diproduksi di Indonesia.     

Dalam pengembangan TSI memerlukan manajemen pengolahan yang akan 

melibatkan prosesor silase atau TSI, distributor serta prosesor pakan.  Dalam 

pengembangan TSI dapat dilakukan dengan dua pola yaitu prosesor silase 

dilakukan terpisah dengan prosesor TSI atau dilakukan dengan unit yang sama. 

Apabila prosesor silase dan TSI dilakukan oleh satu unit maka distributor 

akan mendapatkan TSI dari tiap-tiap sentra pengelolaan TSI didaerah TPI untuk 

mendekati bahan baku.  Dalam hal ini unit pengolahan TSI harus dilengkapi bak 
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perendaman, asam formiat, soda api, bekatul dan poengering (para-para) atau 

pengering mekanis serta mesin penepung. 

Approsesor silase berbeda dengan TSI maka prosesor silase didaerah TPI 

hanya melakukan perendaman dengan asam formiat.  Silase yang dihasilkan 

langsung diambil oleh distributor yang akan melanjutkan prosesnya sampai 

menjadi TSI.  Oleh sebab itu distributor perlu mempunyai soda api, bekatul, 

pengering (matahari atau mekanis) serta alat penepung. 

Dilihat dari kondisi pengolah di TPI dan lingkungan maka alternatif kedua 

yaitu prosesor silase berbeda dengan TSI cukup memungkinkan.  Untuk 

mempermudah distribusi maka bak perendaman dapat berupa blong plastik 

bertutup dan setiap mengambil silase berikut tempatnya dan sekaligus 

mengembalikan blong plastik kosong serta memberikan asam formiat. 

Alternatif kedua tersebut mempunyai beberapa keuntungan antara lain: 

1. Menyederhanakan pekerjaan diunit prosesor silase mengingat biasanya 

terdapat keterbatasan lahan, permodalan dll. 

2. Mempermudah stardardisasi mutu karena netralisasi, pengeringan, penepungan 

dilakukan disatu unit sehingga mudah dilakukan grading dan controlling. 

3. Dengan adanya proses lanjutan tersebut maka hubungan antara keduanya 

menjadi terikat, tidak mudah rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

dan diharapkan hubungan plasma inti akan lebih serasi dan saling 

menguntungkan. 

Selain adanya hubungan inti plasma seperti tersebut diatas peranan 

birokrat masih diperlukan terutama dalam masa-masa awal. Diharapkan Dinas 

Perikanan Dati II dapat memberikan arahan dan motivasi serta dukungan kepada 

aparatnya di TPI untuk dapat memberikan layanan sebaik-baiknya dalam 

memanfaatkan ikan yang kurang terpakai sebagai bahan baku dan tidak 

membebani hal-hal yang tidak diperlukan. Oleh karena itu maka dalam suatu 

wilayah tertentu misalnya propinsi diperlukan satu unit distributor yang juga 

produsen TSI dan dibuat kerjasama antara distributor, prosesor silase yang 

diketuai pihak TPI dan Dinas Perikanan. 
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3.2.7.  Tepung Ikan Lemuru 

Tahun 1998 produksi ikan lemuru Jawa Timur mencapai 65.977 ton. 

Berdasarkan asumsi bahwa limbah dari pengolahan (kepala, isi perut, sirip, ekor 

dan rucah) ikan lemuru sebesar 40 persen berarti terdapat 26.391 ton limbah yang 

terbuang. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, ikan lemuru juga diolah menjadi 

bentuk pindang, asapan, terasi, dikaleng dan tepung ikan.  

Tepung ikan adalah produk yang terbuat dari ikan yang dikeringkan dan 

dihancurkan hingga halus. Tepung ikan digunakan sebagai makanan hewan dan 

pupuk tanaman. Adapula tepung ikan yang dibuat secara khusus untuk bahan 

makanan manusia yang disebut “fish protein concentrate” (PFC). Tepung ikan 

adalah produk yang dihasilkan dari proses pengeluaran minyak dan air ikan 

sehingga meningkatkan konsentrasi protein dan berbagai zat gizi lainnya. 

Tepung ikan adalah produk kering yang dihasilkan dari sisa olahan pada 

waktu penangkapan. Tepung ikan adalah bahan makanan ternak yang mempunyai 

nilai protein yang lebih tinggi dibandingkan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. 

Selain itu tepung ikan mempunyai komposisi asam amino yang lebih seimbang, 

mengandung vitamin B, dan mengandung faktor pertumbuhan yang belum 

teridentifikasikan (unidentified growth factors). Ciri-ciri tersebut menjadikan 

tepung ikan merupakan komponen penting dalam pakan yang dapat dicerna oleh 

hewan ternak, khususnya pada masa awal pertumbuhan. Dengan demikian 

menjadikan ternak tersebut bernilai ekonomis tinggi pula.  

 Tepung ikan merupakan limbah industri pengolahan ikan untuk makanan 

manusia. Umumnya, limbah pengelolahan ikan tersebut adalah bagian kepala, 

ekor, tulang dan buangan lainnya yang tidak digunakan (misalnya limbah 

pengalengan ikan sarden).  Tepung ikan selain sebagai bahan pangan yang 

mempunyai nilai gizi protein yang tinggi juga bisa terjadi penghematan terhadap 

biaya produksi dan transportasi. Proses pengolahan tepung ikan menghasilkan 

pengurangan berat sebesar 5:1 dengan peningkatan kadar protein sebanyak lebih 

dari empat kali.  
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Komposisi tepung ikan tidak saja tergantung pada spesies ikan yang 

digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh bentuk dan kualitas bahan baku yang 

digunakan. Adapun komposisi tepung ikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Tabel 

2.3. 

 

 

 Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi dalam Tepung Ikan. 

Komponen Nutrisi Presentase Jumlah 
Protein 60 – 75 
Lemak 6 – 14 
Kadar air 4 –12 
Kadar abu 6 – 18 

  Sumber : Balai Penelitian Teknologi perikanan 1989 

 

Tabel 2.3.  Kandungan Nutrisi dalam Tepung Ikan Lemuru UD. Sinar 
Terang 

Komponen Nutrisi Presentase Jumlah 
BK 89.91 
BO 70.37 
PK 45.58 
SK 2.07 

Lemak 14.84 
Kadar Air 10.09 
Kadar Abu 19.54 

 Sumber: Laboratorium Nutrisi UMM 2003 

 

Kandungan nutrisi tepung ikan berbeda-beda sesuai dengan jenis ikannya. 

Tepung ikan yang berasal dari ikan “Herring” mempunyai kandungan protein 

kasar tertinggi dengan kandungan triptofan tertinggi pula., sementara itu tepung 

ikan asal ikan merah mempunyai kandungan protein kasar terendah. Tepung ikan 

asal ikan merah mempunyai kandungan kalsium dan fosfor tertinggi sementara itu 

kandungan lisinnya juga tertinggi.  Tepung ikan mengandung protein, mineral dan 

vitamin B. protein ikan terdiri dari asam amino yang tidak terdapat pada 

tumbuhan. Kandungan gizi yang tinggi pada tepung ikan dapat meningkatkan 

produksi dan nilai gizi telur dan ikan. 
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Hasil penelitian Khotimah (2004) dengan perlakuan pakan dasar dengan 

penambahan tepung ikan lemuru 3 persen, 6 persen dan 9 persen menunjukkan 

semakin meningkat aras penggunaan tepung ikan lemuru (Sardinella longiceph) 

dalam ransum sampai aras 9 persen semakin menurunkan kandungan lemak  telur 

ayam petelur.  Sedangkan semakin meningkat aras penggunaan tepung ikan 

lemuru (Sardinella longiceph) dalam ransum sampai aras 9 persen maka semakin 

meningkatkan pula kandungan asam lemak tidak jenuh (Unsatutated Fatty Acid) 

telur ayam petelur. 

Saran yang dapat digunakan adalah penggunaan tepung ikan lemuru dalam 

ransum sampai 9 persen untuk menghasilkan lemak telur rendah dan 

meningkatkan asam lemak tidak jenuh (Unsaturated Fatty Acid) pada telur ayam 

petelur.  

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Fuad (2004) menyimpulkan 

semakin meningkat pemberian tepung ikan lemuru (Sardinella longiceph) dalam 

ransum sampai aras 9 persen dapat meningkatkan tebal kerabang ayam petelur 

strain CP 909 periode layer.  Sedangkan semakin meningkat pemberian tepung 

ikan lemuru (Sardinella longiceph) dalam ransum sampai aras 9 persen dapat 

meningkatkan nilai Haugh Unit telur ayam petelur strain CP 909 periode layer.   

Saran yang digunakan adalah pemberian tepung ikan lemuru (Sardinella 

longiceph) dalam ransum dapat digunakan dengan jumlah maksimal 9 persen 

karena dapat meningkatkan tebal kerabang telur dan nilai Haugh Unit telur ayam 

petelur strain CP 909 periode layer. 
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Tujuan Instruksional Khusus 
 
Setelah mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk secara umum 

dapat menerangkan tentang bahan pakan unggas non konvensional untuk pakan 

tambahan 

BAB VI 
BAHAN PAKAN NON 
KONVENSIONAL UNTUK 
PAKAN TAMBAHAN 
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Tujuan Instruksional Khusus 
 

a. Menjelaskan tentang  bahan pakan non konvensional feed suplement 

b. Menjelaskan tentang ragi tape 

c. Menjelaskan tentang getah pepaya 

d. Menjelaskan tentang ekstrak tapak dara (catharantus roseus)  

e. Menjelaskan tentang ekstrak temu lawak (curcuma xanthorrhiza)  

f. Menjelaskan tentang ekstrak kunyit (curcuma domestica)  

g. Menjelaskan tentang larutan bawang putih 

h. Menjelaskan tentang ekstrak pegagan  (centella asiatica l.)  

i. Menjelaskan tentang tepung kulit batang delima 

j. Menjelaskan tentang bahan pakan non konvensional feed additive 

k. Menjelaskan tentang pupuk pelengkap cair 

l. Menjelaskan tentang klorpropamid 

m. Menjelaskan tentang l-lysine 
 

BAB 6 
BAHAN PAKAN NON KONVENSIONAL UNTUK PAKAN TAMBAHAN 

 

6.1.  Bahan Pakan Non Konvensional Feed Suplement 

6.1.1.  Ragi tape 

 Ragi tape merupakan populasi campuran mikroba yang terdapat beberapa 

jenis yaitu genus Aspergillus, genus Saccharomises, genus Candida, genus 

Hansnula, sedang bakterinya adalah Acetobacter.  Aspergillus dapat 

menyederhanakan amilum, sedangkan Saccharomyces, Candida dan Hansnula 

dapat menurunkan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik 

lainnya.  Acetobacter mengubah alkohol menjadi cuka.  Secara fisiologis, ragi 

mempunyai persamaan yaitu menghasilkan fermen atau enzim-enzim yang dapat 

mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapat keuntungan berupa 

energi.  Adapun substrat yang diubah berbeda-beda.  Ragi tape serta bahan yang 

akan dibuat tape dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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 Gambar 5.1.  Ragi tape dan bahan tape berupa ketan dan singkong 

 Ragi tape sebenarnya adalah berupa mikroba Saccharomyces Cerevisiae 

yang dapat mengubah karbohidrat.  Sedang jamur yang ada dalam ragi tape adalah 

jenis Aspergillus.  Ragi tape merupakan inokulan yang mengandung kapang 

aminolitik dan khamir yang mampu menghidrolisis pati.  Kapang tersebut adalah 

Amilomyces rouxii, sedangkan khamir tersebut adalah Saccharomyces.  Adapun 

mikroflora yang berperan pada ragi tape adalah jenis Candida, Endomycopsis, 

Hansnula, Amilomyces rouxii dan Aspergillus Orizae.  Proses pembuatan ragi tape 

dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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 Gambar 5.1.  Proses pembuatan ragi tape  
www.iptek.net.id/ind/warintek/ 

 

Beberapa keuntungan hasil fermentasi terutama adalah asam asetat dan 

alkohol dapat mencegah pertumbuhan mikroba yang beracun di dalam pakan 

misalnya Clostridium botulinum.  Ragi yang bersifat katabolik atau memecah 

komponen yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sehingga lebih 

mudah dicerna. 

 Ragi menghasilkan enzim pitase yang dapat melepaskan ikatan fosfor 

dalam phitin, sehingga dengan ditambahkan ragi tape dalam ransum akan 

menambah ketersediaan mineral.  Ragi bersifat katabolik atau memecah 

komponen yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sehingga lebih 
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mudah dicerna oleh ternak.  Spesies Aspergillus flavus relatif tidak aktif bila 

dibandingkan dengan jamur selulolitik yang lain, tapi enzim yang dihasilkan oleh 

Aspergillus orizae dan Aspergillus flavus mampu mendegradasi sellulosa dan juga 

menghidrolisis xylon, maka dengan penambahan ragi tape dapat meningkatkan 

kegiatan pencernaan dalam tubuh ternak sehingga pertumbuhan ternak menjadi 

optimal. 

 Ragi biasanya digunakan untuk penambahan protein dalam pakan ternak 

bersama-sama tepung ikan.  Pada ayam pedaging, bahan pakan tepung ikan atau 

tepung kedelai dapat digantikan dengan ragi dengan nilai nitrogen dalam pakan 

yang sebanding, demikian juga ayam petelur. 

 Dalam beberapa hal pertumbuhan ragi dalam bahan pakan menyebabkan 

perubahan yang menguntungkan seperti perbaikan bahan pakan dari sisi mutu, 

baik dari aspek gizi maupun daya cerna serta meningkatkan daya simpannya.  

Penggunaan ragi adalah sebagai sumber protein dan vitamin bagi konsumsi 

manusia dan ternak. 

 Tubuh hewan merupakan suatu laboratorium kimiawi yang bekerja pada 

suhu rendah.  Zat-zat enzim mencerna bahan pakan, kemungkinan otot 

berkontraksi dan membantu sel-sel tubuh dalam melakukan proses yang beraneka 

ragam dan kompleks.  Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh 

senyawa makro molekul yang spesifik disebut enzim. 

 Enzim adalah biokatalisator protein untuk mengkatalisa reaksi-rekasi 

kimia pada sistem biologis.  Enzim adalah katalisator yang bereaksi secara 

spesifik karena semua reaksi biokimia perlu dikatalisis oleh enzim sehingga 

diperlukan banyak enzim.  Sebagian besar reaksi sel-sel hidup berlangsung sangat 

lamban bila reaksi tersebut tidak dikatalis oleh enzim.  Enzim adalah protein yang 

khusus disintesis oleh sel hidup untuk mengkatalisis reaksi yang berlangsung di 

dalamnya.  Enzim dapat ditambahkan dalam ransum untuk mempercepat 

pencernaan ransum dan untuk mempertinggi penggunaannya. 

 Hasil penelitian Rahman (1994) menunjukkan bahwa penambahan ragi 

tape dalam ransum pedaging dengan level 0,03 - 0,06 persen pada ayam umur 0 - 
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6 minggu tidak menunjukkan pengaruh antar perlakuan terhadap pertambahan 

bobot badan. 

 

 

6.1.2.  Getah Pepaya 

 Potensi Indonesia untuk pengembangan pepaya masih sangat luas/  Hal ini 

ni ditunjukkan dari konsumsi per kapita sebesar 2,86 kg pepaya per tahun. 

Prediksi angka itu terus bertambah, walau masih lebih kecil dibandingkan 

beberapa negara tetangga. Malaysia saja diperkirakan sudah di atas enam 

kilogram.  

Tetapi masalah utama usaha pertanian di Indonesia adalah lemahnya upaya 

menggali nilai tambah. Apapun komoditasnya, nyaris selalu mengandalkan 

produk primer. Mulai dari sawit yang mengandalkan crude palm oil (CPO) hingga 

hasil perikanan yang lebih sering dijual segar.   Begitupun untuk pepaya. Keahlian 

petani untuk memetik nilai tambah yang dimaksud relatif kecil. Akibatnya, mana 

kala buah segar pepaya membanjiri pasar maka hargapun anjlok, sehingga petani 

lebih memilih membiarkan buah membusuk lantas dibuang begitu saja. 

Pada sentra produksi cerita semacam ini senantiasa terjadi.  Idealnya 

petani pepaya itu melakukan diversifikasi produk dengan memilih beberapa pohon 

untuk dihasilkan getah (papain).  Tapi persoalannya petani relatif jarang tahu 

tentang potensi getah pepaya tersebut apalagi proses pembuatannya. Padahal 

Departemen Pertanian (Deptan) sudah melakukan sosialisasi nilai ekonomis 

papain, tetapi hanya kalangan tertentu saja yang bisa memahaminya.  Berdasarkan 

situs resmi Deptan, papain itu mempunyai banyak manfaat. Produk itu kerap 

dicari untuk digunakan sebagai pelunak daging, pembuat konsentrat protein, 

pelembut kulit, antidingin, bahan obat dan kosmetik, penggumpal susu dan keju, 

konsentrat, perenyah kue dan feed additive pada ternak. 

 Pembuatan papain juga terhitung sederhana. Petani cukup menderes 

batang atau buah, kemudian diproses dengan zat tertentu. Agar produksi tetap 

terjaga kebersihannya, maka perlu memperhatikan peralatan yang digunakan. 

Misalnya perlu sterilisasi pisau sadap, dan peralatan lain macam ember, 
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penampung getah, loyang, alat pengering hingga saringannya. Getah hasil sadapan 

itu diolah dulu dengan bahan penolong berupa air, NaHSO3 dan Na4S4O6.  

Hasil olahan itulah yang siap dilempar ke pasar. Hingga kini pasar 

menyerap produk padat maupun cair. Kualitas juga beragam. Ada yang disebut 

crude papain (papain kasar), refined papain (papain bersih) dan pure papain 

(papain murni). Jenjang mutu ini diperoleh sesuai cara olahan tadi.  Belum ada 

statistik kebutuhan riil dunia. Tetapi laporan dari sejumlah pengimpor bahwa 

kebutuhan tak pernah bisa ditutupi produksi, sehingga harga jadi terdongkrak. Di 

dalam negeri saja harga papain sudah melebihi Rp.300.000 per kilogram.  

Sejauh ini pasar tradisional adalah AS, Inggris, Belgia dan Belanda. Pasar 

ini dimanfaatkan oleh produsen papain dari Sri Lanka, Uganda, Tanzania, 

Meksiko, Brasil dan Argentina. Dalam setahun negara-negara itu bisa 

menghasilkan sedikitnya 275 ton papain. Indonesia belum tercatat dalam bisnis 

papain ini, padahal berdasarkan data FAO, Indonesia merupakan negara penghasil 

pepaya keempat terbesar di dunia setelah Brasil, Meksiko dan India.  

Buah pepaya yang masih muda merupakan sumber lateks dan papain yang 

utama atau terbanyak dari bagian tanaman pepaya.  Papain adalah suatu enzim 

pemecah protein (enzim proteolitik) yang berasal dari getah pepaya.  Getah 

pepaya dapat diperoleh dengan cara-cara menyadap buah pepaya muda.  Buah 

pepaya sebagai sumber getah pepaya dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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 Gambar 5.1.  Bauh pepaya 

 Papain adalah suatu enzim pemecah protein (enzim proteolotik) yang 

terdapat dalam getah pepaya yang memiliki aktifitas proteolitik minimal 20 

unit/gram preparat dan tergolong kedalam senyawa organik komplek yang 

tersusun dari gugusan asam amino. Papain adalah protease sulfihidril karena 

memiliki gugusan sulfihidril (SH) pada bagian aktifnya. 

Pepaya (Carica papaya) banyak tumbuh didaerah tropis  dan  tersebar luas 

diseluruh dunia. Di beberapa tempat pepaya dimanfaatkan dengan menyadap 

getah ynag berupa lateks. Lateks pada pepaya mengandung  enzim proteolitik 

yang disebut dengan papain. Papain kali pertama ditemukan pada tahun 1975 oleh 

Graffiti Hugges. 

 Adapun bagian–bagian dari tanaman pepaya ini mengandung berbagai 

macam zat yang berkhasiat obat disamping pada buah dan daun. Daun 

mengandung papain, karpain, alkoloid, saponin, glikosida, karposid, sedangkan 

pada bagian daun  mengandung kartenoid, pektin D-glukosa, l-akabinosa sedang 

pada bagian akar mengandung papalna, kalium, minorat, mirosin, papayatin, 

damar dan tannin dengan demikian maka dapat diketahui bahwa buah merupakan  
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penghasil getah paling banyak dimana kandungan papain dapat mencapai 50% 

dari berat getah. 

 Beberapa  cara  untuk memperoleh  lateks pepaya yaitu  salah satunya 

dengan menggerus garam dan menaburkan pada seluruh buah dan daunnya, akan 

tetapi cara demikian jumlah getah atau lateks yanng diperoleh sedikit sedangkan 

untuk memperoleh lateks besar-besaran lateks yang menetes dari irisan ditampung 

kedalam plastik atau gelas. Sedangkan bekuan yang terbentuk pada bekas irisan 

harus dilakukan pengerokan dengan pisau dan kemudian dicampur dengan lateks 

tadi dalam gelas. 

 Struktur kimia enzim papain belum dapat ditentukan secara tepat, hanya 

dikatakan bahwa enzim papain merupakan suatu senyawa organik komplek yang 

terdiri  dari gugus asam amino. Susunan asam amino papain seperti enzim  pada 

umumnya adalah protein  yang mempunyai komposisi asam amino tertentu. 

Muatan asam-asam amino inilah yang membentuk molekul papain tersebut, 

menentukan muatan enzim papain. Papain terdiri dari suatu rantai polipeptida  

tunggal yang tersusun atas ratusan asam-asam  amino.  Papain termasuk protease 

sulfidril. Protease sulfidril adalah enzim pengurai protein yang mempunyai residu 

sulfidril pada lokasi aktif.  Enzim dalam kelompok ini mampu menguraikan ikatan 

peptida dari protein dan dihambat oleh reagen sulfidril. 

 Kualitas enzim proteolitik bergantung pada aktivitas proteolitik yang 

dimiliki enzim.  Semakin tua pohon pepaya semakin kecil aktivitas proteolitik dari 

getah yang dihasilkan, yang disebabkan oleh menurunnya kadar bahan aktif enzim 

tersebut.   Selain mampu menghidrolisis ikatan peptida, enzim papain juga 

menghidrolisis amida  dan ester.  Papain juga mempunyai keaktifan sintetik yaitu 

mampu membentuk senyawa yang menyerupai protein. 

 Sebagai enzim proteolitik, papain mempunyai keaktifan yang konstan 

tinggi dalam lingkungan dengan pH 4 sampai 9 yakni lingkungan seperti dalam 

usus halus.  Papain seperti umumnya adalah protein yang mempunyai komposisi 

asam amino tertentu sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1.  Kandungan asam amino papain 
 

No. Asam amino Jumlah g/100 g protein Ntotal (%/100 g papain) 
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1. Arginin 7,62 - 7,75 15,48 
2. Histidin 0,85 - 0,98 1,43 
3. Isoleusin 5,66 - 6,05 4,01 
4. Leusin 5,75 - 6,10 4,05 
5. Lisin 5,12 - 5,67 6,75 
6. Serin 5,03 - 5,91 4,89 
7. Fenilalanin 2,67 - 3,16 1,66 
8. Treonin 3,67 - 3,89 2,84 
9. Triptofan 4,40 - 4,68 3,98 
10. Valin 7,51 - 8,43 6,26 
    

Sumber :  Arief (1975) 

 Papain termasuk enzim hidrolisa karena  menggiatkan berlangsungnya 

proses  hidrolisa  sedangkan yang banyak di katalisa, reaksi hidrrolisanya adalah   

protein, dengan   demikian papain juga merupakan enzim protease dan  karena 

mengandung gugus sulfihidril (SH) pada bagian aktifnya maka dikatakan protease 

sulfidril, sedangklan aktifitas enzim dihambat oleh adanya logam berat dan 

oksidator. Berdasarkan tempat pemutusan iakatan peptidanya maka papain 

tergolong enzim endopeptidase yaitu enzim yang dapat memutuskan ikatan 

peptida pada bagian dalam rantai, hasil hidrolisanya berupa penggalan rantai 

peptida asam-asam amino. 

 Secara  umum tahapan hidrolisa yang ada dalam pencernaan makanan 

selalu dimulai dengan memecah protein menjadi peptida, selanjutnya peptida 

hidrolisa menjadi asam–asam amino. Pemecahan terjadi secara bertahap sesuai 

dengan jenis enzim yang mengkatalisnya. Pemecahan protein menjadi asam 

aminno dengan bantuan enzim papain secara skematis adalah sebagai berikut : 

 

  O        O 

HN      CH    NH    C   C        NH    C    C         NH    C     C 

       O        R        

         Protein       Enzim peptida Asam amino 

Gambar 6.1.    Pemecahan protein oleh enzim papain 
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Laju aktifitas enzim berbanding lurus dengan penambahan konsentrasi 

enzim, makin banyak enzim maka suatu reaksi akan semakin cepat tetapi pada 

konsentrasi tertentu  terjadi suatu keadaan seimbang artinya dengan penambahan 

secara terus-menerus akan mengalami laju tetap. 

Cacing merupakan  endo parasit dimana kelangsungan  hidupnya 

tergantung pada penyesuaian diri  dengan  induk semang, Cacing ini  dapat masuk 

ke dalam tubuh ternak ayam secara langsung maupun tidak langsung  melalui 

perantara atau induk semang. Penyakit cacing  dapat menyerang   pada umur 

berapapun. Anak-anak ayam sebelum 4 bulan kebanyakan  menderita cacingan. 

Gejala-gejala ayam yang terserang  penyakit yaitu pucat, lesu, kurus dan diikuti 

dengan sayap yang menggantung serta kondisi yang berangsur-angsur  menurun  

dan kemudian  diikuti dengan kematian  karena  komplikasi. 

Cacing A. galli terdapat pada usus halus bagian tengah, dimana 

penularannya  dapat secara langsung dengan memakan telur cacing yang infektif. 

Tanda-tanda  penyakit ini yaitu berat badan dan produksi menurun, sedang pada 

infeksi berat terjadi penyumbatan usus atau diare, pendarahan dan radang usus 

bahkan kematian. 

Getah pepaya mengadakan reaksi kompleks dengan protein yang terdapat 

pada tempat tubuh cacing Ascaridia galli dalam saluran pencernaan.  Reaksi yang 

terjadi adalah hidrolisis protein menjadi polipeptida dan peptida dan selanjutnya 

menjadi asam amino, sebab papain merupakan enzim proteolitik yang dapat 

menghidrolisis protein.  Adanya kandungan enzim papain pada pepaya yang 

berperan sebagai  pencerna karena bersifat  katalis merupakan suatu enzim 

proteolitik yang mampu merusak  protein  tubuh cacing dalam saluran pencernan.  

Reaksi yang terjadi pada enzim proteolitik papain adalah hidrolisis 

menjadi polipeptida dan peptida, kemudian selanjutnya menjadi asam amino. 

Mekanisme kerja enzim papain  khusus terhadap cacing dewasa berperan dalam 

merusak enzim-enzim  yang dibutuhkan  cacing yang ada didalam  saluran 

pencernaan unggas  sehingga suplai  nutrisi  bagi  cacing  terproteksi dengan 

demikian kebutuhan pencernaan   untuk keperluan  tubuh cacing  akan terhambat, 

selain itu pula papain dimungkinkan akan merusak  protein  dan glikoprotein yang 
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berperan dalam  transport   hasil  metabolime tubuh  cacing sehingga akan berefek 

pada kematian cacing dewasa, sehingga pengaruhnya  pada induk semang  atau 

unggas adalah nutrisi  yang dikandung  oleh pakan  yang  dikonsumsi  dapat  

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pokok maupun kebutuhan 

berproduksi sehingga secara nyata efek yang diperoleh terjadi peningkatan 

konsumsi dan konversi pakan. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Murcof (1998), menyatakan bahwa pada 

kadar konsentrasi 20% getah pepaya efektif dalam pengendalian infeksi Ascaridia  

galli pada  ayam petelur. Adapun pengobatan dengan getah pepaya 20% pada 

ayam yang terinfeksi Ascaridia galli menyebabkan kenaikan produksi  telur ayam 

setingkat dengan berat telur dari ayam yang bebas dari infeksi cacing tersebut. 

Disarankan penggunaan papain sebagai obat cacing pada konsentrasi  20% dengan 

dosis 0,5 gr/kg BB ayam dalam 2,5 ml air memberikan hasil yang baik untuk 

membasmi cacing pada ternak unggas. 

 Hasil penelitian Utami (1999) menunjukkan bahwa pemberian getah 

pepaya sebagai anthelmintika (obat cacing) berpengaruh sangat nyata terhadap 

konsumsi pakan.  Semakin tinggi tingkat pemberian getah pepaya sampai level 

0,75 gram/kg bobot badan menyebabkan penurunan konsumsi pakan yang diikuti 

dengan pertambahan bobot badan ayam buras.  Pemberian getah pepaya sebagai 

anthelmintika berpengaruh sangat nyata terhadap konversi pakan.  Semakin tinggi 

tingkat pemberian getah pepaya sampai level 0,75 gram/kg bobot badan 

menyebabkan semakin menurunnya konversi pakan ayam buras.  Saran yang 

disampaikan adalah pengobatan penyakit cacing pada ayam buras menggunakan 

getah pepaya dengan dosis 0,5 g/kg bobot badan karena konsumsi dan konversi 

pakan menurun tetapi diikuti oleh pertambahan bobot badan yang meningkat 

sehingga efisiensi pakan meningkat.  Saran lainnya adalah pemberian getah 

pepaya dapat diberikan pada ayam buras yang tidak terinfeksi penyakit cacing 

karena getah pepaya dapat meningkatkan daya cerna sehingga pertumbuhan dapat 

meningkat pula. 
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6.1.3.  Ekstrak Tapak Dara (Catharantus roseus) 

Tapak dara termasuk suku kamboja-kambojaan yang banyak dipelihara 

sebagai tanaman hias.   Tapak dara sering dibedakan menurut jenis bunganya, 

yaitu putih dan merah.  Tapak dara merupakan tanaman semak menahun yang 

dapat mencapai ketinggian batang sampai 100 – 120 cm dan dapat tumbuh subur 

dalam iklim tersebut.  Ciri-ciri tanaman tapak dara adalah memiliki batang 

berkayu pada bagian bawah bulat, berwarna merah tengkuli, berambut halus, 

berbentuk bulat telur dengan bagian pangkal meruncing dan ke dua tempat daun 

berambut halus, berwarna hijau dan diklasifikasikan berdaun tunggal.  Penyebaran 

tanaman ini melalui biji, stek batang dan akar.  Tanaman tapak dara dapat dilihat 

pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Tanaman tapak dara 

Tapak dara merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang memiliki 

beberapa nama lokal, di daerah Sumatera bernama rutu-rutu dan rumput jalang.  

Di daerah Jawa bernama kembang sari cina, paku rane, cakar ayam dan tapak 

doro.   Tanaman ini merupakan tanaman semak menahun yang banyak terdapat di 

daerah dataran rendah dan mampu tumbuh sampai pada ketinggian 800 m dari 

tempat laut. 

Penggunaan tapak dara sebagai obat tradisional sudah bukan hal yang 

baru, seluruh tanaman dalam keadaan segar atau dikeringkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan campuran obat.  Ditemukan sekitar 20 macam ramuan dengan 

bahan baku tapak dara, di antaranya untuk penyakit kencing manis, hipertensi, 

leukemia, asma, radang perut, kurang darah dan lain-lain. 

Daun dan bunga tapak dara apabila direbus dengan air dapat digunakan 

untuk menurunkan kadar kolesterol darah.  Di samping itu juga dapat digunakan 

untuk perangsang nafsu makan ayam, dengan pemenuhan kebutuhan zat-zat 

makanan yang dibutuhkan oleh ayam, sehingga ayam mampu mengkonsumsi 
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pakan secara optimal dan akan diperoleh pertumbuhan bobot badan yang baik.  

Daun dan bungan tapak dara dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 
 

Gambar 5.1.  Daun dan bunga tapak dara 

Kandungan nutrisi tapak dara pada akar, daun dan biji meliputi lebih dari 

70 macam alkaloid, termasuk 28 buah indole alkaloid.  Komponen-komponen 

alkaliod diantaranya adalah vinblastine, leurosidine, dan catharantine.  Alkaloid 

yang berefek hipoglemic (menurunkan kadar kandungan gula darah) antara lain 

leurosine, catharantine, lochnerrine, tetrahidroalstonine, dan vindoline. 

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak 

ditemukan di alam. Alkaloid adalah senyawa yang mengandung substansi dasar 

nitrogen basa, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik. Diperkirakan sekitar 15 

– 20% vascular tanaman mengandung alkaloid.  Banyak alkaloid merupakan 

turunan asam amino lisin, ornitin, fenilalanin, asam nikotin, dan asam antranilat.  

Asam amino disintesis dalam tanaman dengan proses dekarboksilasi menjadi 

amina, amina kemudian dirubah menjadi aldehida oleh amina oksida. Hampir 
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semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan fisiologis tertentu, 

ada yang sangat beracun tetapi ada pula yang sangat berguna dalam pengobatan.   

Alkaloid ini diklasifikasikan lagi berdasarkan tipe dasar kimia pada 

nitrogen yang terkandung dalam bentuk heterosiklik.  Alkaloid biasanya 

dinyatakan dengan nama trivial dan hampir semuanya diberi akhiran –in yang 

mencirikan alkaloid.  Klasifikasi alkaloid tersebut meliputi pirrolizidine alkaloids, 

peperidine alkaloids, pyridine alkaloids, indole alkaloids, quinolizidine alkaloids, 

steroid alkaloids, policyclic diterpene alkaloids, indolizidine alkaloids, tryptamine 

alkaloids, tropane alkaloids, fescue alkaloid dan miscellaneous alkaloid.   

Beberapa komposisi kimia dari senyawa alkaloid dapat dilihat pada Gambar 6.2. 

 

 
 
 
        N 
     NH      NH 
 
Pirolidin         Piperidin    Isokuinolin  
 
 
 
 
 

     N     NH 
  Kuinolin         Indol 
 

Gambar 6.2.  Senyawa alkaloid 
  
Asam-asam amino ornitin dan lisin adalah senyawa-senyawa awal 

(prekursor) dalam biosintesis alkaloid alisiklik.  Alkaloid ini seperti higrin, 

hiosiamin, isopeletierin dan pseudoisopeletierin yang mempunyai cincin pirolidin 

dan piperidin seringkali disebut alkaloid sederhana.  Pada biosintesis alkaloid ini, 

ornitin atau lisin pertama-tama berdekarboksilasi menghasilkan diamina yang 

sebanding.  Selanjutnya, diamina ini mengalami deaminasi oksidatif 

menghasilkan aminoaldehida, yang berada dalam kesetimbangan tautomerik 

dengan amina siklik.  Senyawa amina siklik merupakan senyawa antara yang 
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reaktif, bereaksi Mannich dengan atom karbon nukleofilik menghasilkan berbagai 

alkaloid alisiklik. 

 Hampir semua alkaloid indol berasal dari asam amino triptofan.  Alkaloid 

indol yang sederhana seperti serotonin dan psilosibin, terbentuk sebagai hasil 

dekarboksilasi dari turunan triptofan yang sebanding.  Namun, banyak alkaloid 

indol yang lebih kompleks berasal dari penggabungan turunan asam mevalonat 

dan triptofan.  Dalam bentuk yang sederhana, satu molekul dimetilalil pirofosfat 

diinkorporasikan ke dalam triptofan menghasilkan asam lisergat, via chanoklavin 

dan agroklavin.   

Alkaloid vinka (tapak dara) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Merupakan struktur komplek yang tersusun dari bagian indole disebut 

catharantine dan bagian indoline disebut vindoline. 

b. Senyawa sejenis mempunyai aktivitas anti tumor yaitu vinkrisin, vinblastin, 

vinrosidin dan vinliorisin. 

c. Alkaloid menyebabkan mitosis tertahan dengan menaikkan disolasi metabolik 

dalam sel.  

d. Alkaloid mengandung kristal mikrotubuli yang dibentuk sitoplasma. 

e. Vinblastin merupakan senyawa yang paling aktif di mana vinkrisin merupakan 

senyawa yang menghambat mitosis irreversible sel-sel dapat melanjutkan 

mitosis oleh adanya pengaruh alkaloid vinka. 

Laporan penelitian Suhartatik (1990) tentang pemberian ekstrak tapak dara 

terhadap kadar gula darah kelinci jantan menyatakan bahwa rebusan 10%, 20%, 

30% dan 40% mempunyai daya penurunan kadar glukosa darah sebesar 26.45%, 

59.13%, 66.50% dan 97.50%.  Rebusan 10%, 20%, 30% dan 40% mempunyai 

kekuatan hipoglikemik masing-masing sebesar 46.61%, 49.25%, 51.62% dan 

58.66% dibandingkan dengan tolbutamid.  Tolbutamid dgunakan sebagai 

pembanding karena juga bersifat hipoglikemik. 

Hasil penelitian Iskandar (1996) tentang pengaruh pemberian ekstrak 

tapak dara (catharanthus roseus) terhadap pertambahan bobot badan, konversi 

dan efisiensi pada ayam pedaging jantan menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata, tetapi tidak mempengaruhi konsumsi pakan.  Pemberian sampai 40% 
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ekstrak tapak dara menunjukkan kenaikan yang signifikan sehingga disarankan 

untuk meneliti lebih jauh dengan kadar yang lebih besar sehingga akan ditemukan 

konsentrasi yang optimal untuk ayam pedaging. 

   

6.1.4.   Ekstrak temu lawak (Curcuma xanthorrhiza) 

Temulawak merupakan famili zingiberaceae yang berumur tahunan 

membentuk banyak batang semu, yang tingginya bisa mencapai dua meter.  

Temulawak membentuk induk rimpang yang silindris, berbuku-buku, berdiameter 

hingga 5 cm lebih dan tingginya tidak kurang dari 10 cm membentuk cabang 

rimpang ke kanan dan ke kiri.  Temulawak merupakan tanaman hutan namun 

dapat tumbuh di daerah agak cerah.  Akarnya dapat membentuk umbi akar.  

Sistematika tumbuhan temulawak adalah sebagai berikut: 

Divisi   :  Spermatophyta 

Sub divisi  :  Angiospermae 

Kelas   :  Monocotyledonae 

Ordo   :  Zingiberales 

Famili   :  Zingiberaceae 

Genus   :  Curcuma 

Spesies  :  Curcuma xanthorrhiza roxb  

Tanaman marga curcuma tumbuh dan dibudidayakan hampir di seluruh 

pelosok tanah air.  Masyarakat telah lama dan banyak menggunakan temulawak 

sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit antara 

lain sebagai obat sembelit, kejang-kejang, penambah nafsu makan, penambah 

darah, radang lambung, gangguan aliran sekresi getah empedu dan penurun panas.   
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Gambar 5.1.  Tanaman temulawak 

 

Rimpang temulawak tersusun atas komponen utama berupa pati, abu, serat 

kasar, zat kuning atau kurkumin serta minyak atsiri yang terdiri atas phelandren, 

kamfer, turmerol, borneol, sineal dan xanthorrizol.  Rimpang temulawak 

mengandung zat kurkumin 1,4 - 4% yang merupakan senyawa aktif tanaman 

curcuma dan dapat meningkatkan pengeluaran cairan empedu.  Zat kurkumin ini 

terdiri dari dua bagian yaitu desmitoksikurkumin dan kurkumin.  Kadar minyak 

atsiri rimpang temulawak mencapai 7,3 – 29,5%.  Kandungan pati berkisar 37,2 - 

61%.  Temulawak mempunyai bau aromatik dan rasanya pahit.  Komposisi nutrisi 

temulawak dapat dilihat pada Tabel 6.2.   

Tabel 6.2.  Kandungan nutrisi ekstrak temulawak 
No. Zat makanan Kandungan  

  
1. Pati* 48.18 – 59.64 
2. Abu 5.28 – 7.07 
3. Serat 5.28 – 4.83 
4. Kurkumin 1.60 – 2.20 
5. Minyak atsiri  7.30 – 29.50 
   
6. Air** 14.60 
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7. Lemak 0.90 
8. Protein 5.00 
9. Mineral 3.50 
  

Sumber : *     Rukmana (1995) 
    **   Purnomowati (1995)  
 

Zat kurkumin yang memberi warna kuning pada rimpang ini diketahui 

bersifat anti bakteri dan anti inflamasi.  Zat-zat ini yang berguna untuk mengatasi 

peradangan jaringan.  Sedangkan keterlibatannya dalam memperlancar proses 

pencernaan tidak terlepas dari kerjasama antara kurkumin dengan minyak atsiri.  

Disamping itu zat kurkumin berguna untuk mencegah dan mengobati beberapa 

penyakit pada organ tubuh antara lain penyakit hati, kantung empedu, saluran 

pencernaan, pankreas dan usus halus.  Pada Tabel 6.3 dapat dilihat kandungan 

minyak atsiri ekstrak temulawak. 

Tabel 6.3.  Kandungan minyak atsiri ekstrak temulawak 
No. Minyak atsiri Kandungan  

  
1. Kamfer 6.00 
2. Xanthorrizol 2.24 
3. Borneol 0.32 
4. Turmerol 0.46 
5. Phelandren + 
6. Sineal + 
  

Sumber : Purnomowati (1995) 

Kurkuminoid adalah senyawa aktif tanaman curcuma yang merupakan 

kolagoga aromatik yang bekerja lebih kolikinetik yaitu merupakan kemampuan 

empedu untuk mengeluarkan garam-garam empedu yang mempunyai fungsi 

mengaktifkan lipase dalam cairan pankreas, mengemulsi lemak, membantu 

absorpsi lemak dan vitamin larut dalam lemak, sebagai perangsang aliran cairan 

empedu dari hati dan menjaga kolesterol tetap larut dalam cairan empedu sebab 

bila perbandingan asam empedu dengan kolesterol rendah akan menyebabkan 

terjadinya endapan kolesterol.  Rimpang temulawak dapat dilihat pada Gambar 

5.1. 
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Gambar 5.1.  Rimpang temulawak 

Kurkuminoid pada temulawak berupa pigmen kuning yang jumlah 

kandungannya berkisar antara 0,02 - 2% dan terdiri dari kurkumin (C21H20O6) 

dengan berat molekul 368 dan desmetoksikurkumin (C20H18O5) dengan berat 

molekul 338 yang masing-masing kandungannya rata-rata 62% dan 38% dari total 

pigmen.  Berbeda dengan kunyit, temulawak tidak mengandung 

bidesmetoksikurkumin (C19H16O4) dengan berat molekul 308 yang mempunyai 

sifat menghambat sekresi empedu.  Komposisi kimia kurkuminoid dapat dilihat 

pada Gambar 6.3.   

 

H3CO       CH=CH-CO-CH2-CO-CH=CH     OCH3 

 

     HO    Kurkumin     OH 

 

        H       CH=CH-CO-CH2-CO-CH=CH     OCH3 

 

     HO            Desmetoksikurkumin     OH 
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        H       CH=CH-CO-CH2-CO-CH=CH     H 

 

     HO   Bidesmetoksikurkumin    OH 

 Gambar 6.3.  Komposisi kimia senyawa kurkuminoid 
 

Kestabilan kurkuminoid sebagai bahan obat bergantung dari susunan 

kimia dan fisik yang terkandung didalamnya.  Disamping faktor luar seperti suhu, 

kelembaban, udara dan cahaya serta pada bahan padat perubahannya sangat 

lambat.  Usaha penstabilan terhadap suhu dapat dilakukan dengan penyimpanan 

pada suhu rendah, sedangkan pengaturan terhadap kelembaban adalah dengan 

merubah menjadi serbuk.  Penstabilan terhadap cahaya dapat dilakukan dengan 

penyimpanan pada botol tertutup. 

Zat-zat pada temulawak dan spesies curcuma lainnya dalam 

penggunaannya dapat digunakan sebagai bumbu maupun aksi farmakologis, 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fraksi zat warna dan fraksi minyak atsiri.  

Fraksi minyak atsiri mempunyai sifat koleretik yaitu kemampuan hati mengubah 

kolesterol menjadi garam-garam empedu sedangkan zat warna kurkumin 

mempunyai sifat kolekinetik yaitu sifat pengisian dan pengosongan cairan empedu 

dalam empedu yang secara bersama-sama kedua fraksi bekerja secara sinergetis. 

Zat transmiter yang terdapat pada kurkuminoid temulawak yaitu kurkumin 

yang merupakan senyawa aktif sebagai perangsang dan penghambat pada 

hubungan syaraf otonom yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan dalam 

mengatur fungsi yang tidak di bawah kesadaran dan kemauan.  Sistem syaraf 

otonom ini mengatur fungsi pada sekresi kelenjar keringat, kelenjar air ludah, 

kelenjar ludah, kelenjar lambung, peristaltik saluran cerna, sirkulasi dengan cara 

menaikkan atau menurunkan aktivitas jantung.  Zat tansmiter dalam tubuh bekerja 

dengan mengubah sambungan dalam sinaps pada otak yang merangsang perhatian 

terhadap jenis dan sifat zat transmiter yang akan membantu proses penyaluran 

impuls.  Zat transmiter yang disintesis disimpan dalam ujung syaraf akan 

dilepaskan dekat neuron, sel otot atau sel kelenjar dimana zat tersebut bekerja.  
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Pengalihan rangsang melalui sinaps suatu akson pada sel syaraf, sel otot atau sel 

kelenjar jika suatu rangsangan sampai pada ujung serabut syaraf maka dibebaskan 

secara neurotransmiter yaitu suatu rangsang dari serabut syaraf secara kimia pada 

organ-organ yang dituju. 

Berbagai penelitian terhadap hewan percobaan telah dibuktikan bahwa 

temulawak memberikan dampak positif dalam penggunaan terhadap kandungan 

empedu, hati dan pankreas.  Pengaruh positif terhadap empedu dapat mencegah 

pembentukan batu empedu dan kolesistisis.  Pengaruhnya terhadap pankreas 

cukup banyak di antaranya dapat mempengaruhi dan merangsang sekresi dan 

berfungsi sebagai penambah nafsu makan, mempengaruhi kontraksi dan tonus 

usus halus, bersifat bakterisida dan bakteriosistik, membantu kerja sistem 

hormonal, metabolisme dan fisiologi organ tubuh.  Di samping itu kandungan zat 

dalam rimpang temulawak bersifat diuretik dan tidak bersifat ulserogenik. 

Temulawak merupakan jenis tanaman yang banyak digunakan dalam 

berbagai campuran jamu atau obat tradisional dan banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat.  Diduga bahwa temulawak mengandung zat yang dapat memperbaiki 

kerja sistem hormonal khususnya metabolisme karbohidrat atau asam susu dan 

memetabolisir lemak di dalam tubuh,  fisiologik  organ  reproduksi  dan  

kesuburannya.   Sedangkan hasil penggunaan temulawak sebagai minuman pada 

ternak kelinci betina menunjukkan bahwa tidak terdapat lemak di dalam tubuh 

pada karkas dan jaringan lemak di di sekitar organ reproduksi.   

Penimbunan lemak tubuh secara keseluruhan maupun lemak di sekitar 

organ reproduksi dapat mengganggu fungsi organ reproduksi ternak sehingga 

menurunkan tingkat fertilitasnya, selain itu juga ditunjukkan bahwa peningkatan 

aras temulawak yang dikonsumsi secara teratur dan lama menyebabkan 

kecenderungan penurunan banyaknya lemak tubuh yang ditimbun pada kelinci 

betina.  Adapun pembuatan tepung temulawak dapat dillihat pada Gambar 3.4. 

Minyak atsiri mempunyai bau yang khas dan karakteristik tertentu karena 

mengandung minyak atsiri sebesar 7,3% - 29,5% dari berat kering.  Kurkumin 

juga mempunyai sifat yang dapat menghambat perkembangan bakteri  karena 

bersifat antiseptik.  Sedangkan alkoholnya dapat menghambat perkembangan 
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berbagai jasad renik.  Kandungan senyawa lain pada rimpangnya adalah 

karbohidrat yang dapat disarikan.  Secara umum dapat digambarkan bahwa 

rimpang temulawak memiliki daya antihepatotoksik.  Daya hepatotoksik 

bergantung pada besarnya dosis.  Bersifat bakterisida dan bakteriostatik dan 

mempengaruhi kontraksi dan tonus usus halus. 

Hasil penelitian Boediarso (1996) dengan judul pengaruh pemberian 

temulawak (curcuma xanthorrhiza) kering dalam ransum terhadap penampilan 

ayam pedaging strain Bromo menunjukkan kesimpulan bahwa penambahan 

tepung temulawak dalam ransum tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot 

badan, konsumsi pakan dan efisiensi pakan ayam pedaging.  Dosis penambahan 

temulawak sebesar 2% merupakan dosis terbaik karena dapat menunjukkan 

peningkatan pertambahan bobot badan ayam pedaging yang diikuti dengan tingkat 

konsumsi yang rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain meskipun secara 

statistik tidak didapatkan perbedaan yang nyata. 
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Penyortiran 
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Pendidihan : 
- menghilangkan udara 
- menghentikan reaksi kimia 
- membunuh jamur 
- mempertahankan warna 

Pengeringan : 
- sinar matahari 10 – 15 hari 
- oven pada suhu 50o – 55oC selama 7 jam  

Penggilingan 
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Gambar 6.4.  Proses pembuatan tepung temulawak 

 

Penentuan dosis temulawak yang diberikan pada ayam pedaging mengacu 

pada dosis yang diberikan pada anak dengan berat badan 10 kg dengan temulawak 

sebesar 0,3 kg, berpedoman dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

tentang Pemanfaatan Tanaman Obat, kemudian diaplikasikan ke ternak sebesar 

1/10 dari berat badan anak, sehingga didapatkan untuk ayam pedaging sebesar 

1%, 2%, 3% temulawak dari 100 kg pakan. 

 Hasil penelitian Setyaningsih (1999) menunjukkan bahwa penambahan 

kurkuminoid temulawak dalam pakan sampai 100mg/kg BB mempengaruhi 

penurunan konsumsi pakan ayam pedaging, tetapi sebaliknya meningkatkan 

pertambahan bobot badan dan efisiensi pakan.  Disarankan untuk menggunakan 

kurkuminoid temulawak dengan dosis 75 mg/kg BB supaya dapat memberikan 

hasil yang optimal pada ayam pedaging. 

 

6.1.5.  Ekstrak kunyit (Curcuma domestica) 

Kunyit (Curcuma domestica atau Curcuma longa) mempunyai beberapa 

nama dearah di Indonesia yaitu kunyet (Aceh), Kunyir (Lampung), Koneng (Jawa 

Barat), Kunir (Jawa), Konyet (Madura), Uni (Toraja), Hunik (Timor), Nikwai 

(Irian Jaya), Lawahu (Gorontalo) dan Henda (Kalimantan).  Tanaman kunyit pada 

mulanya diperkenalkan ke dunia ilmu pengetahuan dengan nama Curcuma longa 

koen.  Pada tahun 1918 oleh Valenton diusulkan nama baru yaitu Curcuma 

domestica, karena nama tersebut telah digunakan untuk jenis rempah lainnya.  

Taksonomi tanaman kunyit adalah sebagai berikut. 

Divisi   :  Spermatophyta 

Sub divisi  :  Angiospermae 

Kelas   :  Monocotyledonae 

Ordo   :  Zingiberales 
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Famili   :  Zingiberaceae 

Genus   :  Curcuma 

Spesies  :  Curcuma domestica 

Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan dan sekarang 

banyak dijumpai di India, Cina dan Himalaya.  Tanaman ini dapat tumbuh di 

daerah tropis dan sub tropis.  Di Indonesia dapat tumbuh sepanjang tahun di 

daerah dataran rendah sampai dataran tinggi sampai 2.000 m dari permukaan laut.  

Suhu udara yang optimal untuk pertumbuhan kunyit berkisar antara 19 - 30oC, 

dan curah hujan 1.500 - 4.000 mm per tahun.  Tanaman kunyit dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

 
 

 Gambar 5.1.  Tanaman kunyit 
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Kunyit merupakan tanaman yang tumbuh merumpun, susunan tubuh 

tanaman terdiri atas akar, rimpang, batang semu, pelepah daun, daun, tangkai 

bunga dan kuntum bunga.  Rimpang kunyit bercabang-cabang dan secara 

keseluruhan membentuk rumpun.  Bentuk rimpang sangat bervariasi, umumnya 

bulat panjang dan kulit rimpang muda berwarna kuning.  Kulit rimpang tua 

berwarna jingga kecoklatan dan warna daging jingga terang agak kuning.  

Rimpang kunyit mempunyai rasa yang khas yaitu panas, pahit, pedas, getir dan 

berbau "langu". 

Produktivitas kunyit sangat bervariasi bergantung pada kondisi 

lingkungan, iklim, daerah tumbuh, cara memanen dan sebagainya.  Saat panen 

yang paling optimal untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas hasil rimpang 

adalah pada kisaran 7 - 9 bulan setelah tanam.  Produksi rata-rata per hektar 

adalah 10 ton rimpang kunyit segar.  Pada pemeliharaan intensif dapat mencapai 

30 ton per hektar.  Rimpang kunyit dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1.  Rimpang kunyit 

Kunyit merupakan salah satu "temu-temuan" yang paling banyak 

digunakan dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, kunyit paling banyak 
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dibutuhkan untuk bahan industri obat-obatan tradisional.  Manfaat kunyit sebagai 

obat adalah sebagai obat diare, kencing tersumbat, sembelit, mencret, demam, rasa 

nyeri di usus, bisul-bisul, gangguan pencernaan, sebagai obat pembersih, penguat 

jantung, penguat lambung dan peluruh kencing.   

Rimpang kunyit mempunyai beberapa kandungan zat-zat nutrisi seperti 

pati, protein, lemak, abu, air, minyak atsiri, serat kasar dan sebagainya.  

Komponen utama zat nutrisi rimpang kunyit adalah pati dengan kisaran 40 - 50% 

berat kering.   

Dua faktor yang sampai saat ini dianggap penting serta menentukan mutu 

rimpang kunyit adalah zat warna kuning jingga dan komponen cita rasa.  Warna 

kuning jingga disebabkan adanya turunan diferuloil metana yang tidak menguap 

oleh pemanasan dimana kurkumin merupakan senyawa dominan.  Aroma dan cita 

rasa kunyit ditentukan oleh kandungan minyak atsiri yang menguap oleh 

pemanasan. 

Ekstrak pigmen kunyit terdiri atas campuran analog-analog dimana 

kurkumin merupakan pigmen terbanyak.  Dua pigmen yang menyertai kurkumin 

adalah desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin.  Substansi murni 

kurkumin adalah bubuk kristal jingga yang tidak larut dalam air, sangat larut 

dalam ether, larut dala alkohol, asam asetat glasiladan juga larut dalam alkali yang 

memberi warna coklat kemerah-merahan.  Kandungan kurkumin kunyit dari Jawa 

adalah 0,63 – 0,76%.   

Zat kurkuminoid mempunyai khasiat anti bakteri dan dapat merangsang 

dinding kantung empedu sehingga dapat memperlancar metabolisme lemak. 

Cairan garam empedu adalah suatu cairan berwarna kuning kehijauan yang 

mengandung kolesterol, fosfolipid lesitin serta pigmen empedu. Empedu 

mengandung sejumlah garam hasil dari percampuran antara natrium dan kalium 

dengan asam-asam empedu (asam glikokolat dan taurokolat). Garam-garam ini 

bercampur dengan lemak di dalam usus halus untuk membentuk misel.  Jika misel 

sudah dapat terbentuk, maka lemak dapat dicerna.   Garam empedu bersifat basa 

yang dapat membantu dalam menciptakan suasana sedikit alkalis dalam chyme 
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intestinal (bentuk cairan semi padat dari makanan, air dan cairan lambung) agar 

absorpsi berlangsung lancar.   

Minyak atsiri adalah cairan yang diperoleh dari ekstraksi kunyit.  Cairan 

ini bersifat tidak larut dalam air, mempunyai titik didih rendah atau suhu 

sublimasi yang rendah pada tekanan normal.  Kandungan minyak atsiri kunyit 

berkisar 2,5 – 2,7%.  Kandungan minyak atsiri kunyit tersusun atas turmeron, 

zingiberae, d-α-phlelandrene, d-sabinene, cineole dan borneol.  Komponen utama 

minyak atsiri kunyit adalah suatu alkohol dengan rumus molekul C13H18O atau 

C14H20O yang disebut turmerol.  Turmerol merupakan campuran sesquiterpen 

keton dan merupakan analog komponen aromatik yang terdiri dari turmeron dan 

ar-turmeron (dehidroturmeron).  Turmeron dan ar-turmeron merupakan komponen 

dominan dalam minyak atsiri kunyit yaitu sekitar 50 - 80%, sedangkan 

perbandingan turmeron dan ar-tumeron berkisar antara lima banding empat. 

Minyak atsiri yang terdandung dalam kunyit berkhasiat untuk mengatur 

keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan usus 

yang terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan.  Kelenjar funduk adalah 

kelenjar lambung yang mengandung sel-sel khusus  yaitu sel-sel "body chief", sel-

sel "neck chief" dan sel-sel pariental.  Pepsin lambung dibentuk dalam sel-sel 

bodichief sebagai zimogen tidak aktif, yaitu pepsinogen yang diaktifkan menjadi 

pepsin oleh HCl yang disekresi oleh sel-sel pariental.  Pepsin ini melakukan 

pemecahan protein menjadi asam amino.  Pepsin juga menimbulkan efek 

autokatalistik yaitu sejumlah kecil pepsin dapat menyebabkan pepsinogen yang 

tersisa menjadi aktif.  Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung agar tidak 

berlebihan dan tidak kekurangan menyebabkan isi lambung tidak terlalu asam, 

sehingga apabila isi lambung tersebut masuk ke duodenum, maka kerja enzim 

pankreas yang disekresikan ke duodenum untuk menurunkan keasaman chyme 

semakin cepat dan semakin cepat pula terserap. 

Hasil penelitian Agustiana (1996) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung kunyit dalam ransum ayam pedaging sampai taraf 0,6% tidak 

mempengaruhi konsumsi, berat badan, pertambahan berat badan dan konversi 

pakan.  Sementara itu hasil penelitian Kuntoro (2000) menunjukkan bahwa 
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penambahan ekstrak kunyit sampai aras 1,2% dalam pakan ayam pedaging 

ternyata menurunkan jumlah konsumsi dan konversi pakan, tetapi menaikkan 

pertambahan bobot badan.   

 

6.1.6.  Larutan bawang putih 

 Tumbuhan bawang putih umumnya diambil umbinya atau akarnya sebagai 

bagian dari kebutuhan manusia sebagai bumbu dapur ataupun obat-obatan.  

Klasifikasi bawang putih dapat digambarkan sebagai berikut. 

Divisi   :  Spermatophyta 

Sub divisi  :  Angiospermae 

Kelas   :  Monocotyledonae 

Ordo   :  Liliflorae 

Famili   :  Liliaceae 

Genus   :  Allium 

Spesies  :  Allium sativum L. 

Bawang putih berasal dari Asia Tengah, antara lain Cina dan Jepang yang 

beriklim subtropis, kemudian bawang putih menyebar ke seluruh Asia, Eropa dan 

akhirnya ke seluruh dunia.  Bawang putih merupakan salah satu komoditi 

pertanian yang paling banyak dibutuhkan penduduk di dunia terutama 

dimanfaatkan sebagai bahan penambah penyedap berupa bahan olahan seperti 

acar, tepung, makanan dalam kaleng ataupun mungkin dalam bentuk minyak 

bawang putih.  Tanaman bawang putih dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1.  Tanaman bawang putih 

 

Bawang putih termasuk dalam famili Liliaceae, genus Allium.  Genus ini 

meliputi ribuan spesies namun yang dibudidayakan hanya beberapa saja antara 

lain: bawang putih, bawang merah, bawang prei, bawang benang, bawang kulai 

dan bawang ganda.   Setiap umbi bawang putih terdiri dari sejumlah anak bawang 

(siung) yang setiap siung terbungkus kulit tipis berwarna putih. 
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Gambar 5.1.  Umbi bawang putih 

Kadar gizi umbi bawang putih termasuk lengkap yang terdiri dari protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin, kalsium, fosfor, besi dan belerang.  Tetapi bawang 

putih mempunyai zat nutrisi khusus yaitu berupa ikatan asam amino yang disebut 

allicin.  Allicin adalah komponen utama pemberi aroma bawang putih dan 

merupakan zat aktif yang diduga dapat membunuh kuman-kuman penyakit 

(bersifat anti bakteri).  Allicin pada bawang putih juga mampu membunuh 

mikroba penyebab tuberkulosis, difteri, tipoid disentri, dan gonorrhoe.  Disamping 

itu juga dapat menangkal asma, cacingan dan gatal-gatal.  Bawang putih juga 

mengandung minyak atsiri antara 0,1 – 0,5% yang berisi dialil disulfida, alilpropil 

disulfida dan senyawa sulfur organik lainnya.  Disamping itu bawang putih 

mengandung enzim alinase, germanium, sativine, sinistrine, selenium, scordinin, 

asam nikotin, metilalliltrisulfida, faktor pengatur gula, antiarthritik, anti toksin 

dan allitiamin.  Kandungan nutrisi bawang putih dapat dilihat pada Tabel 6.4. 

Tabel 6.4.  Kandungan nutrisi ekstrak bawang putih 
No. Zat makanan Kandungan  

  
1. Air 66.2-71.0 g  
2.  Energi 95.0-122 g 
3. Lemak 0.2-0.3 g 
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4. Protein 4.5-7.0 g 
5. Karbohidrat 23.0-24.0 g 
6. Ca 26.0-42.0 mg 
7. P 15.0-19.0 mg 
8. K 346.0 mg 
  

Sumber : *  Palungkun (1993) 
          
Allicin merupakan gugusan kimia dengan komponen terbanyak adalah 

allysulfida.  Kegunaan allicin antara lain adalah sebagai zat antibiotik, penunjang 

pengobatan diabetes, anti rematik, obat kekurangan sel darah merah, mempercepat 

pertumbuhan, dan mencegah penggumpalan darah.   Pemberian dosis ekstrak 

bawang putih sebesar 2 - 8 gram dapat digunakan sebagai obet antiseptik, 

antipasmodik dan anti iritasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Rokhman (2001) menunjukkan bahwa 

penambahan larutan bawang putih sebagai anthelmintika ternyata mempengaruhi 

konsumsi dan konversi pakan pakan ayam buras penderita parasit cacing.  Dosis 

10 g/15 ml per ekor larutan bawang putih menunjukkan tingkat konsumsi yang 

terbaik dibandingkan dengan pemberian 5 g/15 ml per ekor.    

 

6.1.7.  Ekstrak pegagan  (Centella asiatica L.) 

Pegagan termasuk salah satu tumbuhan yang paling banyak digunakan 

sebagai bahan ramuan obat tradisional di Indonesia.  Diperkirakan terdapat sekitar 

59 resep obat tradisional yang mempergunakan pegagan sebagai bahan baku.  

Selain untuk pengobatan bermacam-macam penyakit, pegagan juga digunakan 

masyarakat sebagai tonikum, sayuran segar atau lalapan, sebagai penutup tanah 

dan pencegah erosi.  Tumbuhan ini berasal dari Asuia tropik dan dewasa ini 

tumbuh tersebar di berbagai negara seperti Filipina, Madagaskar, Srilangka, India 

dan Indonesia.  Tumbuhan ini di Indonesia dapat dijumpai mulai dari dataran 

rendah sampai tinggi pada ketinggian 2.500 dari permukaan laut.  Nama-nama 

lokal di Indonesia untuk tumbuhan pegagan adalah daun kaki kuda, antanan, 

tikusan, pagaga, kori-kori, dan gagan-gagan.  Klasifikasi tumbuhan pegagan 

adalah sebagai berikut. 

Divisi   :  Spermatophyta 
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Sub divisi  :  Angiospermae 

Kelas   :  Dicotyledonae 

Ordo   :  Archichlamydeae 

Famili   :  Umbelliflorae (Apiales) 

Genus   :  Umbelliferae (Apiaceae) 

Spesies  :  Celtella asiatica (L.) Urb. 

Pegagan merupakan terna menahun tanpa batang, dengan rimpang pendek 

dan stolon-stolon yang merayap dengan panjang 10 - 80 cm.  Akarnya keluar dari 

setiap bonggol dan bercabang banyak membentuk tumbuhan baru.  Pegagan 

adalah tumbuhan merayap yang biasanya tumbuh liar.  Namun ada juga yang 

sengaja menanamnya sebagai penutup tanah.  Tanaman pegagan dapat dilihat 

pada Gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.1.  Tanaman pegagan 

Daun pegagan berhelai tunggal, berbentuk ginjal, tepinya bergerigi.  Buah 

pegagan kecil-kecil  seperti buni, lonjong dan agak wangi.  Bunganya berbentuk 

payung dengan warna kemerahan.  Tangkai bunga antara 5 - 50 mm.  Buahnya 
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wangi dan rasanya pahit, berwarna kuning sampai coklat dan beriga.  Struktur 

tanaman pegagan dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 
5.1.  Bagian-bagian tanaman pegagan 

 

Pegagan diperkirakan mempunyai fungsi diuresis dan anti hipertensi.  Di 

Madagaskar dan India, pegagan digunakan sebagai obat yang memiliki kandungan 

aktif asiatikosida dengan efek anti lepra.  Tiga golongan kandungan kimia telah 

terdeteksi dalam ekstrak herba pegagan yang berupa infus aktif penurun tekanan 

darah yaitu triterpena yang kemungkinan besar adalah asiatikosida, flavonoid dan 

fenol yang mungkin merupakan penyusun tannin dengan efek hipotensi.   

Dari beberapa penelitian di luar negeri untuk mencari kandungan zat aktif 

yang ada pada tanaman pegagan, ternyata mengandung glikosida asiakosida, asam 

asiatikat, alkaloid, asam triterpen, dan vallerin.  Sedangkan hasil penelitian di 

Indonesia menunjukkan pegagan mengandung asiatikosida, medekassosida, asam 

asiatat dan suatu alkaloid yang belum teridentifikasi.  Beberapa fungsi dari zat 
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aktif pegagan adalah vallerin yang dianggap sebagai anti lepra dan anti lues, 

brahmosida yang menunjukkan khasiat sedatif, glikosida medekasoid sebagai anti 

radang dan asiakosida yang menstimulus penyembuhan luka. 

Hasil penelitian Suwondo (1992) menunjukkan pemberian sediaan 

pegagan secara intravena dengan dosis sebesar 1, 2, 4, 8 dan 16 ml pada anjing 

dari kedua jenis kelamin dengan bobot badan antara 5.5 - 11 kg ternyata terjadi 

penurunan tekanan darah yang signifikan.  Mulai dosis 1 ml sudah terlihat adanya 

tekanan darah sistematik.  Terjadinya tekanan darah sestematik tersebut akibat 

adanya efek diuresis sediaan herba pegagan. 

Hasil penelitian Sugiri (2002) menunjukkan penambahan pegagan sampai 

7.5 ml pada air minum selama 21 hari pada ayam kampung periode starter umur 

38 - 58 hari  tidak mempengaruhi pertambahan berat badan, konsumsi dan 

konversi.  

 

6.1.8.  Tepung kulit batang delima 

Tanaman delima bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari 

Asia Barat yaitu Iran, kemudian menyebar keberbagai kawasan dunia termasuk 

Indonesia.  Delima di Indonesia dikenal dengan berbagai nama lokal, yaitu daerah 

Jawa dan Sunda bernama delima, di Madura bernama dhalima, jelima di daerah 

Sasak, gelima di Aceh, gelimau mekah di Gayo, dalimo di Batak, talima di Bima, 

lekokuse di Timor. 

Delima merupakan tanaman perdu yang tumbuh tegak tinggi hingga 

mencapai 5 m, banyak mempunyai cabang-cabang yang berbentuk bundar atau 

persegi, pada cabang banyak ditumbuhi duri, bentuk daun lonjong sampai lansep, 

pada bagian ujung berbentuk runcing.  Bunga muncul pada ketiak-ketiak daun 

atau pada ujung-ujung tangkai dengan warna merah atau putih dan tidak 

bergagang, buah agak besar menggantung yang merupakan buah buni dengan 

bentuk bulat berwarna putih, merah muda, coklat merah atau lembayung 

kehitaman.  Didalam buah banyak terkandung biji yang berbentuk bulat dan 

berwarna jingga atau putih kekuningan.   Buah delima dapat dilihat pada Gambar 

5.1.   
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Gambar 5.1.  Buah delima 

Kulit batang delima berkhasiat sebagai obat cacing, obat batuk dan obat 

mencret.  Penggunaan untuk obat cacing kurang lebih 1 - 2 g kulit batang segar 

delima direbus dengan satu gelas air selama 15 menit, setelah dingin disaring dan 

hasil saringan diminumkan.  Kandungan zat aktif yang terdapat pada kulit batang 

delima adalah polifenol, saponin, flavonoid, alkaloid, dan tannin.   

Polifenol merupakan kumpulan dari fenol.  Fenol bekerja dengan merusak 

membran sitoplasma secara total dan mengandapkan protein sel.  Saponin 

merupakan kelompok glikosida triterpenoid dan sterol dengan sifat seperti sabun.  

Saponin dapat merusak membran sel dan menginaktifkan enzim sel serta merusak 

protein sel.   Flavonoid merupakan turunan senyawa induk flavon.  Flavonoid 

dapat berfungsi sebagai diuretik, anti pasmodik dan bersifat fungisida.   

Tannin pada kulit delima yang diberikan sebagai pakan pada ternak akan 

merusak protein pada permukaan tubuh cacing di saluran pencernaan dan merusak 

enzim-enzim pada cacing sehingga pada cacing akan terjadi kerusakan sel-sel, 



 252

baik berupa perubahan permeabilitas sel maupun depolimerasi.  Perubahan 

permeabilitas sel menyebabkan terjadinya juga perubahan tekanan osmosis sel.  

Perubahan tekanan osmosis pada sel dapat berupa hipotonis maupun hipertonis.  

Pada keadaan di dalam sel lebih hipotonis daripada di luar sel, maka cairan dari 

dalam sel akan keluar sel sehingga sel menjadi mengkerut.  Selanjutnya apabila di 

luar sel lebih hipertonis dari pada di dalam sel, maka cairan di luar sel akan masuk 

ke dalam sel sehingga sel akan mengalami plasmolisis. 

Hasil penelitian Andayani (1999) menunjukkan bahwa pemberian kulit 

batang delima efektif dalam menurunkan jumlah telur cacing tiap gram tinja dan 

meningkatkan pertambahan bobot badan ayam buras.  Tingkat pemberian kulit 

batang delima sebesar 6 g dalam 100 ml  aquades yang dicekokkan dalam mulut 

ayam 7 hari sekali sebanyak 4 kali memberikan hasil yang terbaik untuk 

menurunkan jumlah telur cacing tiap gram tinja dan meningkatkan pertambahan 

bobot badan. 

Sementara itu penelitian yang sama yang dilakukan oleh 

Halimatussaadiyah (1999) dengan aspek tentang konsumsi dan konversi pakan 

pada ayam buras menunjukkan bahwa pemberian kulit batang delima dapat 

menurunkan konsumsi dan konversi ayam buras.  Disarankan untuk menggnakan 

kulit batang delima dengan konsentrasi 2% karena memiliki pengaruh yang efektif 

terhadap produktivitas ayam buras dan secara ekonomis lebih efisien. 

 

6.1.9.  Enzim 

 Peningkatan teknologi dari segi pakan merupakan salah satu cara yang 

harus ditempuh karena dalam usaha peternakan komponen biaya pakan 

merupakan komponen terbesar yang harus dikeluarkan oleh peternak.  Pendekatan 

dari segi bioteknologi sekarang ini mendapat perhatian yang besar dan salah 

satunya adalah pemanfaatan enzim untuk meningkatkan kualitas bahan makanan 

yang akan digunakan oleh ternak. 

 Beberapa bahan makanan yang bersifat non konvensional  di Indonesia 

mempunyai potensi untuk dikembangkan ditinjau dari segi ketersediaannya, tetapi 

kadang-kadang ditemukan faktor pembatas dalam penggunaannya.  Sebagai 
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contoh Pluske (1997) menjelaskan bahwa kandungan karbohidrat bukan pati ( 

Non Starch Polysacharides = NSP) dalam pakan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap kecernaan pada ternak monogastrik   

 Intervensi bioteknologi untuk mengatasi masalah tersebut sangat 

dibutuhkan antara lain penggunaan enzim untuk mengatasi faktor pembatas  

tersebut, sehingga dapat memaksimumkan penggunaan bahan pakan yang tadinya 

sangat terbatas.  Beberapa peluang penggunaan enzim untuk memaksimumkan 

produktivitas ternak mempunya beberapa keuntungan antara lain  dapat  

memaksimumkan efisiensi penggunaan pakan yang bersifat konvensional seperti 

bungkil kedelai, memaksimumkan penggunaan limbah dan bahan makanan yang 

bersifat non konvensional, dan dapat menurunkan polusi lingkungan.  

Enzim dapat diartikan sebagai suatu protein yang mempunyai kemampuan 

mengkatalisasi reaksi dimana substrat dirubah menjadi produk melalui 

pembentukan komplek enzim-substrat sebagai produk antara.  Enzim merupakan 

katalis yang dihasilkan oleh organisme hidup.  Katalis dapat diartikan sebagai 

substansi yang dapat meningkatkan  kecepatan reaksi kimia.  

 Konsep meningkatkan performans ternak dengan menggunakan enzim 

sebetulnya bukan hal yang baru, hal ini sudah dimulai sekitar tahun 1950-an.  

Sebagai contoh penggunaan enzim amilase pada pakan ternak unggas yang 

menggunakan barley yang bertujuan meningkatkan ketersediaan pati untuk 

unggas, akan tetapi pendekatan tersebut kurang berhasil karena ketidaksesuaian 

target substrat.  Pada tahun 1970-an  dengan perkembangan teknologi mikroba 

yang lebih maju  telah ditemukan enzim β-glukanase  untuk pakan yang 

menggunakan barley, atau pentosanase untuk pakan yang menggunakan rye atau 

gandum. 

   Keberhasilan penggunaan enzim yang diterangkan di atas dapat 

dikatakan sebagai generasi pertama penggunaan enzim untuk pakan ternak.  

Perkembangan generasi selanjutnya sekarang ini untuk penggunaan enzim 

ditujukan pada beberapa sasaran.  Beberapa sasaran yang harus dipecahkan untuk 

mengatasi keterbatasan penggunaan bahan makanan dengan perlakuan enzim 

dimasa depan.   Pertama ditujukan untuk mengurangi biaya protein yang 
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digunakan pada kacang kedelai.  Sasaran yang ingin dicapai yaitu penggunaan 

enzim α-galaktosidase, yaitu enzim yang mendegradasi oligosakarida dari kedelai 

dan menghasilkan sekitar 15% energi yang lebih tinggi dibanding tanpa 

penggunaan enzim.  Selain itu sasaran yang ingin dicapai yaitu penggunaan enzim 

endopeptidase yang bertujuan memperbaiki kecernaan asam amino untuk ternak 

unggas.  Enzim tersebut dikenal dengan istilah vegpro.   Kedua ditujukan untuk  

memperbaiki penggunaan lemak.  Enzim lipase yang digunakan ternyata dapat 

meningkatkan kandungan energi metabolis dari dedak padi.  Penggunaan enzim 

ini dapat meningkatkan penggunaan dedak padi sampai 30%, yang dapat 

menurunkan biaya pakan secara keseluruhan.  Ketiga  penggunaan pitase untuk 

mengurangi pencemaran fosfat.  Dasar pemikiran penggunaan enzim ini adalah 

pada sebagian besar biji-bijian yang digunakan sebagai pakan untuk ternak 

mengandung fosfor dalam bentuk fitat.  Ternak unggas mempunyai keterbatasan 

untuk menghasilkan enzim fitase, dan banyak menambahkan fosfor anorganik 

dalam pakan.  Umumnya fitat berada dalam bentuk kopleks dengan protein, pektin 

dan polisakarida bukan pati, sehingga untuk mengatasinya dapat digunakan multi 

enzim.  Salah satu produk enzim yang telah dikembangkan adalah Allzyme 

phytase yang ternyata dapat meningkatkan efesiensi pakan, litter yang lebih 

kering, dan pertumbuhan yang lebih baik.  Selain itu dengan penggunaan fitase 

dalam ransum dapat menurunkan penggunaan fosfor dalam ransum sampai tingkat 

40% tanpa menimbulkan efek terhadap produksi dan kualitas telur yang 

dihasilkan ayam petelur. Keempat penggunaan enzim yang mampu mencerna 

serat dan stabil dari degradasi rumen pada ternak ruminansia.   Manfaat 

penggunaan enzim ini adalah dapat mempertahankan aktivitasnya karena sudah 

diproteksi  dan berisi multienzim untuk mencerna selulosa kompleks. 

 Beberapa sasaran diatas menunjukkan bahwa penggunaan enzim sangat 

terkait dengan target substrat yang ada dalam bahan makanan, hal ini berkaitan 

dengan segi spesifitas dari kerja enzim.   Enzim akan bekerja secara efektif bila 

substrat yang menjadi target kerja enzim itu sesuai dengan jenis enzimnya.  Faktor 

lainnya yang berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan enzim yaitu target 

jenis ternak yang akan digunakan.  Sebagai contoh, saluran pencernaan unggas 
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mempunyai keterbatasan untuk mendegradasi karbohidrat bukan pati (NSP).  

Kandungan NSP yang tinggi dalam bahan makanan juga akan menurunkan 

kecernaan nutrien lainnya seperti protein, kalau kita memberikan bahan makanan 

yang mengandung NSP yang tinggi seperti bungkil kedelai atau bungkil biji 

bunga matahari berarti kita memerlukan teknologi baru untuk mengatasi  

keterbatasannya, yaitu menggunakan enzim.  Hasil yang diharapkan dengan 

perlakuan enzim adalah kecernaan NSP yang meningkat dan juga meningkatnya 

kecernaan terhadap protein dan lemak.  

 Sasaran penting yang menunjang keberhasilan dalam pemanfaatan 

teknologi enzim untuk meningkatkan kualitas bahan makanan ternak dapat kita 

rumuskan kedalam dua hal, yaitu dari segi ternaknya dan dari  faktor anti nutrisi 

atau faktor pembatas yang dikandung oleh bahan makanan tersebut.  Informasi 

mengenai keterbatasan bahan makanan baik yang bersifat konvensional, dan 

terutama yang bersifat non konvensional berupa limbah pertanian dan limbah 

industri sangat kita perlukan untuk menunjang keberhasilan penggunaan teknologi 

enzim. 

 Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa 

makromolekul yang dikenal dengan istilah enzim.  Hampir semua enzim 

menunjukkan daya katalitiknya yang luar biasa, biasanya dapat mempercepat 

reaksi sampai beberapa juta kali.  Kekhususan aktivitas enzim adalah dalam hal 

peranannya sebagai katalis hanya terhadap satu reaksi atau beberapa reaksi yang 

sejenis saja.  Dari sini dikenal beberapa derajat spesifitas yaitu:  spesifitas 

stereokimia, yaitu menunjukan kesukaan untuk mengkatalisis bentuk isomer 

tertentu; spesifitas kelompok, yaitu bekerja terhadap pemutusan dan pemasangan 

suatu ikatan yang mengikat gugus fungsional tertentu; spesifitas yang rendah, 

yaitu tidak membedakan jenis substrat tetapi hanya spesifik pada ikatan yang 

dipecah; dan spesifitas absolut, yaitu hanya menyerang satu jenis substrat tunggal, 

dan sebagian besar enzim termasuk dalam katagori ini. 

Mekanisme kerja enzim meliputi pembentukan kompleks antara enzim 

dengan substrat kemudian terjadi perombakan menghasilkan produk dan enzim 

yang tidak berubah.  Gambaran berikut menjelaskan kerja enzim. 
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Tidak keseluruhan permukaan enzim aktif, bagian yang aktif adalah bagian 

yang dapat mengikat substrat dan gugusan prostetik bila ada.  Beberapa ahli 

kemudian menemukan bahwa lokasi aktif dari beberapa enzim ternyata 

mempunyai konfigurasi yang tidak kaku, cara ini disebut dengan Induce Fit 

Model.  Model ini menjelaskan bahwa enzim berubah bentuk menyesuaikan diri 

dengan bentuk substrat setelah terjadi pengikatan.   

Prinsip kerja enzim yang diterangkan pada ulasan terdahulu merupakan 

konsep dasar yang diterapkan pada bahan makanan ternak.  Kebanyakan para ahli 

setuju bahwa pemanfaatan enzim bertujuan unuk mengurangi biaya formulkasi 

ransum dan mengambil keuntungan dengan jalan cara meningkatkan kandungan 

energi bahan makanan dan meningkatkan efisiensinya.  Target awal telah 

digunakan enzim betaglukanase dan pentosanase untuk mengurangi faktor anti 

nutrisi pada barley dan gandum.   

 Penggunaan enzim selain ditujukan pada bahan makanan yang bersifat non 

konvensional  juga pada bahan pakan konvensional dengan tujuan mengeluarkan 

seluruh potensi yang dimiliki bahan tersebut, sebagai contoh untuk bungkil 

kedelai.  Target kerja dan harapan dari penggunaan enzim pada bungkil kedelai 

dan dijelaskan pada gambar 6.5 dan 6.6. berikut : 
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Gambar  6.5.  Struktur Biji Kacang Kedelai 
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Ketersediaan Energi 

………………………..Pectinase Oligosakarida                   
 

 Gambar 6.6.  Metode Kerja Enzim pada Kacang Kedelai  serta 
Target yang Dituju 

  
 Gambar 6.5. menunjukkan sasaran substrat yang akan dirombak oleh 

enzim, sedangkan Gambar 6.6. menunjukkan enzim yang bekerja  serta tujuan 

yang akan dicapai.  Pemanfaatan multi enzim  pada Gambar 6.6.  bertujuan 

meningkatkan kecernaan asam amino dan meningkatkan ketersediaan energi yang 

dikandung oleh kacang kedelai sehingga pemanfaatannya pada ternak 

monogastrik menjadi optimal, karena enzim yang dihasilkan ternak terbatas.  
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Penggunaan enzim ini kandungan energi akan meningkat sebesar 9 - 15%, dan 

kecernaan protein atau asam amino menjadi meningkat.  Meningkatnya kecernaan 

asam amino dapat dilihat dari meningkatnya berat badan sebanyak 4 % 

dibandingkan dengan kontrol. 

 Contoh lain penggunaan enzim pada bahan makanan ternak yaitu 

penggunaan enzim lipase pada dedak padi.  Dedak padi merupakan bahan 

makanan potensial di wilayah Asia Pasifik ditinjau dari ketersediaannya yang 

tinggi dan persaingannya dengan konsumsi manusia yang rendah.  Umumnya 

penggunaan dedak padi lebih dari 20% dari total ransum akan menghambat 

pertumbuhan.  Salah satu zat makanan yang potensial yang dikandung oleh dedak 

padi adalah lemak.  Dengan penambahan enzim lipase pada dedak padi 

diharapkan dapat meningkatkan kecernaan lemak dan kandungan energi 

metabolisnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons lipase lebih baik 

pada penggunaan dedak sebanyak 40 % dari total ransum. 

 Penggunaan enzim pada bahan makanan membawa pemahaman baru 

dalam penyusunan ransum untuk unggas.  Sebagai contoh, literatur terdahulu 

menyebutkan penggunaan dedak pada pada ransum untuk ternak unggas tidak 

boleh lebih dari 20%, dengan penambahan enzim cara pandang tersebut menjadi 

berubah, karena dedak padi dalam ransum ternyata dapat dimaksimalkan 

penggunaannya dalam ransum. 

   Sesuai dengan tujuan penggunaan enzim seperti yang telah dijelaskan 

pada bagian pendahuluan, antara lain  dapat  memaksimumkan efisiensi 

penggunaan pakan yang bersifat konvensional seperti bungkil kedelai, 

memaksimumkan penggunaan limbah dan bahan makanan yang bersifat non 

konvensional, dan dapat menurunkan polusi lingkungan.  

 Memaksimumkan efisiensi penggunaan pakan yang bersifat konvensional 

diterapkan pada bahan makanan kacang kedelai.  Sasaran yang dituju yaitu 

meningkatkan kandungan energi metabolis dan kecernaan protein yang dikandung 

kacang kedelai.  Selanjutnya pada bahan makanan yang berasal dari limbah 

pertanian seperti dedak padi dengan menggunakan enzim lipase akan 

meningkatkan kandungan energi metabolismenya.  Sedangkan yang berkaitan 
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dengan mengurangi polusi lingkungan berkaitan dengan penggunaan enzim 

phytase untuk menangani limbah posfat yang dikeluarkan melalui ekskreta ternak 

unggas, dan hasil yang diperoleh perbaikan dalam efisensi penggunaan ransum 

dan litter yang lebih kering. 

 Penggunaan enzim pada bahan makanan ternak bertujuan sesuatu yang 

produktif dalam hal meningkatkan potensi zat makanan yang dikandung  oleh 

suatu bahan makanan.  Contoh keterbatasan tersebut antara lain kandungan NSP 

pada kacang kedelai, dengan penambahan enzim untuk merombak NSP, 

menjadikannya  bukan menjadi pembatas, malah menjadi sumber energi untuk 

ternak.   

 Akibat yang timbul dari penggunaan enzim yang perlu dikaji lebih lanjut 

adalah mengenai keamanan penggunaanya.  Enzim sendiri secara murni 

merupakan bahan yang tidak beracun, tetapi karena enzim merupakan molekul 

protein dapat menyebabkan reaksi alergik. Kebanyakan enzim untuk pakan ternak 

diiolasi dari mikroba, salah satu persyaratan penting yaitu berasal dari mikroba 

yang tidak memproduksi racun atau bebas mikotoksin.    Berikut ini digambarkan 

perubahan cara pandang penyusunan ransum untuk ternak ayam broiler pada 

Tabel 6.5. dan Tabel 6.6. berikut ini : 

Tabel 6.5.  Penyusunan Ransum untuk Ayam Broiler berbasis Jagung 
dan Kedelai 

 Komponen Pakan Jumlah (%) 
Jagung 67,0 
Bungkil Kedelai 25,4 
Tp. Tulang dan Daging 5,0 
Limestone 1,6 
Premiks 0,5 

Sumber : Bourne (1997) dalam Pluske (1997) 
  

  
Tabel 6.6.  Susunan Ransum Alternatif Berbasis Limbah dan Pakan 

Nontradisional 
  

Komponen Pakan Jumlah (%) 
Bungkil Kacang Tanah 10.0 
Ubi Kayu 30.0 
Dedak padi 37.5 
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Bungkil Kanola 5.2 
Tp. Tulang dan Daging 7.5 
Tp. Bulu 1.0 
Lemak 5.0 
Bungkil Kelapa 2.2 
Limestone 0.6 
Premiks 0.5 
Asam amino sintetis 0.3 

Sumber : Bourne (1997) dalam Pluske (1997) 
  

Susunan ransum tersebut masih merupakan dasar penyusunan sampai 

tahun 1996 oleh banyak industri pakan.  Penggunaan teknologi enzim dapat 

diterapkan dengan cara memaksimumkan penggunaan bahan makanan yang 

bersifat non konvensional dan menggunakan limbah industri, sehingga akan 

timbul suatu alternatif baru penyusunan ransum yang berbasis nontradisional dan 

limbah.    

 Tabel 6.5. di atas menggambarkan bahwa pemaksimumkan penggunaan 

bahan makanan yang berasal dari limbah dan bahan makanan non tradisional/non 

konvensional seperti dedak padi, ubi kayu, tepung bulu dan bahan makanan 

lainnya dapat dilakukan.  Gambaran baru penyusunan ransum untuk ternak ayam 

broiler tersebut menjelaskan bahwa sebetulnya ayam tidak wajib mengkonsumsi 

jagung atau kedelai.  Ayam dapat memanfaatkan bahan makanan lain yang tidak 

bersaing dengan manusia, sehingga efisiensi secara ekonomis dapat dicapai. 

  

 

6.1.10.  Enzim Xilanase 

Bahan pakan lokal potensial dikembangkan sebagai pakan unggas. 

Permasalahannya, bahan pakan lokal mengandung serat kasar tinggi sementara 

alat pencernaan unggas tidak mampu mencerna. Untuk itu, dibutuhkan enzim 

pemecah serat kasar yang tepat.  Hingga kini, sebagian komponen dalam industri 

perunggasan terutama pakan seperti jagung, bungkil  kedelai, tepung ikan, premix, 

obat-obatan dan vaksin masih diimpor dari luar negeri.  

Permasalahannya sebagian bahan pakan lokal mengandung serat kasar 

tinggi, sementara alat pencernaan unggas tidak mampu mencerna serat kasar 
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tersebut karena tidak memiliki enzim pemecah serat kasar. Oleh karena itu 

dibutuhkan imbuhan enzim pemecah serat kasar terutama enzim selulase dan 

hemiselulase. Jika enzim pemecah serat kasar ini mampu meningkatkan kecernaan 

gizi bahan pakan lokal,  maka enzim tersebut diharapkan mampu pula 

meningkatkan pertumbuhan unggas.  

Penelitian Ketaren, dkk mencoba untuk melihat pengaruh suplementasi 

enzim pemecah serat kasar terhadap penampilan ayam pedaging dengan perlakuan 

I, ayam diberi ransum basal 30% dedak (RBD), perlakuan II, ransum RBD + 

0,01% enzim xilanase (RBD + E), perlakuan III diberi ransum basal 30% polar 

(RBP) dan perlakuan IV dengan ransum RBP + 0,01% enzim xilanase (RBP + E).  

Hasil riset memperlihatkan PBB ayam pedaging yang diberi ransum basal 

polar dengan suplementasi enzim cenderung tumbuh lebih cepat dibanding ayam 

pedaging yang memperoleh ransum lain. Dalam riset ini, suplementasi enzim 

xilanase sebanyak 0,01% kedalam ransum basal dedak maupun polar tidak 

berpengaruh negatif terhadap penampilan broiler.   Hal ini tampak dari tidak 

adanya mortalitas selama penelitian berlangsung. FCR ayam pedaging yang diberi 

ransum basal polar dengan suplementasi enzim secara nyata lebih baik dibanding 

ransum FCR ayam pedaging yang diberi ransum lain.  

Berdasarkan penampilan ayam pedaging tersebut terlihat bahwa 

suplementasi enzim kedalam ransum basal polar mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan ransum sekitar 4%, sebaliknya suplementasi enzim kedalam ransum 

basal dedak tidak mampu memperbaiki efisiensi penggunaan ransum ayam 

pedaging. Ini membuktikan bahwa enzim xilanase yang digunakan dalam 

penelitian ini lebih efektif apabila digunakan pada polar, yang diketahui 

mengandung lebih banyak xilan/pentosan  atau glucan dibanding dedak.  

Peningkatan penampilan ayam pedaging yang diberi ransum basal polar 

dengan suplementasi enzim xilanase ini, kemungkinan juga berkaitan dengan 

peningkatan kecernaan protein dan lemak disamping kenaikan kecernaan serat 

kasar. Dengan peningkatan kecernaan gizi dan pertumbuhan unggas tersebut, 

dapat mendorong peningkatan penggunaan bahan pakan lokal yang tersedia di 
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dalam negeri. Kondisi ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemandirian 

perunggasan nasional. 

 

6.1.11.  Selenium 

 Selenium merupakan salah satu mineral yang tergolong pada tarce-

mineral, karena keberadaannya dalam tubuh sangat sedikit (jarang). Namun 

demikian mineral ini terdapat dimana-mana diseluruh jaringan tubuh seperti 

tulang, otot dan darah walaupun kandunganya sangat rendah. Kadar Se yang 

rendah dalam darah merupakan salah satu indikator yang baik untuk menentukan 

status mineral ini dalam tubuh. 

 Selenium merupakan mineral jarang essensial yang dapat meningkatkan 

fungsi imun pada ternak, memperbesar neuropsykologic pada manusia dan 

meperbaiki kondisi penyakit spesifik pada manusia dan ternak. Keuntungan dari 

segi kesehatan ini maka beberapa penelitian telah dilakukan dengan 

menggunakan mineral Se untuk melihat total insidan penyakit kanker dengan 

pengurangan secara spesifik dari resiko kanker paru-paru, prostat dan colorectal. 

 Melihat keuntungan dari mineral Se ini untuk kesehatan termasuk 

proteksi kanker maka keinginan dari para peneliti mendorong peningkatan 

konsumsi Se mulai dilakukan, akan tetapi akibat mengkonsumsi Se yang tinggi 

maka menimbulkan dampak negatif seperti timbulnya keracunan akibat mineral 

Se. Hal ini disebabkan karena kebutuhan untuk tubuh sangat sedikit. 

 Untuk mengantisipasi resiko keracunan mineral ini dapat diatasi dengan 

mengkonsumsi bawang putih yang dapat mencegah defisiensi ataupun keracunan 

mineral Se. Finley et.al, (2000) melakukan percobaan pada tikus dengan 

menggunakan brokoli yang memiliki kandungan selenium cukup tinggi, dimana 

hasilnya membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi brokoli tinggi Se maka 

dapat mencegah terjadinya kanker kolon pada tikus. Dengan demikian konsumsi 

brokoli tinggi Se dapat direkomendasikan untuk menghambat terjadinya kanker.  

Dalam nutrisi mineral dikatakan bahwa sesungguhnya vitamin E dan 

mineral selenium mempunyai keterkaitan atau sinergisme fungsi yang erat dalam 

tubuh, walaupun perannya dalam tubuh terpisah. Keracunan mineral Se cukup 
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berbahaya dalam tubuh, karena pada dasarnya mineral ini memang digolongkan 

pada mineral toksik, maka salah satu peluang untuk mengantisipasi dampak 

negatif dari mineral ini adalah dengan menggunakan vitamin E. Fungsi dari 

vitamin E, yakni dapat mengurangi kebutuhan mineral Se dengan cara 

mempertahankan mineral Se dalam tubuh sehingga dapat mengatasi kekurangan 

Se. Selain itu juga, vitamin E dapat mencegah terjadinya rantai oto-oksidasi yang 

reaktif dalam membran lipid oleh karenanya menghambat produksi 

hidroperoksida sehingga menyebabkan keracunan, sebab fungsi Se yakni sebagai 

bagian integral dari sistem enzim glutation peroxidase yang merubah bentuk 

reaksi glutathin menjadi bentuk oksidasi glutation dan pada waktu bersamaan 

merusak peroksida dengan cara mengkonversi peroksida menjadi bentuk alkohol 

yang tidak berbahaya. Reaksi inilah yang sangat penting untuk mencegah 

terjadinya peroksida terhadap asam-asam lemak tak jenuh (kolesterol jahat) 

sehingga terbentuklah sel busa yang apabila masuk kedalam pembuluh darah ke 

arah jantung akan menimbulkan penyakit jantung koroner.  

Vitamin E dan mineral Se tidak efektif apabila diberikan secara sendiri-

sendiri, karena vitamin E dan selenium mempunyai aktifitas yang sinergetik 

dalam tubuh. Vitamin E sangat efektif memutuskan rantai lemak yang dapat 

dilarutkan oleh antioksidan dalam membran, sedangkan Se esensial sebagai 

kofaktor dari glutation peroxidase.  

  Diantara unsur mineral yang ada, selenium telah terbukti ikut berperan 

dalam proses metabolisme yang dikendalikan hormon tiroid, sebagai kofaktor 

dari enzim iodine peroxidase (iodotironin 5 - deiodinase) dalam pertumbuhan 

yang merubah thyroxine (T4) menjadi 3, 3, 5 triiodothyronine (T3) (Arthur dan 

Beckett, 1990). Karena T3 berikatan dengan reseptor tiroid dalam sel sasaran 

dengan afinitas 10 kali T4, T3 diduga merupakan bentuk aktif dari molekul 

dalam metabolisme khususnya metabolisme selluler dan perkembangan sel-sel 

dalam tubuh.   

Salah satu fungsi fisiologis dari selenium adalah merangsang 

perkembangan dan pertumbuhan pada ternak (Georgievskii, 1982).  Pertumbuhan 

adalah salah satu parameter yang sangat penting dari penampilan produksi ternak. 
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Tinggi rendahnya laju pertumbuhan pada ternak berhubungan erat dengan laju 

sekresi hormon tiroksin. Ada korelasi positif antara sekresi hormon tiroksin 

dengan pertumbuhan. 

Saat ini sudah diproduksi mineral  selenium murni yang merupakan 

produk bahan kimia sehingga memungkinkan untuk diujicobakan pada ternak. 

Hasil penelitian para ahli tentang mineral selenium masih sangat bervariasi. Ullrey 

(1992) mengemukakan bahwa penambahan selenium pertama kali disetujui pada 

tahun 1974 yaitu untuk babi dan ayam yang sedang tumbuh adalah 1 ppm, 

sedangkan untuk puyuh 3 ppm. Pada tahun 1987 tingkat penambahan selenium 

dalam pakan ayam, puyuh, itik, babi, domba dan sapi diijinkan sebesar 3 ppm. 

Menurut Scott, Nesheim dan Young (1982) bahwa selenium merupakan zat yang 

diperlukan dalam pakan sebesar 0,15 - 0,20 ppm untuk ayam periode starter, 

grower dan layer serta untuk breeder. Sedangkan di Indonesia sendiri penelitian 

tentang selenium belum banyak dijumpai, sehingga belum ada standarisasi 

pemberian selenium dalam pakan khususnya pakan ayam.  Scott et. al (1982) 

menyatakan bahwa selenium merupakan faktor yang penting dalam nutrisi dan 

metabolisme yang normal pada ayam, kalkun, babi, sapi dan domba serta ternak 

lainnya. Sedangkan Lloyd, McDonald dan Crampton (1978) menyatakan bahwa 

kandungan selenium yang rendah pada pakan akan mengakibatkan jeleknya 

pertumbuhan dan mortalitas yang tinggi pada ayam sehingga mineral selenium 

merupakan mikro yang essensial.  

 Hasil penelitian Novelita (2002) dengan menggunakan perlakuan selenium 

yang terdiri dari 4 macam yaitu P0 (pakan basal), P1 (pakan basal + 0,3 ppm 

selenium), P2 (pakan basal + 0,6 ppm selenium) dan P3 (pakan basal + 0,9 ppm 

selenium) menunjukkan bahwa penambahan selenium dalam pakan memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan.  Keberadaan mineral 

selenium cenderung menurunkan konsumsi pakan dan diduga adanya mineral 

selenium dapat menghemat kerja enzim pada saluran pencernaan dan proses 

absorpsi.  

Penambahan selenium dalam pakan terhadap pertambahan berat badan 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05).  Meningkatnya berat badan dengan 
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penambahan mineral selenium ini diduga akibat terbentuknya asam amino yang 

mengandung sulfur. Karena selenium diketahui dapat menggantikan sulfur dalam 

asam amino dan protein pada kondisi tertentu (Olfield, 1985 yang dikutip oleh 

Dilaga, 1992).  Penambahan mineral selenium dalam pakan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan.  Penurunan nilai konversi 

pakan ini diduga karena selenium secara kimiawi mirip dengan sulfur dan sering 

menggantikan posisi sulfur dalam senyawaan seperti asam-asam amino yang 

terdapat dalam selenometionin, selenosistin, selenosistationin, koenzim A dan 

asam lopoat (Japaries, 1988), sehingga penyediaan asam amino terpenuhi.  

Penambahan selenium dalam pakan terhadap berat karkas memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan hasil analisis ragam pengaruh 

penambahan selenium dalam ransum terhadap persentase karkas memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05).  Penambahan mineral selenium dalam  pakan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap berat lemak abdominal, 

sedangkan hasil analisis ragam penambahan  selenium dalam pakan memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap persentase lemak abdominal. Penurunan 

berat lemak  dan persentase lemak abdominal karena  adanya ketersediaan asam-

asam amino dalam pakan yang mengakibatkan menurunnya konsumsi pakan dan 

menurunkan lemak abdominal.   

Penambahan mineral selenium dalam ransum memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap berat kelenjar tiroid,  begitu juga pada persentase 

kelenjar tiroid hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh penambahan 

mineral selenium dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). 

Penambahan mineral selenium sampai dengan aras 0,9 ppm tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata pada berat kelenjar tiroid maupun pada persentase kelenjar 

tiroid, tetapi keberadaan mineral selenium cenderung menaikkan berat kelenjar 

tiroid dan persentase kelenjar tiroid.  

Penambahan mineral selenium dalam ransum memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap tiroksin.  Peningkatan tiroksin dalam plasma darah 

dengan semakin meningkatnya aras selenium diduga karena selenium merupakan 

kofaktor dari enzim iodotironin 5 deiodinase. 
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Dari hasil penelitian dapat  disimpulkan bahwa penambahan mineral 

selenium dalam pakan dapat meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan 

persentase lemak abdominal.  Dari hasil analisis regresi penambahan selenium 

sampai aras 0,9 ppm masih dapat meningkatkan pertumbuhan ayam pedaging 

maka disarankan adanya penelitian lebih lanjut untuk aras yang lebih tinggi lagi. 

 

6.2.  Bahan Pakan Non Konvensional Feed Additive 

6.2.1.  Pupuk pelengkap cair 

 Pupuk pelengkap cair adalah merupakan pupuk yang digunakan sebagai 

bahan untuk meningkatkan produktifitas tanaman, tetapi selain itu juga untuk 

meningkatkan produktifitas ternak.  Pupuk pelengkap cair merupakan vibrator 

yaitu merupakan zat yang berfungsi untuk menggerakkan sel-sel tubuh baik ternak 

maupun tanaman.   

 Struktur kimia pupuk pelengkap cair adalah nitrogen 7,3 persen yang 

mempunyai fungsi memecah protein menjadi asam-asam amino dan kemudian 

diserap tubuh dalam proses metabolisme, 1,43 persen fosfor yang berfungsi untuk 

metabolisme karbohidrat sebab sel dalam tubuh mengandung fosfor organik yang 

ikut serta dalam semua fungsi sel.   Kalium dalam pupuk pelengkap cair sebesar 

2,57 persen yang mempunyai fungsi mengatur tekanan osmosis, keseimbangan 

asam basa, kepekaan syaraf dan otot serta sebagai metabolisme karbohidrat, sulfur 

sebesar 0,06 persen, besi sebesar 0,11 persen, seng sebesar 1,02 persen dan 

magnesium sebesar 0,07 persen dibutuhkan untuk bekerjanya sistem syaraf secara 

normal dan juga sangat penting untuk berfungsinya enzim dengan baik, sehingga 

apabila tubuh kehilangan magnesium akan menyebabkan perombakan dan 

kerusakan sel. 

Hasil penelitian Siswati (1996) menunjukkan bahwa penambahan pupuk 

pelengkap cair dalam air minum dengan level 0,01 persen, 0,02 persen dan 0,03 

persen pada ayam umur 0 - 6 minggu tidak menunjukkan pengaruh yang nyata 

terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi pakan dan konversi pakan. 

 

6.2.2.  Klorpropamid 
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 Klorpropamid merupakan salah satu dari senyawa kimia yang 

diklasifikasikan sebagai arylsulphonylurea.  Nama kimianya adalah 1-n-propyl-3-

p-chlorobenzene-sulphonylurea, dengan rumus empiris C10H13O3N2SCl, dan berat 

molekul 276,76.  Klorpropamid merupakan tablet berwarna biru dengan huruf D 

yang beralur tengah dan merupakan obat oral yang bekerja merangsang atau 

menstimulasi, di mana kerja dari klorpropamid ini adalah menurunkan kadar 

glukosa darah. 

 Kemampuan broiler untuk mencerna ransum sangat dipengaruhi oleh 

kombinasi enzim dan hormon pencernaan yang diekskresikan dari chyme dan 

pankraes, sehingga dalam upaya meningkatkan konsumsi penggunaan ransum 

untuk ternak muda, maka perlu ditambahkan enzim dan hormon pencernaan, 

seperti amilase, tripsin, lipase dan insulin. 

 Penambahan klorpropamid dalam ransum diharapkan mampu untuk 

mengantisipasi hambatan pertumbuhan, terutama untuk ternak muda, yang sistem 

pencernaannya belum berkembang secara sempurna, sehingga produksi enzim dan 

hormon pencernaannya belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan.  Mekanisme 

yang pasti dari insulin belum diketahui secara pasti, diduga dalam pengaturan 

metabolisme karbohidrat, insulin bekerja dengan meningkatkan pemindahan 

glukosa dari cairan interstitial ke dalam sel, atau insulin bekerja dengan 

meningkatkan efisiensi pembentukan adenosin tri fosfat (ATP) sebagai senyawa 

fosfat berenergi tinggi yang diperlukan untuk dimulainya metabolisme energi. 

Apabila sel β pulau Langerhans pankreas masih berfungsi dengan baik, 

maka klorpropamid dapat bekerja dengan optimal.  Peranan klorpropamid dalam 

sistem pencernaan bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin endogen yang 

selanjutnya diriliskan ke dalam hati.  Insulin merupakan salah satu hormon yang 

memegang peranan penting dalam mengatur glikoneogenesis yaitu penyimpanan 

glukosa darah ke dalam hati dan otot, selain itu insulin mempunyai efek fisiologis 

untuk mengontrol produksi bahan-bahan keton.  Insulin juga memudahkan 

gerakan-gerakan asam amino ke dalam sel, serta dapat meningkatkan 

keseimbangan nitrogen yang positif, sehingga dapat memudahkan sintesis protein 

(proteogenesis). 
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6.2.3.  L-lysine 

 Lisin merupakan salah satu asam amino esensial dalam protein bagi 

unggas. Protein merupakan gabungan asam-asam amino melalui ikatan peptida, 

yaitu suatu ikatan antara gugus amino (NH2) dari suatu asam amino dengan gugus 

karboksil dari asam amino yang lain, dengan membebaskan satu molekul air 

(H2O). Protein dibentuk dari 22 jenis macam asam amino, tetapi dari ke 22 jenis 

asam amino tersebut yang berfungsi sebagai penyusun utama protein hanya 20 

macam.  Dari 20 macam asam amino tersebut ternyata ada sebagian yang dapat 

disintesis dalam tubuh ternak, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat disintesis 

dalam tubuh unggas sehingga harus didapatkan dari pakan.   

Asam amino yang harus ada atau harus didapatkan dari pakan disebut 

asam amino esensial (dietary essential amino acid).  Asam amino yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah metionin, arginin, treonin, triptofan, histidin, 

isoleusin, leusin, lisin, valin dan fenilalanin.  Asam amino yang dapat disintesis 

dalam tubuh disebut asam amino non esensial, tetapi apabila esensial untuk 

metabolisme maka disebut pula sebagai asam amino esensial metabolik 

(metabolic essential amino acid). Contohnya adalah alanin, asam aspartat, asam 

glutamat, glutamin, hidroksiprolin, glisin, prolin dan serin.  Di samping itu ada 

pengelompokan asam amino setengah esensial (semi essential amino acid) karena 

asam amino ini hanya dapat disintesis dalam tubuh dalam jumlah yang terbatas 

dari substrat tertentu.   Asam amino yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

tirosin, sistin dan hidroksilisin.   

 Keberadaan asam amino lisin umumnya kritis dalam pakan unggas 

bersamaan dengan kritisnya metionin.  Hal tersebut terjadi karena kedua asam 

amino tersebut paling sulit untuk dilengkapi dalan jumlah yang seimbang.  

Defisiensi asam amino akan mengakibatkan produksi telur dan berat telur 

menurun.   

Setiap jenis bahan pakan memiliki asam amino pembatas, yaitu asam 

amino yang paling dibutuhkan oleh unggas tetapi tidak mencukupi atau sangat 

kurang terdapat dalam bahan pakan tersebut.   Apabila asam amino pembatas 
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tersebut tidak ditambahkan dari luar, maka daya guna protein bahan pakan 

tersebut tidak akan optimal.  Beberapa bahan pakan yang mengandung asam 

amino pembatas lisin adalah jagung, bungkil kacang tanah dan gandum yang 

merupakan beberapa bahan pakan utama unggas. 

 Penambahan protein ke dalam pakan yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan akan salah satu asam amino esensial sering mengakibatkan problem 

dalam keberadaan asam amino esensial.  Problem tersebut meliputi ketidak 

seimbangan asam amino, antagonisme asam amino, keracunan asam amino dan 

defisiensi asam amino dan ketersedian asam amino.  Ketidakseimbangan asam 

amino biasanya terjadi pada pakan yang rendah protein.  Contoh 

ketidakseimbangan asam amino akan terjadi apabila terjadi defisiensi metionin 

dan lisin, kemudian ditambahkan lisin sebagai pemecahannya, hal tersebut 

mengakibatkan hambatan pertumbuhan.  Antagonisme asam amino menimpa 

asam amino arginin melawan lisin, leusin melawan isoleusin dan valin.  

Hambatan pertumbuhan akibat defisiensi suatu asam amino dapat diperbaiki oleh 

asam amino yang merupakan antagonisme dari asam amino tersebut.  Contohnya 

apabila leusin meningkat yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan dapat 

dinetralisasi dengan peningkatan isoleusin dan valin.  Kelebihan lisin akan 

menghambat penyerapan arginin, sehingga dalam pakan harus ditambahkan 

arginin.  Pemberian kasein yang kandungan lisinnya tinggi dibanding arginin (2 : 

1) harus memerlukan penambahan arginin agar ada perbaikan sampai tercapai 

imbangan 1,2 : 1.  Keracunan terjadi apabila salah satu asam amino melebihi 

jumlah kebutuhannya.  Kelebihan metionin berakibat menghambat pertumbuhan.  

Glisin beracun untuk anak ayam yang kekurangan niasin atau asam folat.    

Tirosin, fenilalanin, triptofan dan histidin beracun apabila diberikan pada level 

tinggi sebesar 2 - 4 persen pada pakan.  Defisiensi asam amino umumnya akan 

menghambat pertumbuhan, penimbunan lemak karena kelebihan energi dan 

pertumbuhan terhenti sebesar 6 - 7 persen per hari.  Umumnya pakan unggas yang 

berasal dari produk nabati mempunyai kekurangan asam amino lisin dan metionin, 

sehingga perlu disuplementasikan dalam pakan dalam bentuk asam amino sintetis.  

Ada beberapa asam amino di dalam protein yang berikatan sangat kuat dengan 
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senyawa lain sehingga enzim sukar untuk dapat mencerna atau membebaskan 

asam amino tersebut untuk dapat diabsorpsi.  Misalnya senyawa yang disebut 

soyin yang mengikat metionin yang terdapat di dalam kedelai mentah.  Salah satu 

cara agar metionin dapat dibebaskan adalah dengan jalan pemanasan, sehingga 

soyin tidak aktif dan dengan demikian enzim tripsin dapat membebaskan metionin 

untuk dapat diabsorpsi. 

Apabila lisin sintetis ditambahkan dalam pakan dapat memperbaiki 

keseimbangan asam amino, sehingga akan meningkatkan produktivitas unggas. 

Penambahan lisin sintetis memungkinkan peternak mendapatkan biaya produksi 

ransum yang lebih ekonomis dengan kandungan nutris yang lebih sempurna.  

Disamping itu penggunaaan L-lysine memungkinkan bahan pakan non 

konvensional seperti bungkil kelapa, tapioka dan lain-lain lebih dapat 

dimanfaatkan secara optimal. 

 Hasil penelitian Yusuf  (2001) menunjukkan bahwa penambahan L-lysine 

dalam pakan sampai aras 0.4 persen dapat mempengaruhi konsumsi, konversi 

pakan dan produksi telur ayam lurik.  Disarankan untuk menggunakan L-lysine 

sebanyak 0,2% untuk mendapatkan penampilan produksi telur yang optimal 

dengan biaya pakan yang rendah.   
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